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Nieuwjaar- en Schrikkelmaand 1966

DE LANDMETER IN VLAANDEREN
1281-1800
Hij wacht op zijn geschiedenis, de landmeter, de man die
zoveel geschiedenis heeft gemaakt, bergen geschreven en
getekend materiaal heeft tot stand gebracht. Neem het werk
van de landmeter uit onze archiefkamers en -magazijnen
weg : ommelopers, beterdingen, belegeringen, terriers, landen kaarteboeken in grote en kleine formaten,... en de studie
van eigen streek zou de onmisbare bronnen missen en haar
winkel mogen sluiten. Topografie, toponymie, feodale en
kadastrale beschrijving, agrarische geschiedenis zijn alle even
schatplichtig jegens de man die, doorheen onze eeuwen van
vaderlandse historie, land en weide afstapt en opmeet « van
sticke te sticke » en zijn berekening of raming te boek
stelt : op een perkamenten rol, op een papieren quohier
of in een groot register, weldra in massieve liggers en slapers,
al naar gelang de omvang van het bezit van zijn opdrachtgevers en naar de stand van zijn eigen technisch kunnen.
Zo men ooit een (figuratief) monument laat ontwerpen
dat de verdienste van onze officiële archiefmakers zou huldigen : kanselier, notaris, pensionaris, griffier, ontvanger,
bursier, tresorier, pointers en zetters, klerken van duizend
en een ambachten en gilden, dan mag de landmeter er niet
ontbreken. Met in de hand de symbolen van zijn beroep,
de meetroede en de « bast », en de lei en stift voor zijn
eerste aantekeningen op het veld.
Onze mededeling wil niet meer zijn dan een inleiding :
een uitnodiging vooral om bouwstoffen bijeen te brengen
voor een geschiedenis van de landmeter in Oud-Vlaanderen.
Een omvangrijk onderwerp, waarbij niet alleen moet worden
nagegaan « hoe het groeide » doch ook « wat daaruit
groeide », uit de man en uit zijn werk.
De evolutie van het landmeten, de ontwikkeling van de
praktijk en de methode van het in boek en in kaart brengen,
kan alhier op dokumenten worden gevolgd vanaf de 13e
eeuw. Ook de wording van het « statuut » van de « gezworen » landmeter is de aandacht waard, alsook het barema
van de vergoeding (« salaris ») die hem werd toegekend.
Kultuurhistorisch belangrijker is het antwoord op de
vraag « wat daaruit groeide ». De opmeting diende te

worden vastgelegd, « geakteerd » in schrift en tekening. De
landmeter, man van werk in openlucht, moet een kantoor
inrichten : hij wordt een eerste klerk en kommies, hij is
het die de ommelopers, terriers e.a. bijhoudt en vernieuwt,
de veranderingen erin overbrengt. Hij is het ook die de
kaarten tekent, verbetert en de beweging van het grondbezit volgt. Vader van het kadaster.
De enige school en scholing van de kandidaat landmeter
(tot ca. 1500) was de school van de praktijk op het veld en
op het « contoor A van zijn meester. Hij nam als leerjongen
de vakkennis en traditie over van een gezworen landmeter.
Dat zich daaruit een erfelijk beroep ontwikkelde, een
familiale traditie, ligt voor de hand.
De landmeters vormen geslachten die belangrijk zijn niet
alleen voor de zuivere genealogie, doch vooral voor de
familiegeschiedenis. Uit bepaalde geslachten van landmeters
groeien tekenaars, schilders, graveurs, auteurs van boeken
over rekenkunde, meetkunde en metrologie. Groeien ook
ontvangers van domeinen en goederen, en ten slotte onmisbare deskundigen : makelaars en schatters bij verhandeling,
verkaveling of « vermanghelynghe » van onroerend goed.
En nog een stap verder : de landmeter legt zelf een goed
overwogen en uitgelezen grondbezit aan en wordt notaris
en op zijn beurt werkgever van de landmeter.
Een paar bijlagen illustreren deze inleiding.
De lijst van familienamen in Bijlage I is een soort memorandum voor de geschiedenis van het landmetersvak in onze
gouw gedurende de periode 1650-1850. Nog onvolledig,
doch zeer suggestief.
Bijlage II groepeert de (nog aan te vullen) nomenclatuur
van boeken van landmeting. Een eenvoudige opsomming
van deze vaktermen uit Vlaamse ruimte doet reeds het
belang van een systematische verklaring ervan inzien (*).
Aan de hand van archiefteksten kunnen we nu de persoon
en het werk van de oude landmeter benaderen.

(*) Afkortingen. — SJH = Archief van het St.-Janshospitaal te
Brugge, fonds Rekeningen. — WVA = Wateringhe van Veurne - Ambacht,
Rekeningen, in fonds Duinen (Seminarie Brugge). — ABB = Archief
Bisdom Brugge. — De gegevens in de Bijlagen I en lI werden voor een
deel samengebracht uit De Flou, Wdb. der Toponymie XVIII, 11451344 en R. Dewitte, Catalogue des cartes et plans de la collection
Karel Mestdagh (in het Rijksarchief te Brugge). Tongeren 1935.
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In de oudste bewaarde stadsrekening van Brugge verschijnt in 1281 een Johannes Lantmetra die 3 pond ontvangt
voor zijn werk (1). Is de beroepsnaam hier reeds een familienaam geworden, zoals bij Jan die Lantmetere die in 1382
samen met Jan Timmerman het ambt van tresorier te Oudenburg vervult (2) ? Te Brugge wordt de landmeter vanaf 1297
een presentie in de rekeningen ; zijn opmetingen betreffen
in de jaren 1297-1298 het graaf- en bouwwerk van de
nieuwe vestingen. Twee « agrimessores » worden met name
genoemd : Petrus Abin, en een zekere Willelmus die met
een « cnape » (garsio) op het Zand gewerkt heeft. Deze
landmeters zijn nog geen stadsambtenaren, ze worden vergoed per prestatie (3).
Hetzelfde geldt in 1316-1328 te Ieper voor de « landmeitere » Michiel Bigghe die voor werk van verschillende aard
vergoed wordt in daghuur. Ook Bigghe doet opmetingen
van bouwwerk aan en om de stadspoorten ; hij meet ook
de partij gras van de Peerdemarkt die in 1316 door de stad
verkocht wordt. De Ieperse landmeter schijnt echter stilaan
op te klimmen naar een « officie », wanneer hij namelijk
in 1324 de tresorier en de werkmeesters van Ieper vergezelt
bij de inspectie van de werken die alsdans werden uitgevoerd
aan de Dikkebus-vijver (4).
Te Gent wordt een anonieme « lantmetere » in de jaren
1327-1333 jaarlijks vergoed voor het opmeten van de uitgevoerde « kelchieden » (kasseiing, bestrating). Hij wordt
betaald « per roede » (5).
Andere dokumenten dan stadsrekeningen zullen ons
weldra de landmeter aan het werk laten zien op het land.
Wanneer verschijnt alhier de « gezworen » landmeter ?
Een lijst van leenmannen van de graaf in de kasselrij
Ieper uit 1390 brengt het volgende getuigenis betreffende
een feodaal landmetersambt :
« Jan van den Heede houdt in leene ghezworen land(1) Rekeningen van Brugge I, ed. Wijffels-De Smet, p. 41.
(2) Feys-Vande Casteele, Histoire d'Oudenbourg II 144.
(3) Rekeningen van Brugge I 553, 703, 705.
(4) Comptes d'Ypres II, ed. Des Marez-De Sagher, p. 26, 105, 106,
421, 705, 887.
(5) Rekeningen van Gent I, ed. Vuylsteke, p. 613, 857, 925.

meiter te zine int oostambocht van Yperambocht ende staet
te verlieve, als het verandert, met enen roden valke... » (6).
Een grafelijk leen roept natuurlijk de baljuw op het
toneel die juridisch de aangewezen man was om de eed te
ontvangen. Feodale beëdiging, die in de 15e eeuw wel zo
was verburgerlijkt en door de hertog weer aan de burgerij
ontnomen, dat de steden het officie van landmeter via het
Groot Privilege van 1477 weer in handen trachtten te
krijgen. Tot in de 17e eeuw ziet men lokale baljuws als
landmeter optreden. Zo o.m. de baljuw van Stadenreke,
Gheeraerdt van de Casteele, die in 1610 de « belegherthede
van de heerlijkheid opstelt. Een typischer geval is dat van
Jacques de Fraeye die in het Leenbouck van Passendale van
1669 verschijnt als « ghesworen Landtmeter, prijser ende
deelsman der Zaele ende Casselrie van Ipre, mitsgaders
Bailliu ende ontfangher der heerlicheden vanden hove te
Passchendaele
Een cumulatie die naar de herfsttij van
het leenwezen ruikt.
De benaming « gezworen landmeter is vóór 1600 nog
niet algemeen. De titel wordt gedragen : in 1419 door Jorijs
Sculaert en Jorijs Scaernaert die als « ghezworen landt
meters de slaper en het terrier van kerk en dis van Slijpe
opmaken (8) ; in 1423 door Roeland Masin te Veurne. Voor
een schouwing van het nieuw « ghedelf » laat de landhouder Jan Veys zich in 1446 door het gebied van de Veurnse
Wateringhe begeleiden door « eenen ghezwoornen landmeter » (9). De benaming breekt door in de eeuw van Keizer
Karel, waar de landmeters in officie van het Brugse Vrije
algemeen de titel « gezworen » aannemen. Aldus reeds in
1502 Pieter f. Symoens Hendricx en door Claijs Tant ; in
1532 Joosseps Boghaerts, en na hem Jacob de Witte (1545),
Franse van der Poorte (1549), Anthuenis Schoonmakere en
Pieter de Roode (1554), Gillis van Sweveseele (1556).
De titel « gezworen landmeter » krijgt, na 1550, een wat
pretentieuze dubbelganger in « ghezworen geometrist ». Deze
benaming komt niet in de archiefdokumenten voor, ze
pronkt echter wel op het titelblad van een Gentse almanak
xi (7).

xi

xi

(6) Annales Soc. d'Emulation XIX, 1867, 295.
(7) De Flou, Wdb. der Toponymie (= DF) XVIII, 1170. — Voor de
tekst betr. Privilege van 1477, zie Mn1W s.v. landmeter.
(8) DF XVIII, 1159.
(9) WVA. Rekening 1446, f, 7.

van 1563, waar Meester Pieter de Buck zich aanmeldt als
« mathematicus ende ghezworen geometrist der stede van
Ghendt ». Meester Jan Verniers tooit zich eveneens met de
titel « ghezworen Geometrist » van Gent in zijn « Prognosticatie » van 1589. Te Antwerpen waren het de « doctoors
in de medecynen » en « ghezworen chirurgijnen » die de
monopolie van de almanakken hadden, totdat ook daar in
1592 een « geometrist » op de titel van een almanak verschijnt. Gent blijft echter de kroon spannen en zendt in
1623 en 1624 plakalmanakken uit « ghecalculeert door
Meester Isaac Kips, Mathematicus ende ghezworen Geometrist ofte Lantmeter der Casselrye vander Auderburch van
Ghendt, residerende tot Sleydinghe » (10).
Om nu tot het vroede terug te keren : de luxus in de
titulatuur gaat naarstig zijn gang, en Philips de Dyn noemt
zich « gezworen landmeter en mathematicus van de Aartshertogen » in een Landbouck van 1624 en verschijnt als
« Mathematicus ende ghesworen lantmeter van Brabant,
Vlaenderen ende Henegauwe » in de titel van een Antwerpse almanak van 1642. Op de grafzerk van Louis de
Bersacques (t 1646) in de St.-Michielskerk te Gent prijkte
de titel « gesworen Lantmeter van syne Conincklycke Majesteyt van Spaignien » (11).
Opmerkelijk is dat « landmeter » als benaming en beroep
in Vlaanderen hoger geklommen is dan in Engeland. Hier
is de typische opzichter van land en gebouwen, de « surveyor », op de voorgrond getreden. De eigenlijke landmeter,
oude eng. landmeter (16e eeuw ; land-meting houdt nog
stand in Shakespeare's tijd), was en bleef tot op onze dagen
de ondergeschikte van de surveyor, zo deze het opmeten
niet in zijn functie cumuleert.
De evolutie bij ons kijkt duidelijk naar Frankrijk, waar
de koning in 1554 in elk baljuwschap officiële « gezworen »
landmeters aanstelde, dit om de monopolie van de « Grand
Arpenteur de France » te beperken. Alleen de baronnen
behielden nog het recht een eigen landmeter aan te stellen,
heren zonder baronnentitel konden dit niet meer (12).
Geen wonder dat ook de hertogen van Bourgondië bij ons,
(10) G. Caullet, De gegraveerde, onuitgegeven en verloren geraakte
teekeningen voor Sanderus' Flandria Illustrata, Antwerpen, 1908, p. 67.
(11) Caullet a.w. 67, 76.
(12) Dictionnaire des Arts et Métiers, Amsterdam 1767, II 92.
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naar Frans model, de landmeter verhieven tot een officie,
waarvan ze de « gezworen » begeving in eigen hand trachtten
te centraliseren. Niet zonder tegenstand vanwege de steden.
Een taalkundig curiosum werd ons nog bewaard in het
Registre ende Metyncbouck van landen te Wulvergem uit
1724 (Rijksarchief Brugge) waarin de auteur, Augustin van
Craijelijnghe, zich voordoet als « gheeeden landtmeter der
Residentie van Meessen » (13). Een zwaluw die de lente van
onze moderne « beëdigde » landmeter aankondigt.
2. UITRUSTING EN ASSISTENTEN

In 1418 werkt de landmeter Jan Sculaert voor rekening
van de stad Brugge in de schorren tussen Damme en Sluis.
Het afpalen van 25 gemeten schorre vergt een bijzondere
uitgave « van staken » en het vervoer ervan. Aldus de
Brugse stadsrekening (14).
Over de eigenlijke uitrusting van de landmeter brengen
de rekeningen van het St.-Janshospitaal te Brugge duidelijke gegevens.
In 1446 wordt het goed ter Donc (Maldegem), groot 327
gemeten, geheel opgemeten « ende van nieus beleghert
door de landmeter Jacop Heinrix. Deze heeft een helper
en leerling in de persoon van Jacops Rycx, die 3 lb. 12 sc.p.
ontvangt « van 12 daghen dat hi bi hem [de landmeter]
was omme tbast te draghene ende anders te helpene ».
In hetzelfde jaar dient Rycx bij dezelfde landmeter bij
de opmeting van het hospitaalgoed te Oedelem, groot 231
gemeten. Het werk duurt weerom 12 dagen en Rycx ontvangt dezelfde vergoeding « omme tbast te draghene ende
de boomen ende troncken te telne » (15).
Landmeter Paesijn de Coninc, die in 1446 de Verse Dijk
opmeet voor de Wateringhe van Veurne-Ambacht, heeft
twee helpers ofte « kinderen », en wordt bijgestaan door
een tweede landmeter, Omaer van den Abeele (16). De
rolrekening van dezelfde Wateringhe spreekt in 1396 van
« den landmeiter ende zinen cnape ».

(13)
(14)
(15)
(16)

DF XVIII, 1338.
Gilliodts, Inventaire IV 368.
SJH. Rek. 1446, f. 70.
WVA. Rek. 1446, f. 6°.
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Het opmeten geschiedt « van stede te steiden (1313), van
hende thende (1446 Veurne), van sticke te sticke (1554
Brugge) ». De instrumenten worden soms uitdrukkelijk
genoemd in de titel van de ommeloper. Landmeter Fransoys van der Poorte zegt in de titel van de Ommelooper
der Wateringe van der Groede (1552) dat hij de landen
heeft « vermeten met roede ende baste, ende nieuwe verhooft... » Zijn collega Pieter de Roode zet in 1554 zijn
naam op de « Ommelooper van Segeers moers wateringhe
die verhovet, vernieut, verhooft ende vermeten was met
roede ende baste, van sticke te sticke, bij mij enz. » (17).
Op de goederen van het St.-Janshospitaal werkten gewoonlijk landmeters van het Brugse Vrije. De meester van het
hospitaal wil in 1549 ook persoonlijk landmetersgerief bij
de hand hebben en schrijft in zijn rekening van 1549 de
volgende uitgave :
« Betaelt over tmaken stellen van eendre metroede ende
tmaken van eenen bast met doorne stecken al van dies een
landmeter van noode es, tsamen omme ten oorboore vanden
godshuuse de somme van 4 lb. 18 sc. 6 d.p. » (18).
De meesters en de hospitaalbroeders waren er ook gaarne
bij om de landmeter te helpen. Vooral bij dagenlange
meting op de grote hoven, waar ze goed onthaal genoten.
Ze werden er nu en dan bijgeroepen « omme den lantmetere
te bewysene » (1446 Eeklo). Bij een meting te Oostkamp
in 1446 (een goed van 162 gemeten) worden in rekening
gebracht « de costen vanden meestere ende broeders diere
toe zaghen ende andere die hemlieden bewys daden » (19).
Dat « bewisene » of aanwijzen van de ligging van de
eigendom was voor de landmeter onmisbaar. In 1457 reist
de ontvanger van het Commuun van St.-Salvators te Brugge
« ten diverschen stonden biden landmeters inde grote wateinghe omme te bewisene tlandt vanden commune » (20).
In dit groepswerk leerde zeker iedereen de « lantmeterpas » die, volgens de Brugse jurist Joost De Damhoudere,
in 1564 een lengte had van « vijf voeten van elf duim » (21).
(17) DF XVIII, 1282, 1332. — Over « metene bider strecroede », zie
Westvlaamsch Archief II, 1940, 22 (te Veurne in 1411).
(18) SJH. Rek. 1549-50, f. 129°.
(19) SJH. Rek. 1446, f. 68°, 70.
(20) ABB. Fonds St. Salvatorskerk. Rek. van het Commuun, 1457,
f. 44.
(21) Stallaert, Glossarium II 141.

— 12 -Dat is ca. 1,37 m in onze maat, of een derde meer dan de
gewone stap.
Over de verdere evolutie van de uitrusting zwijgen de
lokale archiefbronnen. De handleidingen voor de landmeter
leren echter dat in de 17e eeuw het onmisbare gerief
bestond uit : 10 a 12 piketten ; een regelbare ketting met
ringen aan de uiteinden ; een winkelhaak of kruis om op
de staf te vestigen ; een lei met griffel voor de eerste berekeningen (er waren immers « zoveel landen, zoveel maten ») ;
een palmhouten bordje met koperen toets, Duits model, om
de « kanten en abouten » in te schrijven (22).
3. AGENDA VAN DE LANDMETER

Alleen de toevalligheid van de bewaarde dokumenten
laat de landmeter (voorlopig) eerst opduiken in de stad
in Brugge, leper en Gent, zoals blijkt uit de boven aangehaalde benamingen. Het werk dat de man in deze steden
in de jaren 1280-1350 verricht is geen eigenlijke landmeting,
doch een opmeting van uitgevoerd bouwwerk. Het is niet
binnen de omheinde stad dat de landmeter als landmeter
carrière zal maken. De stad schept officies voor allerlei
meters : koornmeters, koolmeters, wijnmeters, ijkers. Gent
heeft « ghezwoerne herfsceeders » reeds in 1357, wanneer
nog geen « gezworen » landmeter in dokumenten genoemd
wordt (23). In de meeste steden ontwikkelen zich officies van
erfscheider, paelder, meerer (in Brabant), reetrecker (in
Holland), alsook het ambt van pryser en edifitiemeter. De
stedelijke landmeter had zijn werkterrein in het (soms zeer
uitgebreide) agrarisch stadsgebied buiten de omheining
maar binnen de palen. De roeping van de landmeter lag
echter vooral op het platteland, en het is als ambtenaar in
de kasselrijen (Brugse Vrije, Yperambacht, Veurne-Ambacht,
Bergen-Ambacht e.a.) dat de landmeters « gezworen » worden en hun werkkring en bevoegdheid uitbreiden.
Tot illustratie van de verscheidenheid die het werk van
de landmeter kenmerkt, volgen hier enkele typische gegevens, gelokaliseerd en chronologisch gerangschikt (24).
(22) Chomel, Dictionnaire Oeconomique, Amsterdam, 1732, II 57.
(23) G. Des Marez, Etude sur la propriété foncière 330 (Gent, 1898).
(24) Gegevens uit de rekeningen van SJH en WVA. — De ontwikkeling van het officie van pryser » laten we hier buiten beschouwing.
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1396 Nieuwpoort. — Meting van de graszoden die voor het
dijkwerk bij de sluis waren uitgedolven.
1401. — Meting van land en bos te Eeklo, Maldegem en
Donk, voor rekening van het St.-Janshospitaal.
1418. — Meting en afpaling van schorren tussen Damme en
Sluis voor rekening van de stad Brugge.
1423 Veurne. — Meting en berekening van het aán te besteden dijkwerk van de Verschen Dyc.
1445 Veurne. --- Landmeters begeleiden de heren Leden van
de Wateringhe bij de jaarlijkse dijkschouwing. Ook in 1446 en
volgende jaren.
1446 Brugge. -- Het werk van landmeter Jacop Heinrix en
zijn helper op de hospitaalgoederen omvat : 1. het meten van
« den hau » (houthak) in het bos ; 2. het meten (met telling
van de bomen) en de belegering van de hofsteden te Donk en te
Oedelem « omme eenen nieuwen regystere te makene ».
1446. — Landmeter Heinrix en zijn helper treden op als
« prysers » in naam van het St.-Janshospitaal bij een overname
van landpacht te Maldegem.
1446 Veurne. — Landmeter Paesijn de Coninc voert een
dijkschouwing uit begeleid door twee helpers ; voor rekening van
de Wateringhe. Bijgestaan door een tweede landmeter en meer
« cnapen » leidt hij de opmeting van de dijk ; het werk duurt
acht dagen en omvat het « metene van hende thende de lancde,
ende telken 12 roeden de hoochde de breede ende de laye... »
1508 St.-Baafs. — Landmeter Pieter Bollin wordt door het
St. -Janshospitaal vergoed om een partij land « te metene, of te
legghene ende pittepale » (d.i. afbakenen en met greppels
begrenzen).
1563. — Pieter de Roode, landmeter in Oostburchambacht,
staat de amman bij om « voetstellinghe ende pandinghe te
doene » ; daarbij worden « diversche partyen (land) vermeten
ende beleghert » .
1628 Middelkerke. — De « groote hoofdynghe » voor de
parochie wordt opgemaakt door Ingel Stoet, gezworen landmeter
van het Vrije, die tegelijk ontvanger is van de Wateringhe van
Camerlynx Ambacht (waaronder Middelkerke gelegen is) (25).

Bij de opmeting van de percelen moesten de wegen
afgerekend worden. Het Hof ter Donc dat in 1446, na een
nieuwe opmeting, weer verpacht wordt is — zo luidt de
slotsom van de landmeter — « groot alzoot bider mate bevonden es 173 ghemeten, de weghen ofghesleghen zynde » (26).
(25) DF XVIII, 1147.
(26) SJH. Rek. 1446, f. 42°.
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De landmeter werd bezoldigd ofwel per stuk (gemet,
roede) of in daghuur ; ook soms globaal voor het gehele
werk.
Met « prijzen en lonen » uit het verleden moet men in
het heden voorzichtig omgaan. Uit veel aantekeningen
durven we hier alleen een paar positieve gegevens aanbieden.
Landmeter Michiel Bigghe wint in 1319, in Ieper werkend
op eigen kost, 4 schellingen daags, d.i. het dubbel van een
timmerman, metser of steenhouwer in hetzelfde jaar. In
1320 werkt hij te Dikkebus (opmeting van de vijver) gedurende drie dagen en ontvangt slechts 3 schellingen per
dag (27). De tresorier van Ieper trekt hem een schelling
per dag af omdat hij te Dikkebus gewerkt heeft in de kost
van de stadswerken.
Landmeter Jacop Heinrix verdient in 1446 in het Vrije
van Brugge, werkend op hospitaalgoed waar hij bij de
pachter in de kost is : 18 schellingen par. daags, d.i. zoveel
als twee metsers met hun twee dienders samen. De helper
van de landmeter wint 6 schellingen, d.i. de daghuur van
een metser of het dubbel van het loon van een metserdiender. (Rek. f. 70).
Twee eeuwen later staat de landmeter aanzienlijk hoger
op de sociale ladder. Voor zijn werk ontvangt hij niet meer
een loon of salaris, maar « rechten ». Een reglement van
Veurne uit 1685 bepaalt de « rechten van deelmans, prysers
ende landmeters der stede ende casselrie ». De rechten van
de landmeter zijn : « metende over 't land, 12 stuvers van
ider ghemet, ende een ghemet alleene 30 st. » (28). Opmer.
kelijk is dat het meten van bos viermaal duurder gesteld is
dan het meten van land. En dat het opmeten van tienden
maar een derde kost van het eigenlijke landmeten.
4. GEOMETRIA ILLUSTRATA

Een tentoonstelling van het « landboek » in zijn chronologische en institutionele ontwikkeling zou, ook binnen een
regionaal kader, zeer leerrijk zijn. En een onmisbare
« Vorarbeit » ook, om het schrijf- en tekenwerk van de
landmeter te benaderen.
(27) Comptes d'Ypres II 139.
(28) La Flandre I, 1867, 332. — Belangrijk en uitvoerig is het Reglement van 15 mei 1754 voor de Land- en Edificiemeters ; zie Bijlage III.
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Sommige boeken zijn modellen van schrijfkunst. In het
landboek ontwikkelen zich schets, grondplan, perceelsgewijze
kaart, caerte figurative — getekend en gekleurd, in of buiten
de tekst, dikwijls op perkament. Een voorbeeld daarvan
is de prachtige ligger van de abdij van Wevelgem, in 1624
uitgevoerd door Louis de Bersacques en geïllustreerd met
25 kleine en grote plattegronden op perkament.
De landmeter is uiteraard topograaf en mathematicus,
en de ontwaking van de aardrijkskunde in de Renaissancetijd zal meer dan één landmeter oriënteren naar de wereld
van de nieuwe kartografie. Men denke aan Geeraerd de
Jode (1521-91), landmeter, graveur en uitgever van belangrijk kartografisch werk ; aan die andere landmeter, Christiaen Sgrooten (1532-1608), die het bracht tot officieel
« geographus » van koning Filips van Spanje en van de
Aartshertogen.
Ook Pieter Pourbus (1524-84), tekenaar en schilder van
plans, was landmeter en heeft deze titel op sommige kaarten,
nl. deze van het eiland Kadzand, bij zijn naam gezet (29a).
En wat zou Sanderus' Flandria Illustrata (1641) geworden
zijn zonder de medewerking van eminente topografen en
landmeters, zoals Louis de Bersacques en Vedastus du
Plouich ?
Landmeter Bersacques tekende voor Sanderus de stadplans van Kortrijk en Menen ; ook de gezichten op Roeselare, Tielt en Ingelmunster blijken van zijn hand te
zijn (29b).
De medewerking van Du Plouich, landmeter van de
kasselrij van Belle (Bailleul), is, zoals bekend, zeer belangrijk geweest. Hij zelf noemt zich soms, o.m. op het gezicht
van Steenvoorde, « Geometra Flander » ; elders ook « landmeter en mathematicus ». Du Plouich moet ook leerlingen
hebben gevormd in zijn « Mathematische Schole » genaamd
De Come Blomme te Westouter, waar hij in 1627 gevestigd was (30).
Een didaktisch voorloper was de reeds genoemde Meester
Jan Verniers, landmeter te Gent, en in deze stad anno 1578
« houdende schoole op de Vierweeghescheede aen den
hoeck van de Brabandtstrate, docerende aldaer Landtmeten,
Wynmeten, veelderhande Zonnewysers trecken, met noch
(29a) Biekorf 1960, 228. — (29b) Caullet a.w. 76.
(30) Caullet a.w. 66.
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andere consten in Mathematica » (31). Wie zou dan nog
verwonderd opkijken wanneer landmeter Jan van Spiere in
1520 en volgende jaren de stadshorloge van Oudenaarde
onderhoudt en vernieuwt (32) ?
Een speciale school voor landmeetkunde ontmoeten we
alhier niet vóór 1800. In de Hollandse tijd echter, in 1825,
wordt zulk een school opgericht te Assebroek « in het
beluyk van d'herberge Zevekote » langs de Gentse heerweg
(nu Astridlaan) (33). Een van de vele initiatieven op onderwijsgebied die de regering van koning Willem kenmerken.
Een traktaat over landmeting werd ca. 1537 gedrukt te
Londen, met name The Maner of Measurynge of Lande.
Dit boekje, het werk van de augustijner kanunnik Richard
de Benese, kwam tot stand gedurende de opheffing van de
kloosters door Hendrik VIII, de verkaveling van de kloosterdomeinen vergde alsdan een groot aantal landmeters (34).
Het oudste Franse traktaat staat op de naam van Jean de
Merliers en verscheen te Parijs in 1568 (L'art... pour mesurer
toutes super f icies... ; Brunet III 1653).
In Vlaanderen hadden we echter onze Arnoud Porreye,
schoolmeester te Vlamertinge, gevormd in de kloosterschool
van St.-Bertens te Poperinge. Porreye schreef omstreeks 1554
een traktaatje over landmeting. Van het handschrift, klein
in-4, zijn 32 bladen bewaard, met o.m. de hoofdstukken
« Hoe men met quadrant wercken sal... Hoe men eenighe
hoochde hier mede meten sal... » In de omgang kreeg
Porreye de naam « Jacobsstaf » (d.i. het primitief instrument
om hoogten en afstanden te meten) en wel « omme de
redene dat hy altyd van dit instrument sprack » (35).
In 1715 verscheen te Brugge, bij drukker Paulus Roose,
een flink traktaat van 400 blz. in-12 : « Spiegel der LandMeters », een werk (eigenlijk een handboek voor meetkunde)
van A. Nollet « Gesworen Landt-meter s'Landts van den
Vryen ». In de inleiding getuigt de auteur dat hij veel
nieuws inzake Geometrie heeft geleerd bij een broeder van
de Brugse Kartuize, met name J.B. Doemens, een « Lief(31) F. Vanderhaeghen, Bibliographie Gantoise I 234.
(32) Audenaerdsche Mengelingen VI 288.
(33) Biekorf 1958, 288.
(34) Edward Lynam, British Maps and Map-Makers, London,
1944, p. 14.
(35) La Flandre X, 1879, 236 ; XII, 1881, 364.
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hebber der Mathematische Konsten ». Nollet verkondigt in
die inleiding een « lof van de landmeter » die hier wel als
slot mag aangeboden worden. De tekst van Nollet luidt :
« Hoe souden (zonder de konst van de landt-meter) de
geschillen in materie van Jurisdictien neder geleyt konnen
worden ? hoe souden de Landen, Bosschen, Wateren,
Morassen, Gronden en Erven worden gemeten, gekartiert,
ghedeelt, ghewaerdeert ende haere schaede begroot konnen
worden ? hoe souden de quaede Limiten aengewesen ende
herstelt konnen worden ? hoe souden Steden, Casteelen
gebouwt, versterckt, belegert ende gedefendeert konnen
worden ? hoe soude men van een plaetse tot d'andere rechte
weghen konnen maecken, Wateren leyden, ten sy de Tel- en
Meetkonst haere behulp;iddelen ons mede-deylt ..
Onze Brugse landmeter had, men hoort het, niet alleen
de « Propositien van Euclides • maar ook regels van Cicero's
Retorika op de schoolbanken geleerd. Een algemene vorming, die de standing van de landmetersfamilies in de 17e
en 18e eeuw weerspiegelt.
A. VIAENE

BIJLAGE I
GEZWOREN LANDMETERS IN WEST-VLAANDEREN
1650 - 1850
Aerts

Andries
Bataillie
Berten
Bouckaert
Bouuaert
Brandt
Casier
Dassonville
De Bruyne
De Cuypere
De Leyn
De Mets
d'Hauw
d'Herbe
d'Hoedt
Donche
Drubbele

Dufort
Everaert
Gheysens
Gilliodts
Goethals
Hebberecht
Heems
Huysseure
Jonckheere
Kesteloot
Lammeire
Laurenz
Lauwers
Lobbrecht
Lootins
Lucq
Mabesoone
Maelstaf
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Maryssael
Mergaert
Mestdagh
Messiaen
Meyaert
Moke
Muuls
Naert
Neirinck
Nollet
Nuttens

Pasman
Plante
Pulincx
Rabaut
Ramault
Ryckaert
Ryckewaert
Seghers

Steur

Vaillant
van Craeyelynghe
van den Abeele
van de Pitte
van der Heeren
van der Heijden
van der Poorte
van der Stricht
van de Walle
van de Water
van Elverdynghe
van Huffel
van Lede
van Rauenbrouck
van Rolleghem
van Sieleghem
van Wassenhove
Verhaeghe
Verplancke
Vuylsteke

BIJLAGE II
TITELS VAN « LANDBOEKEN »
1419 - 1797

Assignementbouck 1608
Belegheringhe 1702 ; v. lantboeck, mate.
Belegerthede, v. grootte.
Betardijnghe ende verleegherijnghe 1624. Beterdijnghe 1684.
Bunderboeck 1728 ; v. terrier.
Gaerboeck 1610.
Grootte ende leghere 1521. Groote ende nieuwe legher (ook
belegerthede) 1626, 1633, 1691.
Caerte figurative 1625, 1787.
Landboeck 1668, 1684, 1705. Lantboek, ommelooper ofte terrier
1726. Land ende Caerteboeck 1778 ; v. terrier.
Landmaete 1644. Landmaete ende nieuwe belegeringe. 1692.
Landmaete, caerte figuratyf vande belegeringe 1784 ; v. ommelooper.
Leghere 1511, 1551, 1564, 1649, 1735. Leghere ende grootte
1541 (Leger ende grootte 1780) . Leghere, verhoofdinghe ende
betardinghe 1543. Nieuwe leghere, mate ende ontfanckbouck
1545 ; v. maete.
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Maete ende nieuwe legghere 1650. Maete ende nieuwe belegherynghe 1702. Nieuwe leghere, mate ende ontfanckbouck 1545.
Maete ende nieuwe legher 1735.
Metyncbouck ; v. registre.
Ommelooper ende legghere 1526. Ommelooper ende nieuwe mate
1550. Ommelooper ofte terrier 1715. Ommelooper ende landmaete 1705 ; v. prochieboeck.
Ommelooperboeck 1748.
Ontfanckbouck ; v. maete.
Prochieboek of ommelooper 1797. Nieuwe ende generaelen prochiebouck oft ommelooper 1704.
Registre ende Metyncbouck 1714, 1724.
Registre generael 1624.
Registre ofte terrier mitsgaeders nieuwe belegerijnghe ende landmaete (van alle de hofsteden enz.) 1736.
Slaper. De slaper ende het terrier 1419, 1507.
Terrier 1419 (v. slaper) . Terrier ende verlegherynghe 1723.
Terrier ofte Land en Caertebouck 1778. Terrier ofte bunderbouck 1728. Terrier ende denombrement 1660.
Verlegheringhe, v. betardynghe, terrier.
Verhoofdinghe, v. leghere.
BIJLAGE III
INSTRUCTIE VOOR DE LANDT-METERS
UIT HET REGLEMENT VAN MARIA-THERESIA, 15 MEI 1754

1. Niemant en mag het Landt- ofte Edificie-meten doen sonder
Commissie, Examen ende den gewoonelycken Eedt, op de Boete
van hondert Guldens.
2. Bij informatie naar de ligging moet de landmeter beroep
doen op de eigenaars liever dan op « Huerlingen ».
3. De landmeters mogen geen erven of landen meten « sonder
volkomen kennisse te hebben van de Landt-maeten der Plaetse
daer sy meten » Ze moeten ook « in hunne Relaesen stellen
de Maete die sy hebben gebruyckt ».
4. De landmeter mag geen palen stellen zonder toestemming
van de partijen « ende overstaen van Schepenen ». Hij moet
notitie houden van de palen die hij bij de opmeting ontmoet.
5. De landmeters moeten maar zes uren daags werken a daer
in begrepen het acces tot hun Werck » . Hun salaris wordt
gesteld op 6 guldens daags. Bij meting van 80 of meer bunders
wordt de vergoeding berekend op 12 stuivers per bunder. (De
gemiddelde prestatie is 10 bunders per dag) .
Samengevat uit Vyfden Placcaetboeck van Vlaenderen II 921-925.
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UIT EEN OUD « MENAGE BOECK »

OM OLIEKOEKEN OP ZIJN BRUGHS TE BACKEN
Men kookt eerst gemeene coolzaetolie in eenen ijseren pot
met een goede korste brood, welke men dan uijtneemt en
waer mede dat de vuyligheyd van d'olie weg genomen word.
(Nota. Dese olie word om t' gebruijck weg gezet en kan verscheijde mael dienen) .
Wanneer men de oliekoucken wilt bakken men neemt
2. pond boucqwijt blomme, 2. oorden gist, 1. pond rosijnen,
1/2 pond correnten, oftewel 5/4 rosijnen. Men tempert t' zamen met melck of met water dog zeer dik, zoo dat den lepel
daer regt in kan staen, en dat word zeer wel met d' hand
gepooteld, daer mag ook wel wat zeem bij gedaen worden.
Men laet het dan een ure staen om wat te bekommen. Dan
neemt men een schotelken water dat men nevens zig steld als
men gaat bakken, ende men neemt 2. ronde houtte lepels. Een
van die dopt men met t' regte hand in t' water, en men schept
dan daermede uijt t' deeg t' gone men giet in den lepel van
het slijnker hand, en men rond het met den lepel van den
regterhand en smijt het dan in de kokende olie, waerin het
als het van onder genoeg is zig van zelfs ommekeert. Als het
gebakken is neemt men t' uijt met een schuijmspaen en men
legt het op een verzijp om d'overtollige olie af te laten druppen.
OM PANNEQUINS (FA W N D'YPRES)

Een eetlepel blomme wel gebroken in wat melck, 8 of 10
eijeren volgens beliefte, maer daer bij mogen altijd eenige
witten van eijeren weggesmeten worden ; wat canneele sufijker en wat oragnie water volgens den smaek die gij wilt
gheven.
(Maniere) . Worden als heette coucken gebacken, maer in een
zeer dunne expresse ijzer panne met een korten steert ; en zeer
weinig (naer ijder keer de panne met boter gesmeert te hebben) daer in gieten. En zoo het wat gebakken is, op een schotel
omkeeren zonder in de panne het te keeren, want t'mag maer
al een kant backen. Men kletst zoo d'eene op d'ander, en wel
30 of meer, want het is dunne als een schellijnk.
(N.B. De Bo beschouwt ca. 1860 pannekin, pannekink als ongebruikte vormen, en geeft pannekinkske met bet. dunne pannekoek, anders ook vadde, fra. crêpe, genaamd.)
— Deze recepten werden door Jonker Joseph van Huerne
ca. 1 800 ingeschreven in een van zijn Menagieboeken. (In de
collectie van wijlen Baron G. de P.) .
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DE DRUKKERS TE ROESELARE VAN 1810 TOT 1830
LOUIS BEYAERT-FEYS EN DAVID VAN HEE

De omwisseling van de heerschappijen in 1814-1815 bracht
ten slotte voor onze gewesten slechts geringe wijziging aan
de heersende perspolitiek. De Napoleontische pers-censuur...
werd eenvoudigweg, al was het met fluwelen handschoenen,
door die van de prins van Oranje, vanaf 30 maart 1814
souvereine vorst, vervangen. Het oude regime zou voor de
pers en het drukkersbedrijf tot 1830 blijven voortbestaan (1).
Op 1 augustus 1814 werd de prins van Oranje in naam van
de Bondgenoten tot gouverneur-generaal van de Zuidelijke
provinciën aangesteld. Op 16 maart 1815 riep hij zichzelf
min of meer eigenmachtig tot koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden uit. Gedurende de daartussen liggende periode had Willem, die uitdrukkelijk naar de hereniging van de gescheiden Nederlanden dong, met talrijke
en ingewikkelde moeilijkheden af te rekenen. De militaire
spanning aan de Franse grens, de vrees voor de wraak van
de Napoleonisten (dit laatste vooral gedurende de « vol de
l'aigle » van 1 maart tot 18 juni 1815 (2), doch ook reeds de
binnenlandse spanningen op politiek gebied (3), zullen allen
samen de censuurmaatregelen zoniet veroorzaakt dan toch
verantwoord hebben. Bovendien moesten zij juist ook de
orangistische propaganda in het Zuiden vrij veld verlenen (4). Zo ontstond de pamflettenoorlog.
(1) P. Verhaegen, Donner des détails sur la liberté de la presse
en Belgique depuis l'invasion Française (1794) jusqu'en 1814, in :
Annales de la Fédération Archéologique et historique de Belgique,
Deel VII, lste reeks, Brussel, 1891, blz. 99-103 : « à partir du printemps de 1799 on ne pensa plus, on ne parla plus, on n'écrivait
plus en Belgique » (blz. 101) ; Th. Luykx, Massamedia in democratische en totalitaire staten I, Streven, Jrg. XVIII, n° 10, juli 1965,
blz. 971 : a België was in feite het eerste land op het Europese continent, dat op definitieve wijze een einde stelde aan de klassieke
hinderpalen die de overheid de geschreven pers in de weg legde A.
(2) J. De Smet, West-Vlaanderen gedurende de honderd dagen
(April-Augustus 1815), Biekorf, 1947, blz. 81-87.
(3) De leiding van de Oranje-oppositie lag, zoals bekend, bij de
Franse » Mgr. M. J. M. prins de Broglie (1766-1821), bisschop van
Gent. Hij was in 1814 tot 1817 de verdediger van het herstel van
het oude regime. Oorspronkelijk bleven de liberalen echter Willem
eerder gunstig gezind ; A. Smits, 1830. Scheuring in de Nederlanden,
Deel I, Brugge, 1950, blz. 30-32.
(4) H. J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte 1780-1914,
Deel I, Antwerpen, 1963, blz. 215 en vlg.
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PERSCENSUUR IN 1814-1815

Reeds op 19 maart 1814 had de secretaris-generaal voor
Binnenlandse zaken en Politie De Brouckere aan de « provinciale » intendanten navraag gedaan naar de lijst van de
bestaande nieuwsbladen (5). Door het besluit van de Prins
Soeverein dd. 23 september 1814 werden « alle wetten en
Reglementen vernietigd welke onder het Fransche Bestuur,
betrekkelyk de Boekdrukkery en de Boekhandel, de Dagbladen daaronder begrepen, in werking (waren) gebragt
afgeschaft (art. 1). Slechts theoretisch werd echter méér
vrijheid voorgewend ; artikel 14 immers bepaalde dat de
tijdschriften en de nieuwsbladen enkel mochten verschijnen
mits : 1° een voorafgaande toestemming van de Prins ;
2° en een minimum oplage van 300 « intekenaren » (de
literaire tijdschriften waren daarvan vrijgesteld). Bovendien
werd de « waterval »-verantwoordelijkheid — schrijver, drukker, uitgever, verkoper, uitdeler — ingesteld (art. 2). Om die
verantwoordelijkheid effectief te sanctioneren bepaalde artikel 3 : « Alle gedrukte werken, die zonder melding van
den naam des Schryvers of Drukker, en zonder het jaargetal
en de plaats van derzelver uitgave, verschijnen, zullen als
libellen beschouwd worden. De uitgever of de verkooper
van het werk, zal eveneens, alsof hy de Schryver van hetzelve ware, vervolgd worden » (6).
Om de opsporing en eventuele vervolging van deze libellen mogelijk te maken, nam het gouvernement-generaal
bovendien belangrijke beslissingen betreffende de drukkers.
Op 2 augustus 1814 werd voorgeschreven dat ieder drukker
vóór 15 augustus de drukproeven van al de door zijn bedrijf
gebruikte lettertypes moest neerleggen op het secretariaat
van het gouvernement, op het parket van het Gerechtshof
te Brussel, bij de intendant van de provincie, bij de onderintendant van het arrondissement, op de griffie van de
rechtbank van eerste aanleg en op het secretariaat van zijn
gemeente. De procureur-generaal van het Gerechtshof te
Brussel schreef bovendien strenge instructies voor terzake
de pers, in verband met de openbare rust.
Aldus gewapend heeft de administratie gepoogd een
(5) J. De Smet, De nieuwsbladen in West-Vlaanderen 1814-1815
en 1825, Biekorf, 1953, blz. 185.
(6) Besluit van 23 september 1814 in : Jou rn al officiel du gouvernement de Belgique, Deel III (n° 81 tot 111), Brussel, 1814, n° 92,
blz. 152-163. Dit besluit regelde ook de auteursrechten.
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scherpe controle op de drukkers uit te oefenen. De sporen
daarvan blijven in menig plaatselijk archief bewaard. Zij
geven ons een zeer juiste kijk op de opzet van de politiek
van het voorlopig gouvernement van de prins van Oranje .;
zij bewaren bovendien een belangrijke bron voor de studie
van de lokale drukpers en haar ontwikkeling.
Op 12 augustus 1814 schreef Pierre Joseph Dubus, onderintendant te Kortrijk, aan Jacques De Geest « maire » van
Roeselare (7) volgende vertrouwelijke « instructies » (8)
nopens het meervoudig neerleggen van de lettertypen door
de drukkers. Hij verklaarde deze richtlijnen vernomen te
hebben van de intendant van het Leiedepartement. « Pour
ne donner matière à aucune fausse interprétation et prévenir les observations sur l'exécution de cette mesure, que
certains individus pourraient faire sous prétexte de n'agir
que pour le bien-être de la patrie, mais qui au contraire
font précisément tout ce qu'ils peuvent pour en troubler
la tranquillité et le bonheur, je vous charge, monsieur le
maire, d'employer en cette circonstance toute la circonspection possible et de donner ces ordres confidentiellement
aux imprimeurs, en leur défendant d'en donner connaissance à qui ce soit, parce que dans ce cas, ils s'exposeraient
à être considérés comme perturbateurs. Les observations ne
devront être faites par vous que verbalement ». Tezelfdertijd wees de onder-intendant op de politieke richting die
men in de Zuidelijke Nederlanden uitging: « Je suis autorisé
à ajouter ici pour votre gouverne et confidentiellement que
l'opinion qu'on a cherché par toutes sortes d'écrits à faire
accréditer, que la Belgique retournerait à l'Autriche, parait
(8) S(tads)A(rchief)R(oeselare) (= S.A.R.), 75, stuk 17.
(7) Jacques De Geest was sedert 25 mei 1813 « maire » te Roeselare. Hij was er op 14 februari 1763 geboren als zoon van Jacobus
Bartolomeus en Helena De Simpele (uit Staden). Op 1 juli 1816
werd hij als afgevaardigde voor de « campagne » in de provinciale
staten van West-Vlaanderen verkozen. Het K.B .van 25 juli 1816
benoemde hem tot burgemeester, ambt dat hij bleef waarnemen
tot aan zijn overlijden op 19 juli 1828. Op 3 augustus 1826 werd hij
echter wegens een « beenwonde ., voorlopig vervangen door een
waarnemende burgemeester Herminigildis Spillebout. Zie : L. Van
Acker, De Rodenbach's en de familie De Geest, Biekorf, 1953,
blz. 105-115 ; Recueil des arrêtés, lettres et autres actes de l'intendance départementale de la Lys, Brugge, 1816, Deel 3, blz. 199-200
en 1817, Deel 3, blz. 320 ; M. De Bruyne, De eed van de magistraat
van Roeselare in het licht van de politieke gebeurtenissen, Roeselare, 1960, blz. 14-21, geeft méér bijzonderheden over het « oran=
gistisch » bestuur van burgemeester Jacques De Geest.
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entièrement dénuée de fondement, tant par le départ de
plusieurs employés supérieurs que ce gouvernement avait
employés à Bruxelles, que par la proclamation du S.E. le
baron de Vincent et de S.A.R. le prince Souverain des provinces réunies des Pays-Bas. Toutes les représentations à
ce sujet que l'on colporte à signer dans les villes de la Belgique font dans la capitale aussi bien qu'en Hollande le
plus mauvais effet : it est à craindre si cela continue, que
le gouvernement remplira le pays de troupes... Pierre
Dubus drong derhalve bij de Roeselaarse burgemeester aan
op een streng toezicht op de naleving van de wet en het
bestraffen van de persmiibruiken ; bovendien verzocht hij
spoedig antwoord nopens ' de drukkers te Roeselare en de
door hen gebruikte lettertypes.
DRUKKER LOUIS BEYAERT

De Oranje-gezinde (9) burgemeester Jacques De Geest
zorgde voor een prompte uitvoering van deze voorschriften.
Hij begaf zich onmiddellijk naar de enige (10) te Roeselare gevestigde drukker Louis Beyaert (11). Deze was op
6 juni 1784 te Brugge geboren en gekerstend in de SintAnnakerk, als zoon van Michel Beyaert (30 jaar) en Anna
Theresia Van Han (29 jaar). Zijn moeder was verwant met
de Eeklose drukker Ange Bernard Van Han. Hijzelf was
gehuwd te Brugge met Sofia Joanna Carolina Feys, de
dochter van Eugenius « marbrier » en Joanna Bosaert, op
21 april 1809 (12). Hij kwam zich kortelings na zijn huwe(9) Dit bleek vooral uit zijn verder politieke houding ten aanzien van de Fundamentele Wet van 1815 en zijn streng oordeel
over de • katholieke a partij te Roeselare in 1821 : zie : M. De
Bruyne, a.w., blz. 18-19.
(10) David Augustinus Van Hee, was in 1814-15 slechts als boekverkoper bekend. Zie verder.
(11) Ongetwijfeld werkte zijn broer Bruno Angelus Beyaert bij
hem. Bruno stierf echter ongehuwd op 26-jarige ouderdom, als
• boekdrukker a in het huis n° 35 aan de Kattestraat te Roeselare
op 4 december 1815 (Reg. Burg. St., Roeselare, Overlijdens 1815,
sub dato).
(12) Parochieregisters, Brugge St.-Anna, Geboorten 1784 sub dato ;
Reg. Brug. St. Brugge, Huwelijken 1809, akte n° 54. Waren de
Beyaerts drukkers te Brugge ? Vast staat dat bij het huwelijk van
Louis Beyaert te Brugge in 1809, hij-zelf als • imprimeur a wonende
te Brugge, werd vernoemd. Niets is nochtans te vinden over drukker(s) Beyaert te Brugge in : R. Van Eenoo, De pers te Brugge :
1792-1914, Bouwstoffen, Leuven-Parijs, 1961 (Bijdrage 20 in : Inter-
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lijk te Roeselare vestigen, als « boekdrukker en boekverkooper » bij de Sint-Michielskerk aan de Zuidstraat (straat die
in die tijd de Sint-Michielskerk volledig met een huizenrij
afsloot, daar de « Meense steenweg » dan nog niet langs de
Zuidzijde van de kerk doordrong naar de Grote markt).
In de Mandelstad won hij zes kinderen : Eugenius Ludovicus Augustus (° 7 februari 1810), Ange Carolus Ludovicus (° 17 april 1811), Carolus Joannes Ludovicus (° 13 augustus 1812), Anna Maria Clementia (° 1 februari 1814 —
overleden te Kortrijk op 4 april 1847), Desiderius Johannes
Eugenius (° 10 december 1815) en Eugenia Sofia Flora
(0 21 oktober 1818, en overleden te Kortrijk op 19 februari
1936) (13). Kort na de geboorte van dit laatste kind, en
zeker in 1819, verliet drukker Beyaert de Rodenbachstad en
ging zich vestigen te Kortrijk aan de Leiestraat (14). Aldaar won hij met zijn eerste vrouw nog Nestor Valerius
(0 12 november 1819), Francois Edouard (0 2 december 1820
en overleden op 16 oktober 1827), Henricus Josephus Franciscus (° 31 juli 1823), Maria Julia Ludovica ( 0 17 december 1824 — fi 14 mei 1829) en Augustus Clemens (° 28 juli
1826). Zijn eerste echtgenote overleed er op 23 oktober
1828, drukker Beyaert achterlatende met een groot gezin.
Haar zuster, Eugenia Bernardina Feys ( 0 Brugge op 27 september 1790) nam de plaats van de moeder in, nadat zij
en haar schoonbroer van koning Willem I despensatie
« voor huwelijk tusschen schoonbroeder en schoonzuster
en vergunning om het « wettig huwelijk aan te gaan » hadden bekomen. Dit tweede familie-huwelijk van drukker
Louis Beyaert, werd te Kortrijk voltrokken op 18 juni 1830.
nationaal Centrum voor hedendaagse geschiedenis) ; A. Visart de
Bocarmé, Recherches sur les imprimeurs brugeois, Brugge, 1927 ;
Idem, Brève notice sur l'origine et le développement de l'art typographique à Bruges, Brugge, 1933.
(13) R.B.S. Roeselare, sub datis ; Bevolkingsregisters Roeselare,
1815, blz. 74, n° 2219 en vlg (Zuidstraat 88) ; R.B.S. Kortrijk, Overlijdens, 1836, f° 20 en 1847 f° 38 v°. Ange Carolus Ludovicus Beyaert
woonde te Kortrijk aan de Steenpoortstraat, en was gehuwd met
Adelaïde Vandenberghe.
(14) S.A.R., Nieuw, Niet geïnventariseerd (N.I.), Patentrechten
komt Louis Beyaert voor tot en met 1817 onder art. 110, aan de
Zuidstraat terwijl hij in 1819 niet meer wordt vernoemd. Zie echter
noot onder Bijlage I.
(15) R.B.S. Kortrijk, Geboorten, 1819, f° 95 v° ; 1820, f° 99 v° ;
1823, f° 66 v° ; 1824, f° 108 v° ; 1826, f° 59 v° ; Ibid. Overlijdens, 1828,
f° 65 v° ; Ibid., Huwelijken, 1830, f° 21 ; Geboorten, 1832, f° 76.
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Het werd op 19 oktober 1832 gezegend met een dochtertje
Marie Sophie Eugenie Louise (15).
Te Kortrijk verwierf Louis Beyaert een gekende drukkerszaak aan de Leiestraat, die na zijn overlijden op 4 september 1851, door zijn oudste zoon Eugenius Ludovicus
Augustus (gehuwd met Joanna Bossaert) werd voortgezet (16), terwijl Carolus Joannes Ludovicus er als boekbinder bekendheid verwierf.
Reeds uit zijn Roeselaarse drukkersperiode 1810-1820,
zijn van Louis Beyaert enkele uitgaven bewaard, die veelal
de pennevruchten waren van de leden van de Roeselaarse
Rethoricakamer « De Zeegbaer Herten », waarvan hij (in
1811) bestuurslid was. Ook voor het Klein Seminarie aldaar
heeft hij menig drukwerk geleverd (17), terwijl hij voor het
Roeselaarse stadsbestuur als « stadsdrukker » optrad, zelfs
wanneer hij de stad reeds had verlaten en zich te Kortrijk
had gevestigd (18).
Burgemeester De Geest kon drukker Louis Beyaert slechts
op 17 augustus 1814 ontmoeten. Hij stelde de onderintendant Dubus echter onmiddellijk gerust : te Roeselare werden geen seditieuze geschriften gedrukt of uitgegeven. Op
18 augustus stuurde de burgemeester dan de gevraagde
drukproef van de door drukker Beyaert gebruikte lettertypes door (19). Deze stelt ons in staat uit te maken welke
lettergroepen in gebruik waren bij de eerste (?) Roeselaarse
drukker. Zijn drukkerspalet bleek echter niet zeer uitgebreid te zijn : amper een paar lettersoorten — Bodoni,
romein en cursief, van verschillende grootte, en een fantasie
(16) R.B.S. Kortrijk, Overlijdens 1851, f° 86 v°, akte 498. Voor de
« petite histoire » mag hier vermeld worden dat als doodsgetuigen
zijn knecht Felix Vande Ghinste en zijn vriend Pieter Francois De
Brauwer « écrivain » optraden. Zijn tweede echtgenote Eugenie Bernardine Feys, overleed te Kortrijk in het huis aan de Grote Markt,
op 21 augustus 1872 (R.B.S. Kortrijk, Overlijdens, 1872, akte 584).
(17) Wij geven in Bijlage I een kronologische opgave van te
Roeselare verschenen drukwerken. Louis Beyaert drukte bovendien
ook menige « latijnse a doodsbrief, ' o.a. voor pastoor Martinus Vincentius Buseine (0 Beselare 23 september 1764 — -- Izegem 20 februari
1813) en pastoor Pieter De Simpel ( 0 Staden, 2 november 1767 —
t Izegem 21 mei 1813). Over deze laatste zie : Biekorf 1961, blz. 360 ;
L. Slosse, Rond Kortrijk, Roeselare 1898-1903, Deel IV, blz. 854.
(18) Op 23 januari 1823 werd door de Regentie van Roeselare
nog een betaal-order voor Beyaert-Feys opgesteld, S.A.R., 57, Resolutiën van het Collegie 1823-1825, blz. 5.
(19) S.A.R. 75, Stuk 16 en 16 bis.
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(Didot) letter — kunnen er uit afgelezen worden. De lezing
van de tekst van deze « proeve » laat ons echter toe het
schalkse, maar ook het literair-ingestelde en officieelpolitieke karakter van drukker Beyaert-Feys, te onderkennen (20).
Spijt de aldus verzamelde drukkers-geheimen — waardoor de juiste identificatie van de zo-gevreesde « libellen »
mogelijk moest worden gemaakt — kwamen méér en méér
dergelijke opstandige geschriften en pamfletten de openbare opinie beïnvloeden. Naarmate de politiek van de prins
van Oranje het vestigen van het amalgama der Nederlanden
en het afkondigen van de Fundamentele Wet (op 25 augustus 1815) méér en méér verduidelijkte, des te groter bleek
het aantal « libellen » te worden. Dit laatste veroorzaakte
dan ook een strengere perscensuur. Op 20 april 1815 nam
de prins een besluit waarbij de aanhouding van de schrijvers, en ipso facto eventueel van de drukkers, uitgevers en
boekverkopers, mogelijk werd (21).
Opnieuw richtte de onderintendant Pierre Dubus zich op
11 augustus 1815 tot de Roeselaarse burgemeester Jacques
De Geest (22). Hij had op 9 augustus van de departementale intendant burggraaf C. de Nieuport vernomen dat het
arrondissement Kortrijk, waaronder Roeselare alsdan resorteerde, overstroomd was « d'une foule d'écrits séditieux
qui sont d'autant plus dangereux que leurs auteurs mettent en oeuvre le prétexte de la Religion pour parvenir á
leur but ». Hij drong aan opzoekingen te doen bij drukkers en boekverkopers naar alle « libellen », « qui auraient
pour but d'entraver les opérations du gouvernement en ce
qui concerne la constitution future ». De strijd om de
Grondwet draaide reeds op volle toeren... De opstandige
geschriften moesten aangeslagen en de schrijvers ervan
worden aangehouden. Ook de arrestatie van drukkers, uitgevers en boekverkopers, die weigerden de auteurs kenbaar te maken, kon bevolen worden. Als uiterst oproerig
werden bestempeld :
« Instruction pastorale de S.E. Mgr. l'Evêque de Gand
(20) Zie Bijlage II.
(21) Journal Officiel ... a.w., 2de reeks, 2de kwartaal 1815, Deel V,
blz. 146-151 ; A. du Chastel, Les Hollandais avant, pendant et après
la Révolution, d'après des souvenirs de famille, Brussel 1908, blz.
26-27 : dit K.B. van 20 april 1815 bleef gehandhaafd tot aan de
perswet van 1818 ... die in feite niets wijzigde.
(22) S.A.R., 75 stuk 12.

— 28 —
relativement au projet d'un nouvelle constitution du
royaume des Pais Bas » uitgegeven door Poelman te Gent,
tweetalig (23).
« Avis aux notables de la Belgique » zonder bekende
auteur of drukker ; daarin werd de Zuidnederlandse adel
aangezet tegen de grondwet te stemmen ;
« Solution d'une question importante etca., mémoire
adressé le 8. fibre 1814 aux hautes Puissances assemblées
dans le congrés de Vienne par les vicaires généraux du
diocêse de Gand » (24) ;
« Les droits de la Religion catholique et de son clergé
maintenus en Belgique ».
Opnieuw ging burgemeester De Geest dus op zoek. Bij
drukker Louis Beyaert-Feys, die ook boeken verkocht, werd
niets gevonden dat verdacht was. Bij David Van Hee,
« libraire », werden echter twee exemplaren van de « Instruction pastorale » en zes exemplaren van het « Mémoire
aux hautes Puissances » in beslag genomen en op 11 augustus naar de onder-intendant doorgestuurd (25).
DRUKKER DAVID VAN HEE

In tegenstelling met drukker Louis Beyaert, was David
Augustinus Van Hee een geboren Roeselarenaar. Hij zag er
het levenslicht op 27 augustus 1782 als zoon van Petrus
Andreas Van Hee « marchand de livres » (26) en Catharina
Margareta Bruneel. Bepaalde feiten (naast bovengemeld
beslag van seditieuse geschriften) laten toe te besluiten dat
David Van Hee zeker een overtuigd katholiek was, zowel
onder de Franse (Beloken) Tijd als onder het Hollands
Bewind en na 1830.
Hij huwde op 2 april 1799, pas zestien jaar oud, (om
de Franse soldatendienst te ontlopen ?) met de twee jaar
oudere Anna De Meester, de dochter van Pieter Jozef en
(23) Zie : A. du Chastel, a.w., blz. 33-34.
(24) Zie : H. J. Elias, a.w., blz. 225.
(25) S.A.R., 75 stuk 13.
(26) Dit bevestigt A. Viaene : « Alléén Ieper, Kortrijk en Oostende hebben, samen met Brugge, vóór 1800 de drukkerij binnen hun
wallen gekend » : in, West-Vlaanderen, IX Jrg., n° 51, 1960 mei-juni,
blz. 164. Ik heb nochtans een sterk vermoeden dat deze Petrus
Andreas Van Hee (° Roeselare 1736 — fi Roeselare 9 november
1804), reeds te Roeselare heeft « gedrukt » vóór 1800, zonder dat er
echter van een echte boekdrukkerij zou sprake zijn.
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Angela Francisca Vermeulen (27). Bij haar won hij een
kroostrijk gezin, waaruit de kindersterfte echter ettelijke
spruiten wegsneed (28). Petrus Augustinus ( 0 Roeselare
22 januari 1800, vroegtijdig overleden, overlijdensakte onbekend) ; Ludovicus Jozefus ( 0 Roeselare 3 december 1801,
t Roeselare 4 maart 1875) (29) ; Jacobus Ludovicus (° Roeselare 20 november 1804 — Roeselare 1839) ; Natalia
Pelagia (0 Roeselare 20 november 1805 — t Roeselare
22 juni 1867, gehuwd met Leo Leleu) ; Karolus (° Roeselare 8 oktober 1807 — t Roeselare 22 augustus 1808) ;
Ferdinand David (° Roeselare 30 maart 1809 — t Menen,
6 december 1885) (30) ; Octavia Theresia (° Roeselare
(27) Noch zijn huwelijksakte, noch de geboorteakte van zijn
eerste twee kinderen zijn in de registers van de burgerlijke stand
terug te vinden. Zij komen echter wel voor op het « geheime
kerkregister n° 33. Waarschijnlijk hebben wij hier een zgz. verdoken
huwelijk, voor de plaatselijke pastoor voltrokken « cum dispensatione
tribus bannis » en waar slechts vrouwelijke getuigen optraden
nl. Barbara Theresia De Backer en Joanna Van de Casteele (die
meermaals als getuigen voor dergelijke huwelijken optraden). Te
Roeselare blijkt deze oppositie-houding tegen de nieuwe franse orde
en de nieuwe burgerstand nogal ernstig bij de katholieken merkbaar
te zijn. Zie : Ph. Coussement, De Kerkregisters en de Burgerlijke
stand te Roeselare en te Rumbeke onder de Beloken Tijd, 1797-1802,
in : Derde Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en ommeland, 1963, Roeselare 1963, blz. 37.
(28) Registers Burgerlijke Stand, Roeselare, sub datis ; L. Slosse,
Rond Kortrijk, Roeselare 1898-1903, Deel III, blz. 894-896, geeft een
onvolledige stamboom. Of de Roeselaarse stam Van Hee zou aan
te schakelen zijn aan de stam van priester Alfons Van Hee (zie :
L. A. M. Adams — K. Delille, De familie Van Hee te Lo, in :
Bachten De Kupe, 4de Jrg., n° 6, december 1962, blz. 109-117) kon
(tot nu toe ?) niet uitgemaakt worden.
(29) Deze Louis Van Hee werd reeds in 1821 (samen met zijn
broeder Jacques in 1839), als « boekdrukker » bij zijn vader werkende,
vernoemd. Na het overlijden van zijn vader David (in 1856), zette
Louis het ouderlijke drukkersbedrijf voort aan de Manestraat te
Roeselare. Hij trad tweemaal in het huwelijk : met Carolina Barbara
Denys (t 1860) en met Theresia Muylle (t 1877). Hij speelde een
rol in het openbare leven van de Mandelstad, waar hij van 1853
tot 1867 bevelhebber was van het stedelijk brandweerkorps. Zie :
M. De Bruyne — E. Reynaert, Branden en Brandweer te Roeselare,
Langemark 1964, blz. 90, 116 en 195.
(30) Ferdinand David Van Hee, vestigde zich als « boekdrukker
te Menen aan de Grote Markt vóór 1837. Zijn eerste vrouw Maria
Van Raepenbusch overleed kort na de geboorte van Ferdinandus,
hun eerste kindje. Hij trad opnieuw in het huwelijk te Menen met
Clara Benedicta D'Halewyn, bij wie hij acht kinderen won. Zijn
drukkerij werd te Menen bekend onder de naam « Vanhee-D'Hale-
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28 februari 1811 — t Roeselare 6 maart 1811), Decanus
Theofilus (° Roeselare 31 december 1813 — t Pastoor te
Vladslo 31 juli 1888) ; Dimphina Louisa ( 0 Roeselare
18 april 1812 — t Roeselare 20 maart 1829) ; Leo Valerius (° Roeselare 26 januari 1816 — t Roeselare 27 maart
1816) ; Petrus Johannes (0 Roeselare 10 juni 1817 —
t Roeselare 9 oktober 1818) ; Franciscus Amandus (° Roeselare 13 januari 1819 — t Roeselare 29 september 1846) ;
Juliana Pelagia (0 Roeselare 5 februari 1821, gehuwd met
Lodewijk Vander Schaeghe uit Brugge) ; Robertus Ludovicus (° Roeselare 1 april 1822 — t Roeselare 11 juni 1822)
en Jozefus Bernardus (0 Roeselare 19 maart 1824).
Het gezin David Van Hee behoorde tot wat men de
« famillles sacerdotales » heeft genoemd. Twee kinderen
werden priester, nl. Decanus Theofilus en Franciscus
Amandus (die echter als jong priester in het ouderlijk huis
overleed in 1846) ; bovendien was het met andere Roeselaarse priesterfamilies nauw verwant (31).
Drukker David Van Hee was in 1814-15 — en dit reeds
vanaf 1804, jaar van de geboorte van zijn derde kind —
slechts als « boekverkooper » bekend en gevestigd aan de
Ieperstraat te Roeselare. In 1817 wordt hij er als uitbater
van een « boutique de livres, papiers, rubans de fit », en als
« gantier », handschoenmaker vernoemd (32). In 1820
werd zijn handelsbedrijvigheid als volgt beschreven : « als
wynckelier van objecten by hem ghemaeckt en voor een
debit beneden de 200 gulden van lste soort, van waere
van 800 id. 2de soort, handschoemaker en drukker met
2 knegten drukkende af f ichen en annoncen met één perse,
frequenteert de marckt met overdekt kraem » (33). In
1822 — toen drukker Beyaert-Feys de Mandelstede reeds
verlaten had en zich in de Groeningestad had gevestigd
— trad David Van Hee reeds als « boekdrukker » op, alhoewyn » (Bevolkingsregister Menen). Vanaf 8 juli 1878 gaf Ferdinandus Van Hee te Menen het katholiek weekblad « De Meenenaar a
uit.
(31) L. Billiouw, De sekuliere Roepingen in het Bisdom Brugge
(1835-1914), Sociologische analyse van het arrondissement Roeselare (1833-1863), Licentiaatsverhandeling moderne geschiedenis, Leuven, 1964, blz. 79 en Bijlagen blz. V.
(32) S.A.R. Modern, niet geïnventariseerd (N.I.), Patentrechten
1817, art. 251.
(33) S.A.R. Ibid., Patentrechten 1820, art. 299 ; Ibid. 1821 (lijst)
en 1822, art. 355.
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wel hij ook boeken bleef verkopen (34). Op 20 maart 1822
schreef burgemeester Jacques De Geest aan gouverneur
Vanderfosse : « Nous avons l'honneur de vous adresser eijoint deux exemplaires d'un ouvrage intitulé « Géographie
dédiée à la jeunesse par un de ses amis », sortie des presses
du sieur David Van Hee, imprimeur en cette ville qui en
reclame la propriété et joint la déclaration annexée audit
ouvrage » (35). Alhoewel de drukkers « Gebroeders Stock »
reeds in 1819 aan de Noordstraat te Roeselare werden vernoemd (36), toch blijkt David Van Hee een voorspoedig
drukkersbedrijf te hebben uitgebaat. In 1827 waren naast
zijn beide medewerkende zonen Ludovicus en Jacobus,
reeds twee boekdrukkersgasten bij hem tewerkgesteld :
Louis De Brauwer en Ludovicus Losij (uit Ieper) (37).
Van Hee was katholiek en leverde veel drukwerk en boeken aan het Klein Seminarie. Voor hem betekende het
sluiten van deze onderwijsinstelling ten gevolge van het
K.B. van 14 juni 1825, dan ook een gevoelige commerciële
klap ; deze « drukker-boekverkoper » verloor zo maar ineens
320 kliënten-leerlingen (schooljaar 1824-25) (38). De uitbreiding van de concurrerende drukkerszaak van Louis StockWerbrouck kon deze klap slechts vergroten (39). In april
1828 richt de drukker zich dan ook tot het stadsbestuur met
volgende bede : « Edele agtbare Heeren, vertoond (sic) met
de diepste ootmoed David Van Hee, boekdrukker en boekbinder binnen de stad Rousselaere dat hy gedurende den
stand van het seminarie alhier eerlijk de nooddruft voor
hem en zyne negen kinderen konde winnen, maer gelykerwijs het zelve afgeschaft zynde en daerdoor van een groot
gedeelte van zyn bestaen beroofd is, wend hij zig tot U Edele
agtbare Heeren, U Edele verzoekende de goedheyd te hebben hem te vergunnen de fournissementen van U edele
(34) Zie : D. Cracco, Dokter Joseph Jacquemyns van Dadizele
(1814-1852), in : De Leiegouw, Jrg. VII, Afl. 1, Kortrijk 1965, blz. 107.
(35) S.A.R. 77 stuk 9.
(36) S.A.R. Modern, N.I., Patentrechten 1919, art. 36.
(37) S.A.R., Bevolkingsregisters 1827, Register I, n° 0190.
(38) J. P(ollet), Het superioraat van B. J. Nachtergaele (18141849), II. De vernietiging van 1825, in: De Heraut, VIII Jrg., n° 2,
Aug. 1955, blz. 14.
(39) Op 29 september 1824 zond drukker Louis Stock-Werbrouck
aan de Roselaarse stadsmagistraat drie exemplaren van het bij hem
gedrukte werk « De la décadence des Lettres et des mceurs », « tot
het behouden van den Eygendom naer dat U dezelve aen het
Ministerie zult gelieft hebben over te maken (S.A.R. 77 stuk 16).
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bureau te mogen doen, alsook de drukkingen die U Edele
zouden benoodighen, dit doende zult gy hooglijks verpligten
die d'eer heeft zig te noemen, Edele Agtbare Heeren, U
edele onderdaenigen dienaer 2. (40). Of de waarnemende
burgemeester, vrederechter Hermenigildis Spillebout — die
dienst deed vanaf 3 augustus 1826, wegens de « beenwonde » van burgemeester Jacques De Geest, die op 19 juli
1828 overleed — of zijn opvolger burgemeester Armand
De Laere (41) aan dit smeken al of niet gevolg hebben
gegeven, konden wij niet vaststellen. Zeker is nochtans dat
deze gebeurtenis op de katholieke drukker David Van Hee
— die reeds in 1814 de bisschoppelijke pamfletten verkocht — een politiek gevolg nagelaten heeft. Wij mogen
gerust aannemen dat hij de « unionistische wind » die in
Roeselare heftig waaide in 1828-29 zeer graag zal opgevangen hebben. Van zodra het Klein Seminarie in januarifebruari 1830 zijn deuren heropende, werd hij opnieuw de
« college-drukker 2.. Kort na de onafhankelijkheidsverklaring drukte hij het heftige anti-oranje « Lied der Vrijheid, 24 november 1830 » van priester-dichter Domien
Cracco (42). Vermelden wij nog dat Van Hee gemeenteraadskiezer was voor de eerste « Belgische » gemeenteraad
van Roeselare, op 11 november 1830, terwijl hij geen kiezer
was voor het Nationaal Congres (43). Drukker David Van
Hee zou zich tot aan zijn overlijden op 18 maart 1865
als vooraanstaand drukker te Roeselare handhaven naast
Eduard De Brauwer (1823-1909) en Louis Stock (17881863) (44). In 1851 zou hij het wagen een weekblad uit
te geven « Roeselaers Nieuws en Advertentieblad » (45).
Dr. Jur. MICHIEL DE BRUYNE
(40) S.A.R. 77, stuk 31 waarop de juiste datum echter ontbreekt.
(41) M. De Bruyne, De eed van de Magistraat van Roeselare in
het licht van de politieke gebeurtenissen, Roeselare 1960, blz. 21.
(42) D. Cracco, Priester-Dichter Domien Cracco 1790-1860, in :
Eerste Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
van Roeselare en Ommeland, Roeselare 1961, blz. 17-18.
(43) S.A.R. Modern, Afd. VIII, Sectie A. Bank 1, Dossier 1, Stuk 4
en stuk 8 ; de reden daarvan was het verschil van de vereiste
kiescijns te Roeselare : deze bedroeg 25 gulden voor de gemeenteraadsverkiezingen en 40 gulden voor de verkiezingen voor het Nationaal Congres.
(44) M. De Bruyne, Drukkers en Pers te Roeselare, in De
Weekbode », Bijzondere Uitgave, Roeselare 3 juli 1964, blz. 2.
(45) J. Delbaere, Nieuwsbladen te Roeselare 1847-1857, Biekorf
1960, blz. 281, die J. Desmet, De West-Vlaamse Pers in 1855, Biekorf 196Q, blz. 249-251, aanvult.
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BIJLAGE I
Drukwerken van Louis Beyaert-Feys, te Roeselare en te Kortrijk
verschenen tussen 1810-1823.
1. Catalogue des Etudiants du Séminaire Episcopal de Roulers,
redigé vers les vacances en 1809 par C.T.S., un d'entre eux,
A. Roulers chez Louis Beyaert-Feys, Imprimeur-Libraire.
2. Verzaemeling van Rouw-dichten op het afsterven van Sieur Pieter
de Ryckere et sieur Rolandus Hoornaert, 1810, 26 blz., in- 12°.
3. Praemiorum solemnis distributio, facta in aula minoris Seminarii
Roulariensis, Die 22 augusti 1811, Roularii ex Typographia
Beyaert-Feys.
4. Praemiorum Distributio facta in minori Seminario Roulariensi,
Die 29 Junii 1812, Roularii ex Typographia Beyaert-Feys.
5. Verzaemeling der bizonder5te Dicht-Werken op het voorwerp :
De Beschouwing van 't slagveld van Waterloo naer den 18 juny
1815, en de menslieventheyd der Belgen. Voorgesteld door de
Maetschappy der verzaemelde kunstminnaeren, binnen Rousselaere,
provincie West-Vlaenderen, jegens den 14 july 1816, 54 blz., in-12.°
6. Aen den eerweerden en hoog-gedachten vader Robertus Van Gheluwe, feest en kerk-plegtiglyk vierende de vyftigste verjaering
zyner kloosterlyke inwyding als minder-broeder, binnen zyne
geboorteplaets de Stad Meenen, dezen (25) Julius (1822), Rousselaere, Beyaert-Feys, 1822. — (Deze datum brengt zeker verwarring : ofwel heeft de drukker verkeerdelijk « Rousselaere » gedrukt, ofwel stond zijn drukpers alsdan nog in de Mandelstad
terwijl hijzelf reeds in de Groeningestede woonde. Het staat
immers vast dat de drukker Roeselare vóór 1820 had verlaten.
Zie noot n° 14).
7. Verzaemeling der voornaemste dichtwerken op het voorwerp : de
verderfelyke gevolgen van den hoogmoed ; voorgesteld door de
maetschappy van vaderlandsche tael- en dichtkunde te Deerlyk,
jegens den 8 september 1823, Kortrijk, Beyaert-Feys (Z.d.).
BIJLAGE II
Tekst van de letterproef van Louis Beyaert-Feys, 1814.
Epreuves de Tous les Caractères qui se trouvent sur l'Imprimerie
de Beyaert-Feys, de Roulers, Départ. de la Lys, Arrond. de Courtrai.
Rien n'est plus dangereux qu'un homme poli qui n'est point
honnête homme, parce qu'il sait prendre toutes les apparences de
la bonté, et qu'il n'en a jamais les sentiments.
Le fourbe le plus habile doit bien moins à son adresse, qu'à la
bonne foi de celui qui en devient la victime.
Le soussigné Imprimeur certifie véritable de n'avoir aucun autre
Caractère sur son atelier que ceux qui se trouvent ci-dessus.

(getekend : L. BEYAERT-FEYS)

-- 34 -REMBERT VAN TORHOUT
Het jaar 1965 was een St.-Ansgariusjaar : het bracht de herdenking van de eerste bisschop van Hamburg-Bremen en « Apostel van het Noorden », die elfhonderd jaar geleden, op
3 februari 865, gestorven is. In Noord-Duitsland en in de Skandinavische landen werd de sterfdag plechtig herdacht, te Stockholm o.m. met een pontifikale mis door Kard. Ddpfner van
Mi nchen opgedragen in de Blauwe Halle van het stadhuis.
Wie Ansgar zegt moet ook Rembert zeggen. De leerling is zo
verbonden met de meester dat sommige kerken Rembert herdenken op de dag van zijn verkiezing tot aartsbisschop in opvolging van Ansgar, d. i. op 4 februari, daags na het feest van
St.-Ansgar. Hamburg bleef echter steeds trouw aan Remberts
sterfdag, zijnde 11 juni.
Rembert was een kind, waarschijnlijk van saksische stam,
door zijn ouders geplaatst in het aloude klooster (cella) van
Torhout. Ansgar, die vanuit de abdij Korvey (Nieuw-Corbie in
Saksen) de evangelisatie van het Noorden had ondernomen,
bezocht het door hem begunstigde klooster van Torhout omstreeks 834. Een bezoek dat de « roeping » van de scholier
Rembert geworden is. De Torhoutse scholier volgt Ansgar naar
Hamburg, voltrekt er zijn opleiding, wordt missionaris en « hulpbisschop » van Ansgar, en ten slotte zijn opvolger. Rembert is
daarenboven de auteur van een levensbeschrijving van zijn
meester, een Vita Anscharii, die een belangrijk kerkhistorisch document is.
Het fresko, geschilderd anno 1522 in het alsdan nog katholieke kerkje van Skive bij Viborg (Denemarken), is een sprekend
getuige van de innige verbondenheid van de twee heilige
geloofsverkondigers. Zie afbeelding.
In 1943 schonk Prof. G. Meersseman o.p. ons een voortreffelijke biografie van Rembert van Torhout (in de reeks Heiligen
van onzen stam) .
Het gedenkjaar 1965 gaf aanleiding tot verscheidene uitgaven
in Duitsland. P. Dr. Basilius Senger OSB publiceerde een bondige
maar goede « Ansgar, Mónch und Apostel des Nordens »
(A. Laumannsche Verlagsbuchhandlung, Dulmen)
Belangrijk is de uitgave van Wilhelm Schamoni: « Rin2berts
Leben des heiligen Ansgar » (in de reeks« Heilige der ungeteilten
Christenheit », Patmos-Verlag, Dusseldorf) . Het werk brengt een
verzorgde vertaling niet alleen van de Vita Anscharii, doch ook
van de moeilijker toegankelijke Vita Rimberti.
Een nederlandse vertaling van deze laatste Vita (met inleiding
en commentaar) zou op onze boekenmarkt voorzeker welkom
zijn.
A. V.

:c';..'yi:``;,'•^',:,;^ij..;;,!!:_f;i:

St. Ansgar, de eerste aartsbisschop van Hamburg-Bremen, en
St. Rembert van Torhout, zijn biograaf en opvolger. — Fresko uit 1522
in de Deense dorpskerk van Skive bij Viborg.
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REDERIJKERSFEEST TE WERVIK

1493
De oorlog was ten einde. De partijen, Maximiliaan van Oostenrijk en de Franse koning, hadden te Senlis vrede gesloten
(23 mei 1493) . De schepenen, hoofdmannen en inwoners van
Wervik wilden de vrede vieren en namen het initiatief om een
wedstrijd voor « spelen van zinne » uit te schrijven. De eerste
prijs, toe te kennen aan het schoonste en nieuwste spel, was
een zilveren beeld van de H. Medardus, patroonheilige van
Wervik.
Hoeveel speelgroepen hebben aan deze prijskamp in de
zomermaanden te Wervik deelgenomen ? Dat weten we niet.
Gelukkig heeft een proces, gevoerd voor de Raad van Vlaanderen, , ons enkele bijzonderheden over de wedstrijd bewaard.
(Franse redactie ; Serie B 1430-1495, f° 170v ; Messager Sc. Hist.
1879, 113-115).
De jury was samengesteld uit de schepenen en hoofdmannen
van Wervik, bijgestaan door drie kloosterpriors uit Ieper : Jan
Borre van de Augustijnen, Willem de la Court van de Carmers,
en Andries Puerle van de Predikheren.
Tussen de retoricijnen van St.-Ursula uit Ieper en het speelgezelschap van St.-Maarten uit Rijsel was er een betwisting
ontstaan betreffende de toekenning van de eerste prijs. Deze
was door de jury toegekend aan de Ieperse spelers ; die van
Rijsel hadden een secundaire prijs gekregen voor het spelen
van het grootste aantal « esbatementen », zij maakten echter
aanspraak op de zilveren « sainct Medaert », de « meesterprijs »,
omdat zij, naar eigen oordeel, het schoonste en « subtielste »
spel van zinnen hadden opgevoerd.
De Raad van Vlaanderen kende op 15 juli 1494 de zilveren
« sainct Medaert » toe aan de gilde van St.-Ursula van Ieper, en
bekrachtigde aldus de uitspraak van de jury.
De eis van de Ieperse gilde werd voorgestaan door Jan
Vleysele, hoofdman, Willem van Lomme, Charles Bourdon en
andere retoricijnen van St.-Ursula. De Rijselse « compaingie
rethoriciens de la place Saint Martin » was vertegenwoordigd
door Jehan Absolon en Geeraet Polet.
De uitspraak van de Raad van Vlaanderen is het enige document van deze wedstrijd. Het stuk noemt alleen de retoricijnen
van Ieper en Rijsel, doch zeker moeten er meer rederijkersgilden uit « Vlaenderen flamingant ende gallicant » aan het vredefeest te Wervik deelgenomen hebben.
E. N.
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DE HEERLIJKHEID EN DE HEREN VAN ZWEVEZELE
VANAF DE 15e EEUW
Bronnen over de geschiedenis van Zwevezele vóór 1400,
of zelfs eenvoudige vermeldingen over dat ver verleden
blijken zeldzaam te zijn. Ook « Zwevezele na 1400 2. is nog
een onbeschreven blad ! Deze bijdrage over de feodale
geschiedenis van deze gemeente, op de grens van het Vrije
en van de Kasselrij Kortrijk, kan wellicht reeds rechtzetten
wat in de bekende algemene werken over Westvlaamse
gemeenten te lezen is en steeds van het ene in het andere
« naslagwerk » wordt overgeschreven. Wat daarin staat is
grotendeels onjuist (1).
I. RECHTSGEBIED VAN DE HEREN OP DE GEMEENTE

1. De heerlijkheid van Zwevezele
De heerlijkheid van Zwevezele had zelf geen fonsier. Het
kasteel van Zwevezele stond op een leengrond — het hof
ter Coutere of Couterhove — die niet behoorde tot de
heerlijkheid van Zwevezele maar die evenwel steeds aan
de heren van Zwevezele heeft toebehoord.
Volgens de denombrementen van 1419 tot 1795 bestond
de heerlijkheid van Zwevezele uit de volgende grondrenten,
die geheven werden op talrijke stukken grond, gelegen in
en rond het dorpscentrum van Zwevezele. Deze grondrenten
vervielen op St. Stevensdag in de midwinter.
1. Penningrenten : 18 pond 3 pen. halink par.
2. Koornrenten : 17 razieren Tieltse maat.
3. Haverrenten : 35 razieren 1 havot 1 /2 pint Tieltse maat.
Naast die grondrenten, behoorden volgende renten ook
nog bij de heerlijkheid Zwevezele
4.10 1/3 kapoenen.
5.52 1/2 hennen, « al streckende binnen de prochie van
Swevezeele en daer omtrent ».
6. Een peperrente van 4 pont peper en 40 sch. par. per
jaar op drie achterlenen gehouden van Zwevezele, en gelegen binnen het schependom van Torhout.
(1) Voor de bronnen voor deze bijdrage verwijzen wij naar het
Rijksarchief Brugge (=RAB), Familiefonds de Thibault de Boesinghe,
afgekort FTB, waarin een deel van dit rijke en belangrijke archief
voor Zwevezele wordt bewaard.
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7. Het Spelletiendje, dat zich uitstrekte in het Wijkhuis tiend te Zwevezele.
Op deze cijnsgronden had de heer van Zwevezele verder
het gewone recht van de tiende penning bij verkoop, en
dubbele renten bij doodkoop.
De heerlijkheid had recht op een baljuw, een onderbaljuw, een amman, een volledige bank van zeven schepenen, praters en andere dienaars « nuttelic ende oorboorlic omme tvoors heerschap te regierene ».
Daarbij kwamen nog de heerlijke rechten van tol, vond,
beste hoofden, bastaard- en « stragiers »-goed. De heer had
nog volle jacht, vrij « duuvecot », warande, vogelrij, visserij, smidse enz. « als den voorseyden heerschepe toebehooren ende ghecostumeert syn te volghen » (2). De schepenen mochten boeten uitspreken « t' sy van twee mael
sestigh, enckel sestigh, dertigh ofte thien ponden par. » en
daar onder. Bij het vermogen van Zwevezele behoorde hoge,
middelbare en lage justitie.
Dit laatste, belangrijk recht werd op een bepaald ogenblik in twijfel getrokken. Op verzoek van Jan van Halewijn « docteur in de rechten », en gehuwd met de vrouwe
van Zwevezele, verschenen zeven bejaarde notabelen uit
Zwevezele op 12 maart 1456 voor de burgemeesters, schepenen en raad van de stad Brugge. De opgeroepenen verklaarden dat het heerschap van Zwevezele altijd « hooge,
middele en nedere justicie » had gehad en nooit « den
contre van dien » werd verklaard, volgens zij van de oude
mensen altijd gehoord hadden. Van die hoge justitie gaven
zij enkele voorbeelden. Lodewijk de Hurtere, 68 jaar oud
en vrijlaat, herinnerde aan het geval van Joorkin de Grave,
die vele jaren terug door de schepenen van Zwevezele ter
dood werd veroordeeld. Deze werd « ghejusticieert metten
sweerde... op een veldeken bij den heerweghe benoorden
den Hille, op een plecke t'welcke noch ghenaemt es te
Joorkin's Graven ». Omstreeks 1430, toen Lodewijk de Hurtere schepen van Zwevezele was, werd een zekere Jan de
Coc wegens doodslag, voor 50 jaar uit het heerschap ver-

(2) FTB, 331 a, fol. 33 v° e. v. Leenhoek van Zwevezele uit 1729,
dat verwijst naar een Zwevezeels cartularium, begonnen in 1419,
waaruit enkele stukken trouwens gekopieerd werden.
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bannen « op zyn hooft ». De medeplichtigen kregen ieder
60 pond par. boete (3).
Het recht van hoge justitie van de heer van Zwevezele
werd trouwens nog bevestigd door een octrooi, gegeven te
Antwerpen door Karel V op 17 mei 1555, waarbij de heer
van Zwevezele toelating kreeg een nieuwe galg op zijn heerlijkheid op te richten. Op dat heerschip werd een « malfaiteur » aangehouden, die veroordeeld werd tot « stroppe
ende ghalghe ». De oude galg van Zwevezele was echter
door de jaren « gheruyneert ende vergaen ». Krachtens dat
keizerlijk octrooi mocht op de heerlijkheid van Zwevezele
« een ghalghe op twee pylaeren » gebouwd worden. De
procureur-generaal van Vlaanderen moest echter toezicht
houden op de plaats waar de nieuwe galg zou gebouwd
worden, opdat deze, indien zij « te naex de heerwech » zou
staan, op een andere plaats zal opgetrokken worden (4).
De heerlijkheid van Zwevezele hing onmiddellijk af van
het hof van Roden gezeid Nieuwenhove op Oostkamp, dat
op zijn beurt afhing, deels van het grafelijk leenhof van
Dendermonde, deels van de Burg van Brugge. Dat Zwevezele afhing van Roden was niet altijd een algemeen aanvaarde regel : de heren van Zwevezele schijnen op een
bepaald ogenblik zelf niet geweten te hebben wie zij « trouwe ende waerhede » verschuldigd waren. Zoals verder uitvoeriger zal besproken worden, werd de heerlijkheid van
Zwevezele verkocht op 13 december 1419. De verkoping
gebeurde voor de baljuw en leenmannen van Ter Borcht
van Meulebeke, die handelden uit naam van Katelijne
van Bakelroot, weduwe van Mher jaquemard van der Douve
en vrouwe van Nieuwkerke, Meulebeke en Nieuwenhove.
De verkopers zegden dat zij « tleen ende heerscip te Zwevesele... houdende waren in manscepe ende leene van Mevrouwe vors. vrouwen van haren vors. heerscepe ter Borch
te Molenbeke » (5). Doch enkele jaren nadien in 1432
kwam het tot een proces tussen de gebroeders Jan van
Nieuwkerke, heer van Meulebeke, en Jacob van Nieuwkerke, heer van Roden « dat men noomt ten Nieuwen(3) ibid., fol. 30 v — 33 v.
(4) FTB nr 349, oorspronkelijke oorkonde op perkament met
beschadigd groot zegel in rood was. Kopij uit 1704 van dit octrooi
in FTB 349, en in FTB 331 a, fol. 432-452.
(5) FTB nr 550, oorspronkelijke oorkonde op perkament, de
zeven zegels zijn verdwenen. Kopij van deze verkoping in FTB,
331a, fol. lr-3r.
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hove », rond de vraag « van welcken van ons beeden ghehouden es theerschip ende leengoedt van Swevezeele met
datter toebehoort ». Er werd geen onmiddellijke oplossing
voor gevonden, doch in 1438 werden de Zwevezeelse aangelegenheden voor het leenhof van Roden beslecht (6),
wat wel aantoont dat de heerlijkheid van Zwevezele ressorteerde onder « Roden gezeid Nieuwenhove » te Oostkamp.
2.

Zwevezele en Ayshove

In oudere documenten wordt gesproken van « tleen ende
heerschip van Zweveseele geseyt Ayshove » (1634) (7). In
1729 leest men : « ende dit leen wiert hier voortijds oock
genoemt Ayshove » (8) en rond 1431 was de reeds vermelde Lodewijk de Hurtere schepen van Zwevezele « gezeid
t'Ayschoofsche » (9). Welk verband er tussen Zwevezele en
de hoofdheerlijkheid Ayshove op Kruishoutem bestaat is
bij ontstentenis van de eigentijdse bronnen niet gemakkelijk uit te maken. De grote heerlijkheid Ayshove hing af
van de Stenen Man van Oudenaarde, Zwevezele « gezeid
Ayshove » hing af van Roden gezeid Nieuwenhove op
Oostkamp, wat er op schijnt te wijzen dat het hier twee
totaal verschillende heerlijkheden betreft. Het grote Ayshove lag ook gedeeltelijk op het nabije Ardooie en Koolskamp. Dat « Westvlaams » deel van Ayshove — nl. grondrenten, een windmolen, een « manoir » enz. te Koolskamp
en, op Ardooie ook grondrenten, een tiend, en alle achterlenen — werd verkocht op 7 april 1400 (n.s.) door Diederik
van Rochefort, heer van Ayshove (f 1403) en zijn echtgenote Clemence van Hemricourt aan Jacob van Lichtervelde, heer van Koolskamp en Assebroek (10). Doch deze
Jacob van Lichtervelde kocht op 13 december 1419 de
heerlijkheid van Zwevezele aan de echtgenoten Geraard van
(6) FTB 331 a, fol. 4v-5v, 12v-13r, 13r-17r, en 18r-23v.
(7) FTB, 606, Leenboek van Zwevezele 1634, fol. lr.
(8) FTB, 331 a, fol. 33 v.
(9) ibid., fol. 31r.
(10) Vidimus van deze verkoopakte in FTB nr 549. Oorspronkelijke oorkonde in R.A.B., kaarters nr 273.
Pierre de Lichtervelde, Un grand commis des ducs de Bourgogne,
Jacques de Lichtervelde, Seigneur de Coolscamp, blz. 323-324. (Brussel, 1943).
Dr. J. Goeminne, Genealogie en blazoenen van de heren van AyshoveKruishoutem, in Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en
van het Land aan Leie en Schelde, dl. XXIV, 1957, blz. 98-99.
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Gavere-Schorisse en Margareta van Steenhuize, erfvrouw
van Ayshove en erfachtige vrouw van Zwevezele (11). Deze
laatste is de kleindochter van de voornoemde Diederik van
Rochefort (12) ! Zou de heerlijkheid Zwevezele dan toch
deel uitgemaakt hebben van de grote heerlijkheid Ayshove,
of duidt de naam « Zwevezele gezeid Ayshove » slechts op
het feit dat de heren van Zwevezele, op zeker ogenblik
(zeker in het begin der 15e eeuw) ook heren waren van
het grote Ayshove ? Deze vraag hield ook de aandacht
gaande van Lodewijk Albert van Haveskerke, heer van
Zwevezele, toen deze in 1729 het nieuw leenboek van Zwevezele samenstelde en ook voor « Zwevezele geseyd Ayshove » een verklaring trachtte te vinden (13).
3. Achterlenen van de heerlijkheid van Zwevezele

Van Zwevezele werden 32 achterlenen gehouden, waarvan 13 volle relief betaalden en de 19 andere « ten relieve
van halfven coope of... ter bester vrome » stonden (14).
Hier volgen de bizonderste achterlenen : Het eerste achterleen was het « Ammanschap van Swevezeele », dat vnl.
bestond uit een haverrente en tienden, eertijds geheten het
Heckelantschult. Deze renten en tienden werden gehaald
op landerijen in de Kerkgulde, op ten Joo, ten Coutere, ten
Winkele, enz. In 1483 werd dit acnhterleen « geincorporeert » in de heerlijkheid van Zwevezele.
Het heerschip « Den Hurtere » vormde het tweede en
derde achterleen en die bestonden uit een haverrente van
tweemaal 36 vaten haver Torhoutse maat, en enkele kleinere renten. Dat heerschip ontleende zijn naam aan de
familie de Hurtere die het in bezit had tot rond 1530.
Daarna kwam het aan de heren van Zwevezele. Het heerschip Den Hurtere bezat een baljuw en een volledige schepenbank.
Een ander achterleen (het elfde) bestond uit 30 bunder
« onder vyvers ende velt » ten noordwesten van de kerk,
(11) FTB, nr 550. Zie noot 5.
(12) Goeminne, a.w .,blz. 100-102.
(13) FTB nr 331 a, fol. 35v e.v.
(14) Deze achterlenen worden uitvoerig beschreven in FTB 606,
Leenboek van 1634 ; FTB 331 a, Leenboek van 1729 en FTB 331 c,
Leenboek van 1786. Wij volgen vnl. het leenboek van 1729 dat het
uitvoerigst opgemaakt werd.
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in de « jeghenoote gheheeten het vrye velt ». In het begin
van de 18e eeuw had dit leen een oppervlakte van 128
gemeten.
Het dertiende achterleen, ter grootte van 42 gemeten en
geheten « Ter Dunct » bestond uit meersen, vijvers en bos,
alles gelegen ten westen van de kerk.
Te Morgem bij Oudenaarde lagen zes achterlenen van
Zwevezele, o.a. het heerschip ter Haverie, met een watermolen ; het leen ten Doorn, enz.
Wijst het feit dat er te Moregem zoveel achterlenen van
Zwevezele lagen, op een verband met Ayshove te Kruishoutem ? Te Kuurne was het Hanskensleen eveneens een
Zwevezeels achterleen, dat vol reliefgeld betaalde.
Onder de 19 achterlenen die half reliefgeld betaalden,
vernoemen wij o.a. te Egem, de Rijnbossen ; een huis en
erf « achter de stedehalle » te Torhout, en te Zwevezele
meerdere renten, tiendjes en kleine stukken land en bossen,
velden, meersen en vijvers, bv. het Vosleen, Dankaertsvijver
« ten hoogen Dunct » e.a.
Een merkelijk aantal van al deze achterlenen was in de
loop der jaren in het bezit gekomen van de heren van
Zwevezele, die daarmede hun invloed over het hele grondgebied versterkten.
4. Het Hof ter Loutere of Couterhove

De dorpsheerlijkheid van Zwevezele was niet zeer belangrijk voor haar heren, tenzij dat zij de naam van dit dorp
bij hun titels konden plaatsen. Te Zwevezele bezaten zij
nog het leen ter Coutere of Couterhove, waar zij het kasteel
van Zwevezele hadden opgebouwd, gelegen op een boogscheut ten zuiden van de kerk.
Het leen ter Coutere hing af van het leenhof van Ingelmunster, dat op zijn beurt releveerde van het prinselijk
leenhof van Dendermonde. De denombrementen en rapporten van 1502, 1524, 1634 en 1795 geven een omstandige
beschrijving van « Ter Coutere » (15). Volgens het rapport
van 1634 was dit leengoed « genaempt tho f f ter Couttere,
ligghende inde prochie van Zweveseele, zuyt van die kercke,
(15) Het rapport van 1502 in het Leenboek van dat jaar, in Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer 1080, fol. 484 v. — Het rapport van
1524 in FTB nr 341, FTB 606, fol. 302, geeft het rapport van 1634
en dat van 1795 in FTB 621, folios 14 v, en volg.
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groot wesende onder lant, meersschen, wallen ende watere,
met eenen upperhove, nederhove ende duvecote ende
smesse, elleven gemeten XII roe p Cortryxe mate, letter
meer ofte min ». Daarvan werden 6 gemeten 2 lijnen
90 roeden ingenomen door « thoff ende huus ten Coutterhove metten upperhove, nederhove, wallen, bogaerden, sengelen ende gracht alsoot rontomme bedolven ligghet ». Het
rapport van 1795 spreekt van ter Coutere als volgt : « zuytwest bij de kercke het casteel, staende op eene bewalde
mote, besloten met brugge... den hovenierhof, den boomgaert ende twee forreesten ende de dreve... ende de buytenwallen... groot 2 bunder 512 1/2 roeden ».
Bij dit leen behoorden nog diverse renten, nl. 7 sch. par.
penningrenten, 33 vaten haver Torhoutse maat op gronden te Zwevezele. Bij ter Coutere behoorden een baljuw,
een volledige schepenbank, een prater, op- en afzittende
laten, en de gewone heerlijke rechten en « de boeten die
schepenen wysen mogen met al datter toe dienen ende
behoren mach ». Bij ter Coutere ging, volgens het rapport
van 1524 het niet-draaiende deel van « eender rosmuelene
staende upt vederhof onlanx ghemaect » (15 bis). Ter
Coutere telde tien achterlenen, waarvan negen te Zwevezele en één te Pittem, nl. het Gaverleen (16).
Het geheel van de uitbating van het kasteel of de « ommeloop vanden hove tot Zweveseele ende beloocke van dien
volghende, consisterende soo wel in leenen... als gronden
van erfven » bedroeg in 1634 veertien bunder « ofte daer
ontrent ». Deze oppervlakte was vrij van pointingen en
zettingen « als den heere eygentlick de selve es bedryvende
ende cultiverende voor zyn eygen ghebruyck » (17). In
1765 had het kasteelgoed een oppervlakte van 29 bunder
975 kleine Kortrijkse roeden. Daarvan werd slechts 7 bunder 697 roeden door de heer uitgebaat. Het overige was
verhuurd (18).
De negen achterlenen van Ter Coutere te Zwevezele
waren weinig belangrijk, doch in 1634 waren vier ervan in
het bezit van de heer van Zwevezele. Die negen achterlenen lagen verspreid over de hele gemeente : bij het kas(15 bis) FTB 341, Staat van goed van Charles van Halewyn.
(16) V. Arickx, Geschiedenis van Pittem, blz. 84-85 (Pittem 1951).
(17) FTB 606, fol. 92r-99r.
(18) FTB, Varia, pak 1, waarin ook de kaart van het kasteelgoed
uit 1765.
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teel, op « ten Joo », bij « de coornemeulene ende by der
oliemeulene », op « Ter Dunct », bij « den Capelacker »
enz. (19).
5. Andere bezittingen te Zwevezele
Buiten Zwevezele « gezeid Ayshove », Ter Coutere en
verscheidene van hun achterlenen bezaten de heren van
Zwevezele nog tal van andere lenen en heerlijke renten
op deze gemeente, waardoor zij hun macht en invloed over
dit grondgebied uitbreiden en naast zich geen andere grote
heren moesten dulden.
Op 13 maart 1633 kwam Jacob van Haveskerke, heer van
Zwevezele in het bezit van de heerlijkheid van St.-Baafs
op Zwevezele, dat door aankoop van Jhr. Antoon van der
Goere. Deze laatste had die heerlijkheid gekocht op 26 april
1616 aan het kapittel van St.-Baafs te Gent, voor 40 pont
grote. Deze heerlijkheid strekte zich uit over een oppervlakte van 50 gemeten te Zwevezele. In volle eigendom had
de heer van St.-Baafs op Zwevezele « het Baghijnho f f met
het prieelken, groot ontrent de XX ofte XXI gemeten lants
ende meersch » (20). Deze heerlijkheid bestond uit een
penningrente die jaarlijks verviel op de eerste mei, en
had verder een baljuw en de gewone rechten. Van ouds
her bezaten de heren van Zwevezele op deze gemeente het
«heerschip gheheeten Stegelaersleen», gelegen op Ter Dunct,
en gehouden van het St.-Amandse te Wingene (21). Het
« Kempaersleen » en de erbij behorende rente (22) en nog
een ander leen bij Couterhove (23), beide gehouden van
het hof van Lichtervelde, waren ook het eigendom van
de Zwevezeelse dorpsheren.
Belangrijk was hun heerlijkheid ten Joo op Zwevezele,
gehouden van het hof van Claerhout te Pittem, en die
bestond uit 34 razieren haver Tieltse maat, 11 sch. 6 pen.
(19) FTB 606, fol. 31r-39r.
(20) FTB nrs 370, 369 bis, 358 en 561. Nr 358, Renteboek uit
1635 en nr 610 renteboek uit 1729. Over de heerlijkheid van de
Aelmoesenye van St. Baafs van Gent » te Zwevezele, steken nog heel
onaangeboorde bronnen in het Rijksarchief Gent, Fonds bisdom Gent.
(21) FTB 606, Leenboek van 1634, tol. 47r. Ook FTB 634, rapport van 1533.
(22) ibid, fol. 44r.
(23) ibid, fol. 45r,
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par. Deze heerlijkheid had twee achterlenen (24). In 1634
wordt gezegd dat de heerlijkheid ten Joo « over veele jaeren
is geconsolideert met de heerlichede van Zweveseele ende
also resorterende onder de selve wet van aldaer » (25).
Eveneens geannexeerd aan de heerlijkheid van Zwevezele
« van allen ouden tyden », was het heerschip van het Pittemse op Zwevezele, gehouden van het hof van Pittem. Deze
heerlijkheid bestond uit een rente van 5 pond 18 sch. 6 den.
par., en 15 hennen per jaar en twee tiendschoven op Ter
Dunct (26).
Ten slotte kocht Lodewijk Fr. van Haverskerke, heer
van Zwevezele, op 15 september 1730 nog het leen en de
heerlijkheid van Ten Watere op Zwevezele, aan Jan Baptist de Lossy, heer van Rommeville en Froyennes uit Doornik, voor 25 pond gr. wisselgeld. Deze heerlijkheid had een
fonsier van 4 lijnen 49 roeden Brugse maat en een jaarrente van 28 sch. par., 14 hennen en 16 vaten haver (27).
Uit deze onvolledige schets van het uitgebreid bezit der
heren van Zwevezele blijkt dat zij het op deze gemeente
« voor het zeggen hadden ». Aan hun aanzien en macht
konden de inwoners niet twijfelen als zij ieder jaar hun
cijnzen, renten, tienden en andere lasten aan de ontvanger
mochten betalen. In 1729 bezat Louis Albert van Haveskerke
in totaal 636 bunder 149 roeden eigendom op Zwevezele,
volgens een verloren gegane legger van zijn bezittingen in
dat jaar.
6.Het schepenhuis van Zwevezele
Waar de schepenen van Zwevezele en de daarmee gaande
heerlijkheden hun vergaderingen hielden blijkt niet duidelijk uit de documenten die wij onderzochten in het familiefonds de Thibault de Boesinghe. Geen enkele van de herbergen op het dorpsplein te Zwevezele (bv. de Kroon, De
Klokke) wordt als schepenhuis of « stadhuys » vermeld.
Daar was wel een huis geheten «'tMuelekin » (1524, 1587,
1614) waar bij de « vanghenesse » van Zwevezele stond, en

(24) Alg. Rijksarchief, Rekenkamer 1104 II, fol. 95v-96, rapport
van 1514 ; R.A. Kortrijk, Aanwinsten 4141, fol. 12, rapport van 1644.
(25) FTB 606, Leenboek van 1634, fol. 40r.
(26) ibid., fol. 20r.
(27) FTB 643, Aankoopakte uit 1730, met kaart uit 1642.
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bewoond was door de « dienaar » of « officier » van de heerlijkheid.
Bij zijn huwelijk in 1684 liet Louis-Albert van Haveskerke in de huidige Koolskampstraat een herberg bouwen,
die de naam kreeg « De Bonte Koe » en die van dat jaar
af als schepenhuis of wethuis gebruikt werd. Bij het begin
van de 19e eeuw werd de herberg « De Klokke » op de
Markt als gemeentehuis van Zwevezele in gebruik genomen. « De Bonte Koe » was in 1817 « eene schoone bebouwde hofstede bestaande in woonhuys met annexe kamers, peerden en koeystal, scheure ende voordere edificiën » en werd « het oud stadhuys » geheten (27 bis). In
1965 werd ook die getuige van het Zwevezeels verleden
afgebroken.
II. DE HEREN VAN ZWEVEZELE

Eerste bekende heren
De oudste, tot nog toe bekende, heer van Zwevezele
« gezeid Ayshove » is Geraard van Gavere-Schorisse
(t 1457), ridder, heer van Mourcourt (Somme) en
Berchem, die Ayshove in Oost-Vlaanderen verkregen had
door zijn huwelijk, op 6 juli 1408, met Margareta van
Steenhuize, erfachtige vrouw van Ayshove (28). Deze laatste,
dochter van Arnoud van Steenhuize, heer van Zwevegem
en van Katelijne van Rochefort, had Ayshove bij erfenis
verkregen van haar moeder. Deze laatste was de dochter van
Diederik van Rochefort (t 1403) en Clemence van Hemricourt, die zoals hoger gezegd het deel van Ayshove te
Koolskamp en Ardooie uit het hoofdleen verkochten op
7 april 1400 (n.s.) aan Jacob van Lichtervelde, heer van
Koolskamp en Assebroek (29). Of Diederik van Rochefort,
en vóór hem de andere heren van Ayshove in Oost-Vlaan-

(27 bis) Alles volgens FTB 618, fol. 156r, 198v ; FTB 619, fol.
3r ; FTB 621, fol. 16r ; FTB 624, en RAB, Découvertes 86, fol. 30r.
(28) De lijst van de bekende heren van Zwevezele werd nog nimmer volledig opgemaakt. Het beste — maar dan nog met onjuistheden ! — vindt men nog in het handschrift van Kan. de Joigny, Manuscrit relatif aux seigneurs de Flandre, gepubliceerd door H. de
Limburg-Stirum in Hand. Oudheid- en Geschiedkundige Kring Oudenaarde, dl. 8, 1931, blz. 67.
(29) Zie boven, noot 10.
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deren, ook Zwevezele « gezeid Ayshove » in hun bezit hadden is niet bekend.
Op 13 dec. 1419 werd voor baljuw en leenmannen van
Ter Borcht in Meulebeke — die zoals boven gezegd niet
ter zake bevoegd waren — en voor Jan van Heydeghem
als bediendelijk man van Jonkvrouw Anneesenleene
van den Gruuthuuse (30) de verkoop gesloten van « tleen
ende heerscip te Zwevezele », dat aangekocht werd door
Jacob van Lichtervelde, heer van Koolskamp en Assebroek
aan Geraard van Gavere-Schorisse « ende vrauwe Mergriete
als erfachtighe, zyn wettelike wyf » (31). In de verkoopakte van 1419 is geen sprake van « Ayshove », doch de baljuw en schepenen van Ayshove die in 1425 te Zwevezele
vermeld worden zijn ongetwijfeld de baljuw en schepenen
van « Zwevezele gezeid Ayshove » (32).
De verkoping gebeurde « om beters wille ende aerghere
te belettene ende omme zekere noodzinnen hemlieden daer
toe porrende », en werd gedaan na drie wettelijke zondagskerkgeboden, « van viertienachten te veertienachten te Zwevesele inde kerke ». Alhoewel de verkopers bekenden ten
volle betaald te zijn, wordt de prijs die Jacob van Lichtervelde voor Zwevezele gaf niet vermeld in de oorkonde.
Op 1 feb. 1420 (n.s.) bekent de verkoper de koopsom
(30) Wij konden niet ontdekken waarom de verkoping ook voor
deze laatste partij werd gesloten.
(31) Oorspronkelijke oorkonde op perkament in FTB, 550. Kopij
uit 1729 in FTB 331 a, fol. lr-3r.
Ten onrechte plaatst P. de Lichtervelde, a.w., blz. 324, deze aankoop op 15 maart 1422 (n.s.), alhoewel deze auteur zegt dat hij reeds
in 1421 en 1422, vóór die datum van aankoop, een baljuw en schepenen van Jacob van Lichtervelde te Zwevezele ontmoet.
In werkelijkheid kocht Jacob van Lichtervelde op 15 maart 1422
aan Boudin van Teteghem, zoon van Wouter, de elf achterlenen van
het leen ter Coutere te Zwevezele. Op dat ogenblik was Ter Coutere
zelf in het bezit van Jacob van Lichtervelde. De tekst van deze
verkoopakte luidt : « ... ellevene manschepen ... de welcke van hem
(nl. Jacob van Lichtervelde) ghehouden waren, ter causen van eenen
leene dat hy houdende was van miner vors. vrouwen van haren
vors. hove (van Ingelmunster) ». Deze oorkonde, in La Flandre,
dl. IV (1872-73), blz. 329-331, werd door P. de Lichtervelde onjuist
geïnterpreteerd. Ten onrechte zegt hij, dat « la seigneurie de Sweveseele se compose de 11 arrière fiefs n (a.w. blz. 324) en dat zij afhangt
van het hof van Ingelmunster. Hij verwart de heerlijkheid van Zwevezele met de achterlenen van Ter Coutere op Zwevezele.
(32) En niet de schepenen van Ayshove op Koolskamp-Ardooie,
zoals gezegd wordt door P. de Lichtervelde, a.w. blz. 324.
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van 1520 pond par. ontvangen te hebben van Jacob van
Lichtervelde « voor de coop vanden goede ende heerscepe
van Sweveseele » (33).
Jacob van Lichtervelde, heer van Koolskamp, Ardooie,
Assebroek en van Zwevezele, overleed op 31 maart 1432
(n.s.) (34) en werd in de kerk te Koolskamp begraven,
waar zijn mooie graftombe op dit ogenblik nog kan bewonderd worden.
Na zijn overlijden gingen de titels en de goederen van
Jacob van Lichtervelde over naar de zoon van zijn zuster,
Margareta van Lichtervelde, zijn neef Jacob van Wingene.
Wanneer deze het heerschap van Zwevezele in 1432 wilde
verheffen, rees het geschil tussen Jan van der Douve, heer
van Nieuwkerke en van Meulebeke enerzijds en Jacob van
der Douve, heer van Roden gezeid Nieuwenhove anderzijds, om uit te maken onder welk hoofdleen Zwevezele
ressorteerde. In 1438, toen een oplossing aan dit geschil
werd gegeven en Zwevezele het Hof van Roden gezeid
Nieuwenhove toegewezen werd als leenhof, kwamen Geeraerd van Gavere-Schorisse en Margareta van Steenhuize
opnieuw ten tonele. Voor het leenhof van Roden spanden
zij een geding in tegen Jacob van Wingene, en lieten daar
gelden dat Zwevezele hun eigendom was. Inderdaad, de
verkoop uit 1419 was geschied voor het hof van Ter Borcht
te Meulebeke dat daartoe niet bevoegd was. « Dat en mochte
niet binden noch stede hebben, maer was al van onweerden
ende van nieten, als gheschiet voor non juge ». Nadat het
geschil lange tijd bij de Raad van Vlaanderen aanhangig
was geweest, trokken Geraard van Gavere-Schorisse en zijn
« gezelnede » op 5 juni 1444 hun eis tegen Jacob van Wingene in voor het leenhof van Roden, en erkenden zelfs
deze laatste als « t'naeste oudste baerblickenste hoir » van
Jacob van Lichtervelde. Dezelfde dag kon Jacob van Wingene eindelijk het leen en heerschap van Zwevezele verheffen (35) .
Dat slot kwam eigenlijk na een voorafgaande overeenkomst tussen beide partijen. Op 27 april 1444 hadden de
eisers, Geraard van Gavere-Schorisse en Margareta van
Steenhuize voor Schepenen en Raad van de stad Gent ver(33) Kopij uit 1729 van dit kwijtschrift in FTB 331 a, fol. 3r-3v.
(34) P. de Lichtervelde, a.w., blz. 309.
(35) Alles volgens de kopij van deze stukken uit 1729 in FTB
331 a, fol. 12v-18r.
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zaakt aan hun mogelijke rechten op Zwevezele, en deze
overgedragen aan de bekende Pieter Bladelin « alias de
Leestmaker » of aan hem die deze laatste zou aanduiden.
Met die regeling ging Jacob van Wingene akkoord (36).
Op 5 juni 1444 kon deze laatste, zoals gezegd, Zwevezele
verheffen voor Roden, maar Jacob van Wingene verklaarde
onmiddellijk dezelfde dag, dat hij het leen en heerschap
van Zwevezele verkocht had aan Pieter Bladelin (37). Na
de drie kerkgeboden, gedaan in de kerk van Zwevezele,
verschenen op 10 aug. 1444 voor het hof van Roden, Jacob
van Wingene en zijn echtgenote Sofie de Mompere, om volgens recht, onterfd te worden van het heerschip van Zwevezele. Door Pieter Bladelin was Jan van den Rijne
aangewezen om dadelijk het heerschip van Zwevezele te
erven. Onmiddellijk legde deze de eed van « foyauteit
af, en betaalde op 21 aug. 1444 het relief- en kamerlinggeld, te zamen 11 pond par. (38). Jacob van Wingene
oud heer van Zwevezele, overleed als heer van Coolscamp
en Assebroek op 11 sept. 1452. Hij had een jaargetijde in
de kerk van Zwevezele (38 bis).
Familie van den Rijne
Jan van den Rijne had de heerlijkheid Zwevezele gekocht voor 125 pond gr. (39). Door zijn (tweede) huwelijk met Ida de Mompere was hij de schoonbroeder van
Jacob van Wingene. Jan van den Rijne was pensionaris
van het Vrije van 1424 tot 1447. Over het jaar van zijn
overlijden spreken de bronnen elkaar tegen. Volgens een
grafschrift dat J. Gailliard publiceerde zou Jan van den
Rijne cc heer van Sweveseele » begraven zijn in de
0.-L.-Vrouwkerk te Brugge. Hij « starf in 't jare Ons Heeren
(36) ibid., fol. 6r-12v.
(37) Pieter Bladelin, gehuwd met Margareta van den Vageviere,
was thesaurier van Brugge (1436-1440), ontvanger-generaal en nadien,
raadsheer en hofmeester van de hertog van Boergondië, stichter van
Middelburg en Vlaanderen, enz. Hij was een der rijkste mannen
van zijn eeuw, en overleed op 6 april 1472. Zie L. Gilliodts-Vanseveren,
Middelbourg en Flandre » in La Flandre, dl. XIV, 1883, blz. 331-340.
(38) Volgens de kopij uit 1729 van de oorkonden in FTB 331 a,
fol. 18r-24v.
(38 bis) FTB 355 en Gailliard, a.w., dl. V, blz. 88-89.
(39) FTB 352. Een genealogie van de familie van den Rijne, ook
in FTB 352 spreekt van « 800 florijn » als aankoopsom.
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1447 (40).
Een andere tekst zegt : « luy mourut 1 novembre 1478
et gist a Sweveseele » (41). De meest waarschijnlijke en
ook meest voorkomende overlijdensdatum is 25 febr.
1462 (42). Volgens deze bronnen werd hij te Zwevezele in
de kerk begraven.
Jan van den Rijne had de heerlijkheid van Zwevezele
overgemaakt rond 1452, waarschijnlijk ter gelegenheid van
haar huwelijk, aan Beatrijs van den Rijne, zijn
oudste dochter uit zijn tweede huwelijk. Zij was geboren
op 23 aug. 1433 en trouwde met Jan van Halewijn, zoon
van Bernardus en Agnes van den Vagheviere, « docteur in
de rechten », ridder van Jeruzalem, president van Holland,
Zeeland en Friesland, enz. Jan van Halewijn overleed op
zijn terugreis uit het Heilig Land te Andernach-op-de-Rijn
op 2 febr. 1478, en werd te Keulen in de kerk van de
Augustijnen begraven (43).
Het was op aanvraag van Jan van Halewijn -- « comme
a lui acause de sa femme compète et appartiengne la terre
et seigneurie de Zwevezeelle » -- dat Hertog Karel de
Stoute in jan. 1472 (n.s.) aan Zwevezele een octrooi schonk
van een vrije jaarmarkt. Deze moest gehouden worden
gedurende de drie dagen volgende op het feest van de
kerkwijding van Zwevezele, d.i. de zondag na St.--Michielsdag. De reeds bestaande doch vervallen vrijdagmarkt werd
opnieuw toegestaan, dat alles met het doel de lijnwaadhandel te herstellen, waarvan het grootste deel der inwoners leefden (44).
In de kerk van Zwevezele lag eertijds voor het hoogaltaar de grafsteen van Jan van Halewijn en van zijn vrouw
(40) J. Gailliard, Bruges et le Frane, dl. II, blz. 278.
(41) FTB 352, Genealogie van den Rijne.
(42) FTB 352, Handschrift over de familie van den Rijne.
Ook Kan. de Joigny a.w., blz. 67, en L. Gilliodts-Van Severen,
Coutume du Bourg de Bruges, dl. II, blz. 328 (Brussel, 1883).
(43) V. Arickx, Ridder Jan van Halewyn, in Biekorf 1965, blz. 55-56,
waar de bronnen uitvoerig worden vermeld.
(44) Dit octrooi werd verleend « en notre ville de Lille au mois
de janvier lan de grace ' 1472 (n.s.). Oorspronkelijke oorkonde in
het Gemeentearchief te Zwevezele, gepubliceerd in Fragmenta, dl. I,
sept. 1889, blz. 294-296. Slordige kopie ook in FTB, 331 a, fol. 39r-41v.
In FTB 376 steken twee aanplakbrieven welke deze week- en jaarmarkt bekend maken in wijder kring, ter gelegenheid van een her-
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Beatrijs van den Rijne : « een blauwe steen vol koper met
mansfiguren, in volle harnas ; die der vrouw in groote
kleederen » (45).
Beatrijs van den Rijne overleed te Zwevezele op 25 sept.
1507. Zij zou gedurende 55 jaar « vrouw van Zwevezele
geweest zijn (46). Met grote plechtigheid werd de uitvaartdienst gedaan op 11 okt. 1507 door pastoor Denijs
Choren van Zwevezele, bijgestaan door Jacob van der Zijpe,
pastoor van Koolskamp, Olivier de Reepere, pastoor van
Wingene, Mattheus van den Hecke, pastoor van Egem,
Franciscus parochiepape van Lichtervelde, en door de kapelanen en kosters van de omliggende parochiën. Haar grafsteen werd gemaakt door Cornelis Laman, steenhouwer te
Brugge, en werd « verdect met lattoene ». De uitvoerder
van het testament van Beatrijs van den Rijne was meester
Filips Wielant, raadsheer bij de Grote Raad te Mechelen,
gehuwd met haar dochter Johanna van Halewijn (47).
Na het overlijden van Beatrijs van den Rijne hebben
de van den Rijne's nog een belangrijke rol te Zwevezele
gespeeld tot op het einde van de 16e eeuw.
Maarten van den Rijne, broeder van Beatrijs, werd geboren in 1447 en overleed als pastoor te Zwevezele op 24 april
1484 (48). Hij had een bastaardzoon, Simoen van den
inrichting. De eerste aanplakbrief, gedrukt te Brugge in 1649 bij
Nicolaes Breygel, zegt dat de eerste weekmarktdag zal plaats heb ben
op 16 juli 1649. De tweede aanplakbrief, gedrukt te Brugge bij Pieter
van de Capelle in de Breydelstraat, in het Gekroonde Zweerd, waarschijnlijk uit 1752, voegt er aan toe dat op de vrijdagmarkt : « boter,
eyers, vlas, gaeren, graenen en alle andere eet-waeren » verhandeld
worden en = Als het den vrijdagh Heylich-dag is, soo moet den Marct
den Donderdagh gehouden worden =.
(45) RAB, Handschrift r Grafschriften van Vlaenderen bijeenverzameld door J. Gailliard =. Reeks : Verschillige plaatsen, dl. S-Z,
fol. 153r. Baron Béthune, Epitaphes et monuments des églises de la
Flandre au XVIème siècle, blz. 323 (Brugge 1900). De volledige latijnse tekst van dit lofprijzend grafschrift in FTB, 331 a, fol. 42r-43r.
(46) Bethune, a.w. blz. 323. De overlijdensdatum in dit werk
(25 oktober) is verkeerd, zoals trouwens in andere handschriften.
Wij stellen 25 sept. 1507 volgens de uitvoerige rekening van haar
sterfhuis in FTB 337.
(47) FTB 337, Rekening van het Sterfhuis, gesloten op dinsdag
11 mei 1509. Zie ook H. P. Schaap, Philips Wielant, blz. 9-19. (Haarlem 1927).
(48) Gailliard, a.w. blz. 278. Het hs. in FTB 352 zegt « né 4 juny
1442, obiit 24 d'avril 1483 r. Een andere genealogie in FTB 352 zegt :
r obiit 24 april 1484
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Rijne, die hij op 20 dec. 1476 de som van 10 pond gr.
schonk. De « grotevrouwe » van « Moeneken van den
Ryne, bastaert heer Marten van den Rijne pbr » schonk
aan haar kleinkind ook 10 pond gr. (49). Meerderjarig
geworden, zeker op 9 maart 1502 (o.s.) (50), was hij zeker
baljuw te Zwevezele in 1507, 1509, 1519 en 1525. Hij ontving bij testament van zijn tante, Beatrijs van den Rijne,
twee pond gr. (51). Baljuw Simoen van den Rijne fs. heer
Martinus overleed waarschijnlijk in de zomer van 1526,
en bezat bij zijn dood ongeveer 55 gemeten in hofstede
en lopende land te Zwevezele (52).
Charles van den Rijne, zoon van Simoen, was baljuw
te Zwevezele rond 1530, en een andere zoon van Simoen,
nl. Joos van den Rijne, vinden wij als baljuw te Zwevezele in 1565 en 1569 (53). Andere afstammelingen van
Simoen van den Ryne fs. Maarten werden in de gewone
bevolking van Zwevezele genivelleerd.
In de grote traphal van het huidig kasteel te Zwevezele
ziet men nog een kleine gedenksteen, die uit de parochiekerk afkomstig is. Deze mooie grafsteen bewaart de herinnering aan de edele heer Simon van den Rijne, jongere
broer van Beatrijs, klerk van de vierschaar van het Vrije en
van zijn tweede echtgenote, Florentina van Vaernewijk.
Hij overleed in 1506 te Zwevezele (53 bis) Beiden zijn er
met hun wapens op afgebeeld (54). De iconografie wijst
ten andere ook naar de heiligen Simon en Florentius, die
met hun emblemen, zaag en draak, de zoeker een oplossing
suggereren.
V. ARICKX
Slot volgt

(49) RAB, Vrije, Noordregister 16471, fol. 6v.
(50) ibid., fol. 6v.
(51) FTB, 337.
(52) RAB, Vrije, 16476, fol. 322v. Staat van goed .Hierin worden
zijn kinderen vermeld : Charles, Joos, Jaquet, Tannekin, Kallekin,
Goelkin ende Jannekin.
(53) R.A. Kortrijk, Supplement Kasselrij Kortrijk, 54. Procesrol
van Zwevezele 1550-1570 en FTB 358 en 635.
(53 bis) FTB, 424 Genealogie van den Rijne.
(54) FTB 342, Nota uit de 19e eeuw over deze gedenksteen.
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MENGELMAREN
MIJTER VAN DE DUINENABDIJ NAAR AMERIKA
1824

In 1821 werd het bisdom Cincinnati, Ohio, opgericht met als
eerste bisschop Mgr. Edward Fenwick, een predikheer die in het
klooster Bornem gestudeerd had en in 1804 naar zijn vaderland
(hij was in 1768 geboren in Maryland, uit een Engelse familie)
was teruggekeerd.
Mgr. Fenwick ondernam in 1823 een reis door Europa ; hij
had dringend missionarissen en bijstand nodig voor zijn missie
in Ohio. Hij had een beste vriend te Brugge in de persoon van
Father Atkinson o.p., rector van het English Convent. Met
Atkinson had hij immers samen gestudeerd te Bornem. En zo
logeerde hij in augustus - begin september in het Engels klooster,
en hij werd (zo noteert Joseph van Huerne in zijn Aenteekeningen) « van dat rijk convent wel begiftigt ».
Niet ver van het English Convent woonde een ander rijk man,
de « laatste monnik van de Duinenabdij », Nicolaas De Roover.
In 1824 wist De Roover nog niet dat hij eens die « eretitel » in
de geschiedenis zou dragen ; hij stond nog niet alleen, de pastoor
van het Begijnhof, Alexander van Risseghem, was ook een Duinheer en had medezeggenschap in de likwidatie van het eindeloze
kloostergoed.
Door Father Atkinson werd Mgr. Fenwick in betrekking gesteld
met « de twee overgebleven Duijnheeren », die hem o.m. « eenen
schoonen myter » meegaven naar Amerika.
Mogelijk is deze mijter van de Vlaamse abdij nog heden
bewaard in kerkschat of museum van de kathedraal van Cincinnati ?
De laatste mijter van de Duinen had aldus in 1824 een onverwachte pastorale bestemming gekregen. Brugge zelf had geen
bisschopszetel meer. In heel het bisdom Gent - de beide Vlaanderen - was geen abdij meer in wezen. De twee likwiderende
Duinheren hebben dan ook gaarne een bisschop van de Nieuwe
Wereld gelukkig gemaakt met een parament dat al dertig jaar
ongebruikt in de koffer lag.
Mgr. Fenwick verliet Brugge op 5 september 1824 « met een
post van vier peerden » naar Oostende, vanwaar hij 's avonds
vertrok naar Londen « met den engelschen stoomboot tabbot ».
Met hem reisde een Brugs student, J.B. Clicteur, die als zijn
sekretaris fungeerde,
A. V.
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TAAIE OVERLEVERINGEN

Hoe lang een niet geschreven overlevering wel meegaat ?
Mijn vriend J. B., 72 jaar oud, antwoordde mij : een geslacht
of drie-vier.
Dit is juist, in het volgende geval. Mijn vader, geboren 1866,
zei mij dat zijn grootvader, geboren 1789, steeds wist te zeggen dat er geen betere tijd bestond dan die van MariaTheresia omdat « ze dan zestig jaar niet 'n vochten ».
Toen dezer dagen de Oostenrijkse tijd te pas kwam, zei
J. B. geboortig van Zevergem, 0. Vl., dat hij ter schole leerde
van « de patriotten en die vijgen » : deze laatste waren de
keizersgezinden.
In het jaar 1930 was er te Eeke bij Nazareth nog een bestaande herberg met uithangbord « Au Patriote » in Brabantse kleuren, langs de baan van Oudenaarde, alleen en afgezonderd een
einde buiten de dorpskom, als uiting van teruggetrokkenheid
in zelfstandigheid en eigenzinnigheid, een standvastige getuigenis van partisane geestesgesteldheid in deze jaren.
Verder vertelde hem nu zestig jaar geleden een tachtigjarige buurvrouw : « Te Zevergem over het beekje aan de kerkdreef lagen twee bruggen, het vijgen- en het patriottenbrugje
en nog voor de dood niet zouden de enen over de anderen
hun brugje gestapt zijn om naar de kerk te gaan. »
Vanwaar die naam vijgen voor de Keizersgezinden ?
G. P. Baert
PAMEELE

De grond is vroeg open gekomen. Als de maartemaand beur
twaalf zomerse dagen gegeven heeft, moeten de pameele, de
haver en de gerste in de grond zitten. Late haver 'n is geen
goede haver en dat is ook waar voor gerste en pameele.
Pameele dat is knobbelgerste.
Pameele is t' onderscheên van de gerste en nogal gemakkelijk. Zij 'n is maar gegraand op twee reken en de gerste
op vier. Zij 'n heeft maar de helft van de korrels maar de
korrels zijn groter en ge komt er verder mee dan met de gerste
omdat pameelegraan vromer is en meer meel inhoudt, al is 't
dat 't gewichte van de pameele zo groot niet 'n is als dat
van de gerste, en veel beter om zwijns te vetten.
Pameele en suikerioen (schokkeljoen) gaan naar de beesten ;
gerste naar de brouwerij.
Gerste en suikerioen zijn moeilijker te verkennen. Bij gerste
heeft 't graan van onder een klein pluimpje, een baardje, en
de suikerioen 'n heeft dat niet. Maar toch zijn suikerioen en
gerste moeilijk t' onderscheên als ze op een hoop liggen ; 't 'n
zijn maar de kenners die dat zien op 't eerste zicht.
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Pameele vijf kilo op 1 kilo erreweten gebrand, g,:f in den
oorlog goede koffie, smakelijker dan gerste. Ge 'n moogt ze
niet te gare branden want de pameele zou verkolen eer dat
d' erreweten genoeg gebrand zijn. Ge mengelt ze na 't verpasse branden.
Erreweten alleene zijn te sterk en te flets maar met pameele
wordt de koffie klaar en aangenaam om swobbelen.
(Uiteenzetting van een oude boer uit Bekegem, mij nu twintig jaar geleden gehouden door H. Van de Walle, afkomstig uit
Bekegem.)
G. P. Baert

TUTUUT

« Wij zitten in den tutuut » zoveel als wij zitten op straf.
Dit was in 1914-1918 de benaming voor de strafcompagnie van
de soldaten in het Kamp van Ruchard.
De mannen van den tutuut hadden geen kwastje aan de
politiemuts. Als een soldaat rondliep zonder kwast aan zijn
muts dan zeiden de kameraden : hij is van den tutuut ofwel
« de kolonel is dood ».
G .P. B.

KRAKKEMANDEL

Bij de vraag in Biekorf 1965, 160.
Die Kortrijkse zegging : « zo'n krakkemandel », met bet. klein,
ineengedrongen kereltje, en in Kortrijk nog heden in gebruik,
werd reeds in 1883 door Schuermans (Bijv. 175, s.v. krakamandel) aan Kortrijk toegeschreven. Of ten minste met de naam
van deze stad verbonden. De Bo had reeds in 1873 kraakmandel (uitspr. krak-) opgenomen (I 567) met bet. « slecht
peerd dat kreupelt of hinkepinkt ».
Een kraakamandel is een amandel in de bast, te Oostende
hetzelfde als amandel, zegt De Bo : « Het kind kreeg een zakske
krakamandels ». Bij overdracht betekent kraakamandel in sommige streken van Zuidned. : gedroogde kapucijner, grauwe
erwt. Waarbij WNT aantekent : « wegens het krimpen dat de
kapucijners vooral bij het poefen doen, ook fig. toegepast op
kleine, ineengedrongen mensen, of op een slecht paard dat
kreupelt ». Ook Vandale (1960) neemt deze ontwikkeling van
de betekenis over.
Misschien mag ook uitgekeken worden naar het hoogduits
waar krackmandel als naam van de vrucht in 1775 voorkomt
(Weigand-Hirth) . Alsook naar hd. Kracke met bet. « slecht, gebrekkig paard » en « alter Kracker » d.i. een gebrekkig man
(Kluge-Mitzka s.v. Kracke) . Hetgeen ons voert naar onze krake,
kraak (Vandale) met bet. afgeleefd mens, versleten lastdier,
knol, slechte koe. Deze laatste vorm heeft mogelijk op kraakamandel, krakkemandel ingewerkt.
C. B.

— 56 —
CREMBOLIE - KREMMELIJ

De Bo vermeldt kremmelij als een verbastering van fra. crème
bouillie met bet. « een kunstmatige running van melk die als
nagerecht opgediend wordt » . En ik kan erbij voegen : die te
Kortrijk nog als « krèmboelie » opgediend wordt.
Voor het neerhof van de Duinenabdij, onder de rubriek uitgaven voor de kaasmakerij, stelt de bursier in 15 6 3 (rekening
f. 32v) een uitgave van 8 schellingen par. voor « een pot omme
crembolie te maecken » .
Jonker van Huerne heeft ca. 1800 het volgende recept in zijn
Menage Boek ingeschreven.
Om creme bouillie te maecken
Neemt 3. bekers zoete melk de welke moet geroert worden
totdat zij kookt en dan in een komme gegoten, moet dagelijkx
geroert worden totdat zij rauw is. Dan moet er een pinte
ongekeernde zeure melck ingeroert worden. Men stelt die
ergens met een serviette overdekt opdat die melk maer langsaem
koudt en soude worden ende men leyt'er een houtten lepel
in om 7. of 8. uren daernaer te zien of sij dicke genoeg geworden is.
Men legt dan een ongestevene serviette over een sift en men
schept stillekens met eenen pollepel die melk op die serviette
om te laten verdruijpen tot s'anderendags, wanneer men die
verdruijpte melck in een netten pot met 7. of 8. dooren van
eijeren en een pinte room van melck altegader door het sijften
moet wrijven, ende dan is d'affaire claer.
WOLVEN IN DE KASSELRIJ KORTRIJK IN DE 1 8e EEUW

Waarschijnlijk zijn de volgende wolvenvangsten de laatste
waarvoor het Hoofdcollege van de Kasselrij Kortrijk een vergoeding aan de jagers heeft uitgekeerd.
Op 11 april 1703 ontvangen Adriaen de Ruddere en zijn vier
kameraden ieder twee « pistolen » (d.i. in totaal 3 p. 10 sc. gr.
courant) « ter causen sy op hedent hebben opgebracht eenen
wolf ghevanghen op de prochie van Marckeghem ende den
selven ghepresenteert aen dheeren van tcollegie » .
Op 21 juni 1703 krijgen Joos Caluwaert en consoorten uit
Meulebeke ieder twee pistolen omdat « sy op dezelve prochie
ghevanghen hebben twee wolfvejonghen ende deselve ghepresenteert aen tcollegie. » En op 30 juni 1703 werden te Meulebeke nog twee « wolfvejonghen » geschoten door Gillis van
Keirsbilck en Jan van de Capelle, die van de heren van het
Kortrijks Hoofdcollege ook elk twee pistolen kregen. Nadien
hebben wij in de bewijsstukken van de kasselrijrekeningen
geen vergoedingen voor het vangen van wolven meer gevonden. (Rijksarchief Kortrijk, Bruine Pakken Kortrijk nr. 6620) .
V. Arickx

— 57 —

BERIJMDE JUBELKROON

VAN DE HONDERDJARIGE JAN-BAPTIST VANNESTE
ROESELARE 1840

Op 5 juni 1840 vierde J.B. Vanneste te Roeselare zijn « jubilee
van honderd jaar ». Een « naneef » van hem, een zekere Laurent
van Isacker, verscheen op deze feestelijke dag met een gelegenheidsgedicht van acht strofen. De eeuw van uw bestaan was « een
reeks van wisselvalligheên », zegt de dichter en hij noemt : de
roemrijke regering van Maria-Theresia, de troonbeklimming van
Jozef II, de Patriottentijd, de laatste Habsburgse keizers Leopold
en Franciscus, de Franse tijd, Napoleon op de keizerstroon, Waterloo, Oranje en koning Leopold...: « Welke eeuw was ooit zo
ryk in wisselvalligheden, In volkren ramp en heil, in vorsten luk
en val ? ».., De historie leverde inderdaad zoveel stof dat de
dichter zijn acht strofen zonder moeite kon vullen zonder over
de honderdjarige zelf te spreken.
Dit gedicht werd gedrukt in een brochure van 8 blz. onder de
titel : « Jubelkroon gevlochten om de achtbare kruin van den
honderdjarigen Ouderling den Heer Joannes-Baptista Vanneste, te
Rousselaere, den 5 Juny 1840. Oostende, Drukkery T. Vermeirsch, Boekhandelaer, Kerkstraat n° 33. »
De bladzijden 6 en 7 van het drukje bevatten een lyrisch
« Gezang » van 3 strofen, waarschijnlijk bestemd om op het
feestmaal voorgedragen of gezongen te worden. Een « stemme »
wordt daarbij niet opgegeven. — In een particuliere Brugse
verzameling.
V. H.

HERTOG FILIPS VAN BOURGONDIË TE AVELGEM
1421

Op Aswoensdag 1421 hoorden de schepenen van Oudenaarde
dat hertog Filips van Bourgondië, op weg naar Gent, te Doornik
was aangekomen. Ze verwachtten immers de jonge hertog in hun
stad voor zijn eedaflegging als graaf van Vlaanderen.
De schepenen zonden op 12 februari Zegher en Peertse, hun
twee messagiers, naar Doornik « omme te vernemene de comste,
ende welcken wech hij [de hertog] nemen Boude omme te cornmene te Audenaerde ». (Stadsrek. in Aud. Meng. VI 210) .
Op 15 februari werd Peertse nogmaals op nieuws uitgezonden,
ditmaal naar de heer van Avelgem, ridder Felix van Steenhuse.
Bij deze heer, die het kasteel bij de kerk van Avelgem bewoonde
en alsdan souverein-baljuw van Vlaanderen was, had de hertog
zijn intrek genomen.
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's Anderendaags (tweede vastenzondag) reden de messagiers
weer samen naar Avelgem om er te vernemen wanneer de hertog
zijn reis zou voortzetten. Nog vandaag, zo luidde het bericht,
dat door de boden snel werd overgebracht naar Oudenaarde.
's Avonds was hier dan de blijde inkomst van de jonge hertog.
Inmiddels had het kasteel van Avelgem een drukke bezetting
gekend. De hertog reisde immers met zijn gewone « trein », en
dat was heel wat volk en paarden. Het gevolg van de prins en
zijn staat telde — volgens de drinkgelden ingeschreven in de
Oudenaardse stadsrekening — de volgende « officieren » : de
huissiers van de « camere » van de hertog ; de huissiers van de
« sale » ; de « cnapen die te ons gheduchts Heeren breydel gaen » ;
de pages ; de herauten ; de foerier ; de « sergent d'armes » ; de
trompetters en pijpers ; de messagiers ; de archiers ; de poortiers ;
de stalwaarders ; de pakknechten ; de « pannetier » en de « frutier » ; en ten slotte de paardensmid (maerscalc) . Uit dat lijstje
mag men afleiden dat het kasteel van Avelgem met zijn dependentiën in 1421 een goed ingericht herenverblijf was. De souverein-baljuw en kasteelheer had zeker zelf zijn Heer en Hertog
uitgenodigd op de receptie en overnachting te Avelgem. Deze
etappe onderbrak ook op uitstekende wijze de reis DoornikOudenaarde die als dagmars voor man en paard aan de zware
kant lag.
A. V.
DE KOEKELAARSE BELHUTTE EN DITO ETYMOLOGEN

Je moet niet zo verschrikkelijk oud zijn om de Belhutte nog
gekend te hebben als een schilderachtig wijkje : vooral erg schattig
zag het eruit wanneer je uit de richting van Kortemark kwam en,
tussen de hoge waaibomen door, bij het kruispunt de witgekalkte
huisjes ontwaarde, de stamineetjes op een rijtje, met geteerde
plint, en deuren en vensterluiken netjes in groene verf gezet. Nu
zijn de bomen er weg de hobbelige kalsijde, goed om je benen
te breken, werd vervangen door een eentonig-bleke betonweg ;
het pittoreske van de huisjes zelf werd jammerlijk verknoeid :
de Belhutte heeft al haar charme verloren. Je vliegt er met je
wagen langsheen ; het hele wijkje is je geen blik meer waard.
Overigens moet je er zo al genoeg opletten, want er gebeuren
geregeld « domme verkeersongelukken ».
Het kruispunt, tussen de Koekelare- en de Zonneberg, dateert
van de tweede helft van de 18de eeuw. In 1770, ten tijde van
Maria-Theresia, werd wat thans de Provinciebaan genoemd wordt
rechtlijnig, naar 's keizerins gewoonte, van Wijnendale naar Beerst
getrokken, en twee jaar later was het de beurt aan de steenweg
naar Kortemark. Reeds vroeg moet daar een herberg bij ontstaan
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zijn — zo maar, hoe kan het anders in Vlaanderen ! —, die
« Den Hert » als naam droeg. Indien we onze volksetymologen
mogen geloven moet het een bijzonder mooi huisje geweest zijn,
zo mooi, dat de Franse soldaten die omstreeks die tijd hun wandelingetjes door onze streken deden, er stokkestil van bewondering
voor bleven stilstaan. Kijk eens, zegden ze in het Frans, wat
een « belle butte »
Pardon, zegde wijlen mijn vader. Zo is de Belhutte niet aan
haar naam gekomen. Daar woonde vroeger een zekere Isabelle
Hutte, en alzó is het gekomen ! En om te bewijzen hetgeen hij
zegde, schreef hij een lang gedicht, dat in 1926, bij de inhaling
van Maurits Logier als burgemeester van de gemeente, openbaar
te lezen stond op de praalwagen waarmee de Belhutte in de stoet
reed. Ik citeer de eerste strofe :
Geleden ruim een duizend jaar
Stond aan de kant van Couckelaer'
Een huizeken van plak en vlecht,
Niet goed in staat, maar ook niet slecht,
Tegen weer en wind met stro beschut,
Bewoond door Isabelle Hut'.
« Hutte », wist mijn vader mij nog te verzekeren, was niet
Isabelles familienaam, maar een lapnaam, waarmee gezinspeeld
werd op de schamele woning waarin zij leefde.
In de Toponymie van Karel De Flou vinden we de wijk op
heel wat verschillende schrijfwijzen vermeld. We lezen er naast
Belhutte en Belle Hutte, ook o.m. nog Belle Lutte... Zodat ik mij
afvraag of Isabelle wellicht niet een idioterig en stumperachtig
wezen geweest is, een tutte, zoals men het in onze landouwen
gemeenlijk pleegt uit te drukken. — Wat zou je dààrvan denken, Vader ?
En het volgende is dan natuurlijk ook al even gek. De Koekelarenaars verkorten Belhutte tot Blutte, en in het Modern Woordenboek vinden we als verklaring voor blut : (msch. cv bloot)
alles (in het spel) verloren hebbend : ik heb niets meer in mijn
portemonnaie, ik ben blut. » Nu wil het wel lukken dat het de
zondag na Koekelare-kermis koekezondagkermis is op de Belhutte.
Vanzelfsprekend schiet er dan de Koekelarenaars, die zo dolgraag
kermissen, niet veel m g er aan zakgeld over. 't Is de tijd om het
hespebeen te begraven en op de « Blutte » de venditie van de lege
portemonnees te houden. Iedereen is dan blutte.
Tot even vóór de oorlog van veertien lieten onze olijke
toenmalige dorpsgenoten die naar Gent wilden — of wie weet
ook al eens nog verder -- zich, bij gemis aan andere vervoermogelijkheden, door een huurhouder met paard en sjees naar Korte-
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mark naar het station voeren. Maar weergekeerd te Kortemark
legden zij de rest van de terugweg veelal te voet af, het bengelend
pakje aan de hand, welgemutst en schuifelend als een nest lijsters.
De Belhutte was toen de klassieke halte. Mijn vader heeft het in
zijn leven nog allemaal meegemaakt :
Ik maak een halt aan de Belhut'
Alwaar ik gauw een druppel nut.
Raf Seys
BESTE TARWE IN WEST-VLAANDEREN

Onder de titel : « Curieuse nota van t'meel en coorne etc. »
tekende Jonker Joseph van Huerne, kasteelheer van Izegem,
omstreeks 1810 het volgende aan.
« Zes pond meel moet gewoonlijk uijtbrengen 7. pond brood,
maer men is ordinairelijk content als men 9. pond brood van
8. pond meel krijgt ;
en dan heeft den molenaer van t'graen, gemaelen zijnde, voor
hij t'meel t'huijsbrengt zig somwijlen wat veel voorengedient van
uijt te scheppen, zonder het molenstof, zoodanig dat men voor
zijn geld maer slegt bedient en is, en voor de backers ons Bijgen
gruijs, weder verkogt en dikwijls te veel uijtgesift, op de excuse,
dat het brood dan witter valt en lichte als fransch brood.
Le sac de froment de courtray pèse 180 lb. poid de marc ; le
quintal est 3 1 /4 avot. Le quintal de seigle 3 1/2 avot.
9 5/16 muddekens of meutjens wit koorn t'Audenarde, doen een
sak tot Cortrijk, een meutjen weegt 24 lb. ; den avot cortrijkx
weegt 36 lb.
Fr. Vramont, boucqueetpelder in Brugghe, ziek zijnde anno
1802 heeft aen een vriend gezeijt dat bij experientie van meer
als 50 jaer in zijn fonctie, de swaertte terwe was tot Rousselare,
Staden en Hooglede, dat die beter is als elders, want op een stuck
komt'er wel 20. pond meel meer uijt als elders.
De witste terwe is tot Liswege, Westcappelle. Rondom Liswege
en Zuijenkerke en prijst hij die terwe niet.
Tot Iseghem is het roode terwe en 't brood is loghter en veel
beter als tot Brugghe, alwaer het meest komt van den Noorden,
zoo dat ik meyne die te zijn der soorte van Rousselaere etc. die
van de beste is, welke t'Iseghem groeijt, en gebruijkt word. »
Jonker van Huerne verbleef te Izegem in de zomer, te Brugge
in de winter ; hij kon de kwaliteit van het brood « van zuid en
noord » goed vergelijken. Over witte en rode tarwe, zie P. Lindemans, Gesch. Landbouw II 7-8. De witte tarwe van Vlaanderen
was ook buiten onze grenzen bekend. De rode tarwe, kleiner van
korrel en zeer winterhard, had het nadeel gemakkelijk te legeren.
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BEERTJE JUBILEERT

Met zijn 25e almanak staat Beertje van de Westvlaamse
Folkloristen in 't zilver. En, hier gezeid en elders gezwegen,
't is met de 25 boekjes van Beertje lijk met 't oud Manneke
uit de Mane : 't wordt een rariteit om ze bijeen te krijgen
alle vijfentwintig. Als 't zo voort gaat zal Beertje niet moeten
wachten op een gouden jubilee om een gouden Beertje te
zijn. En of 't verdiend is ! 't Mag pronken nu met zijn numero XXV van 1966 : keurig gedrukt, 104 bladzijden zonder de
platen. De Westvlaamse devotiekalender van W. Giraldo is een
jubilee op zijn eigen. De « Zaaier van 't Noorden » bevestigt
eens te meer dat onze bekende folkloriste een Boek II over
« Land en Leven » voorbereidt dat zijn voet zal mogen zetten
nevens haar gevierde « Van Doop tot Uitvaart ». Brugge komt
aan bod met het oude schoolleven in berijming (E. I. Strubbe),
de idyllische paardentram (E. Buysse) en « Zo was het leven »
op St.-Baafs (G. Devos) . Ieper ontvouwt in woord en beeld
de rijkdom van zijn bazar ten tijde van Maria-Theresia (J. De
Smet) . Lukke en lukijzer komen in de kijker met een uitnodiging tot « doe het zelf » naar oude recepten, en als toemaat
de catalogus van gebakijzers in het Gruuthuse Museum
(H. Stalpaert) . De boerenvenditie te Dudzele in de vreselijke
jaren veertig (1847) is een leerrijk document (A. Mahieu). De
ontroerende muzikale barbier van Wingene (J. Fraeyman) kondigt het slotstuk aan, den « boekee » van 't festijn : « De slag
van Waterloo »... Proficiat, vriend Baert, en zet Brussel nog
maar meer in zijn hemd met Expositie en Albertina ..., waar
alles wat krypto-westvlaams is onder uw blik en op uw woord
« uit zijn schulpe kruipt » tot ons aller lust en jolijt.
— 't Beertje. Volkskundige Almanak voor 1966. Uitgegeven door de Bond van Westvlaamse Folkloristen, 104 blz. met
17 buitentekstplaten. Prijs 50 F (P.C.R. 4512.63, Bond Wvl.
Folkl. Brugge) .
B.
GRAUWE EN GRIJZE ZUSTERS

Te Kortrijk herinnert de Grijze Zustersstraat (« 't Grijsde
Zusterstratje » ) aan een ca. 1800 opgeheven nonnenklooster van
tertiarissen van St.-Franciskus, die (overal ?) elders « grauw »
genoemd worden. Zo o.m. nog heden te Roeselare, de Grauwe
(en nooit Grijze ! ) Zusters. Waar ligt de « taalgrens » tussen kerkelijk grijs en grauw ? Zijn het de Sceurs Grises van Rijsel en
Doornik die de Kortrijkse kleurnaam hebben meegebracht of
ingegeven ? Grauwbroeders (de oude benaming van de Minderbroeders, al. Freremineuren) daarentegen zijn in ons taalgebied,
voor zover ik weet,- nergens « grijze » broeders geweest
E. N.
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DIKSMUIDSE ALMANAKKEN

In Biekorf 1962, blz. 226 werd de wens geuit over te gaan
tot een bibliografie van de Diksmuidse almanakken. Hier een
eerste steentje met de exemplaren in eigen verzameling.
1. Almanach in alle bedenkelyke eeuwen, Zoo voorledene
als toekomende, en in alle jaeren ; Tweeden Druk. Tot Dixmude,
By P. Stock, Boekdrukker, Binder en Verkooper, op de groote
Merkt. (z. j. )
In het woord « tot den lezer » schrijft de samensteller, die
zich aankondigt als « 'k Sterve », dat hij dit werk (in eerste druk)
samenstelde in 1801. « Naer het verloop van twee jaeren » moest
hij overgaan tot die tweede druk.
Deze almanak bevat o.a. een « maniere om de eeuwige almanach-tafel te gebruyken ». P. Stock, bekend om zijn « tijdelijke »
sympathie voor de Franse nieuwe gedachten, had zo wellicht
gevolg gegeven aan artikel XV van het decreet van de Nationale
Conventie van 5 oktober 1793 waarin bepaald werd dat men
ten spoedigste « den nieuwen Calandrier » moest uitleggen.
( Een ander voorbeeld van soortgelijke almanak vinden we te
Gent. Daar verscheen een « Eeuwig-duerenden Almanach voor
de Fransche republique en veroverde landen » by J. F. Vander
Schueren. Deze laatste almanak beleefde minstens drie uitgaven.
Een jaartal op de uitgave was ook hier niet meer noodzakelijk.)
2. Nieuwen Almanach door eenen sterre-kundigen, 1809,
1816, 1819. Drukker Stock heeft reeds de hulp van een « zoon ».
3. Nieuwen Almanach inhoudende den Tarif of Reductie,
1819. Drukker P. Stock en Zoon. In 1819 heeft Stock dus 2
almanakken uitgegeven. De « Tarif »-almanak is tweedelig, hij
bevat immers ook een « prognosticatie of getrouwen weer-zegger,
door den vermaerden Dixmudschen Astrologant of Sterrekender. »
Een « porte-feuille »-zakje heeft het ook. Daarin kon men iets
diep wegsteken. In m'n exemplaar stak er een brief die nog verzegeld was. Zulke zakjes vinden we o.a. ook in de almanakken
in de serie « Nieuwen Brugschen Comptoir Almanach » (Tot
Brugge by de Wed. F. Beernaerts) en « Almanach van Milaenen,
door Mr. Daniel Montanus » (Tot Eecloo, by A. B. Van Han) .
Over een Diksmuidse almanak van Stock voor het jaar 1811,
zie Biekorf 1964, 212.
Karel M. De Lille.

De almanakken van Stock te Diksmuide uit de jaren 18001830 zijn inderdaad zeer verzorgd naar vorm en inhoud, en
overtreffen de Brugse almanakken uit die periode. Ook door de
omvang van de bijlagen. Daarom nogmaals een oproep om de hier
meegedeelde gegevens te willen aanvullen, in het vooruitzicht
van een Diksmuidse bibliografie.
B.
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BEDDE. — Het met haar of stro gevulde gedeelte van een zadel waarop
men zit. De Ordonnantiën en Wijsdommen van Dekenen regelen in
1408 te Gent de kwaliteit van het vulsel dat de « ghareelmakers » bij
zadelwerk dienen te gebruiken. Op te vullen onderdelen van het zadel
zijn : het paneel, het cusseneel en het bedde. De uitspraak luidt :
« ende tbedde, daer op dat men sidt, dat moghen sy [de gareelmakers]
vullen met stroe, up dat zij willen [naar believen] ». (De Potter, Gent
VI 298).
GHEBELT. — Van een halsbel voorzien ; gezegd o.m. van de St.-Antoniusvarkens. Een voorgebod te Gent uitgegeven op 28 sept. 1500,
bepaalt « dat niement, wie hij zij, van nu voort an negheene verkenen,
cleene noch groot, ghebelde noch onghebelde, houde gaende oft
doen gaende achter straten, binnen deser stede... » Op dit algemeen
verbod op het houden van varkens in de stad worden alleen uitgezonderd « veertich verkenen ende tien zueghen, St. Anthonis toebehoorende, zonder meer, ende de vigghene zes weken gaende ende niet
langhere, de welke [St. Anthonisverkens] zullen moeten zijn ghebelt
ende gheteekent metten ghebranden teekenen vander stede, datter toe
gheordineert es, boven den teekene van St. Anthonis ». (De Potter,
Gent I 130-131). Een voorgebod van 1405 had reeds dezelfde uitzondering gemaakt voor de varkens « ghebelt ende gheteekent met tSint
Anthonis bellen ende teekine » (Gailliard, Keure van Hazebroek I 290).
MACHUDRAGHERE. — Stafdrager, pedel ; drager van een (mnl.) matsuwe, d.i. knots, kolf ; ofra. machue (massue). Vgl. eng. mace-bearer,
fra. porie-masse. Hertog Filips de Goede liet zich, bij officieel bezoek,
door een « machudraghere » voorafgaan. In 1440 is Jan den Camus
« machudragher van onsen gheduchten Heer » ; ook in 1443 en 1448 is
de « machudraghere » op zijn post bij de inkomst van de hertog te
Oudenaarde en ook op zijn post (voor het protokolaire drinkgeld)
in de rekeningen van deze stad. (Aud. Meng. VI 218, 220, 222). Bij het
bezoek van Hertog en Dauphin in 1456 ontvangt de machudragher
bijna evenveel als de bouteillier. (Aud. Meng. II 470).
MYNE. — In de uitdrukking « by myne vercopen », d.i. openbaar verkopen naar de wijze van het « mijnen » (mnl. minen). Mijnen is : Op
een openbare verkoping zich bij de afslag door het roepen van mijn
tot koper van iets verklaren (Vandale). Het Charterboek van Oostende
noteert (f. 134, art. 76) anno 1483 : « Want al tgoet (visvangst) dat
tOostende ancompt wordt openbaerlic vercocht by myne, ende als
men tlooft, die eerst myn roupt es de naeste D. (E. Vlietinck, Oude
Oostende 86). Vgl. MnIW en Gloss. Flam. s.v. minen. Stallaert II 205
heeft een Brabantse tekst uit 1577 waarin mijne als syn. van palmslach
voorkomt bij openbare verpachting van belastingen.
ONGHELT. — Tolgeld ; bep. belasting voor het gebruik van wegen,
rivieren enz. Een zeer oude term ; ook in Vlaanderen, waar onghelt
in de 13 e eeuw als technische term in Rijselse oorkonden stand houdt.
Het zusterklooster van de Abbiette te Rijsel wordt in 1267 door gravin
Margareta vrijgesteld van « Ia paiage de l'onghelt de toutes les choses,
ke eles (de zusters) feront amener pour eles par Ie rivière de Lisle »
(P. Thomas, Textes historiques, p. 531 ; Rijsel 1931). Een Rijselse schepenakte van 4 mei 1311 schenkt een gelijkaardige vrijstelling aan het
St.-Pieterskapittel ; de kanunniken waren voorheen « tenut de paiier
l'onghelt de che qu'iI faisoient mener par le riviere de le Deulle »
Hautcceur, Cart. Saint-Pierre II 598). Opmerkelijk is dat WaalsVlaanderen oudere vindplaatsen met onghelt biedt dan Diets-Vlaanderen. — Over de verschillende bet. van mnl. onghelt zie Verdam en
Stallaert s.v.
A. V.

-64-VRAAGWINKEL
Omcomnia

In onze verzameling thuis ligt een doodsanctje, gedrukt te Zomergem
bij de Weduwe Dobbelaere. De tekst luidt : « Zalige gedachtenis van
Omcomnia Hennion, echtgenoote van Jan Francies Lootens, geboren te
Oosterzeele in 't jaar 1828, overleden te Bellem den 7 October 1873. »
Die naam Omcomnia heb ik nooit elders gehoord of gelezen. Wat voor
een naam is dat ? heiligennaam, theaternaam of wat ?
N. M. Bellem.
Kortrijkse saucissen
In een prospectus van F. L. H. Fouquet « charcutier, breveté pour les
saucissons dits de Boulogne », gevestigd te Gent (« A Ia Ville de Lyon »,
Place du Lion-d'Or, no. 11), worden onder de specialiteiten opgegeven :
« Saucissons de Courtrai ». Naast Kortrijk prijken ook Rijsel en Armen
tières met een specialiteit van « saucissons » op hun naam. Is die Kort
rijkse specialiteit in de moderne charcuterie nog bekend ? Het Gentse
prospectus van Fouquet dateert van omstreeks 1820.
C. M.
Lucifers evangelisten

Een spreuk zegt dat « woekeraar, molenaar, wisselaar en tollenaar »
de vier evangelisten van Lucifer zijn. Zijn er varianten bekend van deze
spreuk die blijkbaar tamelijk oud moet zijn ?
M. G.
Mout spaart meel

Een spreuk die de voedingswaarde van bier uitdrukt. Ook in schaarse
tijd werd, op de graanmarkten vroeger, een deel graan aan de brouwers
voorbehouden. Komt deze spreuk in oude marktregelingen of ordonnanties voor ?
M. G.
Vlaamse « Dokteurs van Leiden »

Onder het Franse Keizerrijk gingen sommige Westvlaamse studenten in
de geneeskunde hun studies voltooien aan de Hogeschool te Leiden. Zo
promoveerde Petrus Winoc Erard, geb. te Langemark in 1775, tot Doctor in
de Medecijnen en Heelkunde te Leiden in 1802. Joannes Bossuyt, geb. te
Lichtervelde in 1790, werd doctor in de geneeskunde te Leiden in 1816.
Wie helpt een lijst samenstellen van onze « dokteers van Leiden » uit
Napoleons tijd ? Een lijst die nuttig zou zijn voor het aanpakken van een
studie over de vorming van onze geneesheren in de jaren 1800-1830.
H. J.
Boerenleven op Vlaamse tapijten

Uit welke (en hoeveel) verschillende taferelen bestond, in de 17e eeuw,
de serie « Boerenleven » in de Vlaamse tapijtweverij ?
M. A.

Redactie en Beheer : A. VIAENE, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 150 F.
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MARKTGELD VOOR STEDELIJKE HOSPITALEN
IN VLAANDEREN
1200 -1849

De twee oude ijzeren lepels die in het 0.-L.-Vrouwhospitaal te Aalst bewaard worden zijn de archeologische getuigen van een eeuwenlange lepelhistorie. Het hospitaal bezat
als bron van inkomsten het zg. lepelrecht op al het graan
dat ter markt of ter halle werd gebracht, of in schepen of
huizen geleverd werd. Uit elke zak mocht het hospitaal een
lepel scheppen. En heeft die lepel geschept op al de markten
van Aalst, van vóór de Sporenslag tot in de volle Franse
tijd. De scheplepel werd gehanteerd door een aangesteld
man of een « knape », die meer dan eens voor allerlei werd
uitgemaakt.
Die lepel was eigenlijk de lepel van de assyse (accijns),
een heerlijk recht dat in de handen van de gemeente was
gekomen. Sommige gemeenten lieten die lepel geheel of
gedeeltelijk naar hun hospitalen overgaan, tot onderhoud
van arme passanten en zieken. Andere gemeenten hebben
dit lepelrecht steeds voor eigen rekening gehouden ; zo
heeft o.m. onze oude bisschopsstad Doornik haar « droit du
bacinet » aan niemand afgestaan, en ook Namen en Hoei
lieten hun « droict de la lousse » niet naar hun hospitalen
overgaan (1) .
De uitoefening van dit lepelrecht heeft uiteraard heel
wat betwistingen uitgelokt en dan ook (gelukkig voor de
geschiedschrijving !) een eerbiedwaardig aantal dossiers
nagelaten van processen voor de schepenbank, voor de
Raad van Vlaanderen en zelfs voor de Grote Raad. Genoeg
om een licentiaatscriptie te stofferen. Genoeg ook om een
speciale rechtstaal te ontwikkelen waarin de meestal zeer
(1) E. Gailliard, Keure van Hezebroek V 129-130. — R. van der Made,
Le Grand Hópital de Huy, Leuven 1960.
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krachtdadig procederende Mevrouwe van het hospitaal er
op staat onverminderd « haer lepelrecht te hebbene » en
van geen toegeving wil horen daar « tgodshuus zoude al
zijnen lepel verliesene ». Terwijl de tegenpartij, de nering
der korenbijters, staande houdt dat het graan reeds « verlepelt hadde geweest ter plaetsen ». En de Raad komt dan in
dezelfde juridische tongval besluiten « dat elkeen zal geven
den voorseiden hospitale haren lepel » (2).
Naast de typische lepel van enkele gemeenten verschijnen
andere marktgelden die met de graanmaat samenhangen,
hoewel niet in lepelmaat uitgedrukt. Het recht is een
« greep » uit de zak, een « handvol graan of meel ». Ofwel
eenvoudig het « recht van de graanmaat » dat als een taks
op de markt wordt geheven.
Hoe verschillend ook onder elkaar, de « stedelijke »
inkomsten van het hospitaal hangen steeds samen met
markt, handel en maat. Drie steden, Brugge, Damme en
Gent, besteden de wijnmaat uit aan hun hospitalen. Ook de
lijnwaadmaat wordt eens genoemd. Een aantal steden laten
het huurgeld van hun marktkramen toekomen aan hun
hospitaal.
Minder gewoon is ten slotte de toekenning van het marktgeld van eieren, fruit, noten, zout, brandhout, kolen en zelfs
van glazen : steeds onder vorm van een vastgestelde voorheffing op aangevoerde marktwaren.
De volgende lijst biedt een voorlopig overzicht, beperkt
tot Oud-Vlaanderen. — De term « marktgeld » gebruiken we
hier met de ruime betekenis : inkomsten in verband met
markt, handel en maat.
AALST

0.-L.-Vrouwhospitaal. Ontstaan 1236. — In 1242 liet de
gemeente haar rechten op het Koornhuis (« omne jus quod
habuimus in domo qua bladinum venditur vel vendi debet
apud Alost ») overgaan aan het hospitaal, met inbegrip van
het daarmee verbonden « lepelrecht », d.i. de heffing van
een lepel graan op elke zak Aalsterse maat. Het recht werd,
na betwistingen, in 1439 uitgebreid op alle granen, ook op
mout en lijnzaad. In 1459-1508 hangen steeds processen
tussen hospitaal en kooplieden ; zie de inleiding. Het lepel(2) De Potter, Gesch. van Aalst III 64-65, 70-75 (Gent 1875).
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voortaan werken met een nieuwe multilaterale lepel « houdende de rechte helft van haerlieder ouder lepel, insgelijcx
een oft twee ander lepelkins van tvierendeel ende half
vierendeel om aldus ook op fracties van een zak het
recht te heffen. Mevrouw gaat nog verder en eist de toepassing van haar lepel ook op graan dat alleen in transito in
de stad komt, tot grote schade van de plaatselijke graanhandel. Een decreet van Maria-Theresia van 22 mei 1761
heeft dan het « magasineren b van de granen geregeld.
Het hospitaal wist zijn lepelrecht te bewaren onder de
Franse Republiek en tot onder Bonaparte : eerst in 1803
is de lepel van de graanmarkt van Aalst verdwenen.
Kan. Lavaut bezat in 1875 een zeer oude marktlepel, die
in 1596 een laatste (gedateerde) herstelling had ondergaan.
De twee boven genoemde lepels zijn van jongere datum (3).
AXEL

Ridder Olivier, heer van Axel, sticht in februari 1253
een kapelanij in het hospitaal van zijn stad en geeft aan
de zusters van het hospitaal als leenbezit, gesteld op heel
de markt van Axel : « maniplum frumenti scilisset : de
handtgrepe van den koren ». Een schenking die door vier
schepenen wordt goedgekeurd (4).
BRUGGE

St.-Janshospitaal. Ontstaan vóór 1188.
1. De vergierroede, d.i. het officie van het meten en peilen
van wijn in het vat. Een broeder van het hospitaal was
vergierder, al. gaugierder, d.i. officiële wijnmeter en -peiler.
Dit stedelijk officie werd bij het einde van de 13e eeuw
aan het hospitaal overgedragen. De opbrengst weerspiegelt
de belangrijkheid van de wijnhandel te Brugge. De rekening
van 1446 noteert onder de ontvangsten : « Van Broeder
Diederic Bursse, ontfanghere vander vergierroede, van eenen
jaere endende tsondaechs voor meye, alzoot bi weken gherekent ende bewyst es den vooghden, ontfaen 351 pond
(3) De Potter, Gesch. Aalst III t.a.p.
(4) Getuigenis van pastoor Stalin ca. 1450 ; medegedeeld in Jaarboek
Oudh. Kring Vier Ambachten 1939-40, p. 57-58.
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par. belangrijk lager. (Rek. 1565, f. 94v).
2. Het officie van de ijking (officie vanden ykerscepe).
Omvatte de ijking van maten, schalen en gewichten, en de
daarmee verbonden taksen. Dit officie werd door de stad
aan het hospitaal afgestaan op 4 aug. 1470, en teruggekocht
in 1536 ; voor die terugkoop betaalde de stad een jaarlijkse
rente van 12 pond gr. (144 pond par.), die na 1536 jaarlijks
in de hospitaalrekening voorkomt (5).
— Het zeer oude godshuis van de Potterie heeft nooit
enig marktgeld noch een officie van de stad gekregen.
DAMME

St.-Janshospitaal. Onstaan vóór 1249.
Had reeds in de 14e eeuw (en vroeger ?) het recht van de
vergierroede, zoals het Brugse hospitaal. De koper van een
stuk wijn betaalde een engelse penning aan de broedervergierder. Terugschenking van het recht in 1397 ; bevestiging « ten eeuwighen daghe » in 1479. Opgeheven in
1566 (6).
DIKSMUIDE

St.-Janshospitaal.
Dit hospitaal (datum van stichting onzeker) wordt
genoemd in 1538. Bevatte de bergplaats voor de kramen die
op markt- en foordagen uitgezet werden. Het staangeld
ervan ging voor de helft naar de parochiekerk en voor de
helft naar het hospitaal (7).
GENT

I. Het Lazarusgasthuis (O.L.V. ter Lazarijen).
Deze stedelijke leprozerij (ontstaan in de 12e eeuw) was
rijkelijk met marktgeld begiftigd.
1. Het lepelrecht op de zeer belangrijke Koornmarkt,
(5) Over de vergierroede : La Flandre X, 1879, 87-100. Over het
officie van de ijking : Inv. de Bruges VI 14-16. — De aangehaalde rekeningen in het archief van het Hospitaal.
(6) J. Opdedrinck, Het St.-Janshospitaal te Damme 44-45 (Brugge 1951).
(7) R. Pieters, Gesch. van Dixmude 234 (Diksmuide 1885).
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vanaf ca. 1280. Bedroeg drie lepels per mudde uit elke zak
tarwe, rogge, haver, rond of plat zaad. Ook hier, zoals te
Aalst, gaf dit recht aanleiding tot openlijk verzet en processen, o.m. in 1566 en 1588, toen de broeders na « eene groote
roere... wederomme creghen de cleppe ende lepele ». De
broeders van het Rijke Gasthuis (dat inmiddels een weeshuis geworden was) wisten ook hier het lepelrecht tot in
Napoleons tijd (1804) in handen te houden.
2. Het strekelrecht, d.i. al wat bij het effenstrijken van
de gevulde maat, met de strekel of strijkstok, eruit viel. De
graanmeters van Gent droegen een graanmaat met « strekele » in hun blazoen. (Museum Bijloke).
3. Het exclusieve recht om « te doen maecken ende branden » al de maten die te Gent in de winkel en op de markt
gebruikt werden.
4. De koolmaat, d.i. een recht bij het meten van de ingevoerde (vreemde) houtskool (8).

II. Het St.-Janshospitaal (Godshuis St.-Jan-ten-Dullen).
Ook dit stedelijk godshuis voor krankzinnige en zieke
poorters (gesticht in de 12e eeuw) had belangrijke inkomsten
uit marktrechten. In de 15e eeuw (en vroeger ?) werden die
rechten door het hospitaal jaarlijks in pacht uitgegeven.
1. Het « recht van den speye », vanaf ca. 1300. Betrof het
recht « vanden plancken te treckene » van drie spuien :
St.-Baafsstede, Ketelpoort en te Sticheleers. Bevestigd bij
schepenakte 29 juli 1323.
2. Het recht van « de staken van der veemarct », toegekend in 1313. De prestatie van het hospitaal bestond in « de
markt te onderhouden en de staken te leveren ».
3. De lijnwaadelle op de Vrijdagmarkt, d.i. het meetrecht
van al het te koop geboden lijnwaad. Werd verpacht tegen
72 pond par. (1446), 84 pond (1479), 360 pond (1560). De
Broeders verkregen het meetrecht op St.-Baafsstede in 1488 ;
hun pogingen in 1437 om hun meetrecht uit te breiden op
de Madelenemarkt van St.-Pieters werden door de abt
verijdeld.
4. De zoutmaat ; bedroeg een taks op het zout aangevoerd
per wagen of per schip.
(8) De Potter, Gent van den oudsten tijd... VIII 436-437. — Ch. Diericx, Mémoires sur la ville de Gand I 579 (Gent 1814).
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5. De wijnroede, d.i. het vergieren van de stukken wijn
bij de invoer, zoals te Brugge en te Damme.
6. Het recht van de ijking : een latere toekenning. Betrof
het branden (merken) van de maten voor de verkoop van
natte waren en het ijken van de Gentse vaartuigen.
Om de schulden van het hospitaal te bestrijden lieten de
schepenen -- die zoals elders voogden en beheerders van het
gesticht waren -- in 1614 de rechten op wijn en linnen en
op de ijking verdubbelen (9) .
IEPER

I. O.L. Vrouwgasthuis.
Stedelijk hospitaal, op de oostzijde van de Markt gesticht
ca. 1186 ; zie 0. Mus, Het Cartularium van het O.L. Vrouwgasthuis I, 1965 ; vooral p. 61-62.
Twee bronnen van inkomsten waren door de stad aan dit
hospitaal overgedragen :
1. Het « erdeghelt », di. een staangeld te betalen door
de losse (niet nagelvaste) stallen, kramen of banken op de
wekelijkse markt. De kramer betaalde een huur voor de
ingenomen plaats op de markt ; het gasthuis kwam tussen
voor het vegen en schoonhouden van de markt. — Dit recht
wordt eerst vermeld in 1335, doch gaat waarschijnlijk terug
op ca. 1250. Werd door de stad teruggekocht in 1605-1607.
2. Het recht van de « yserscale », waarvan het bezit
minstens tot 1545 teruggaat, en mogelijk tot ca. 1460 (10).
II. De Hoge Zieken.

Stedelijke leprozerij, ontstaan ca. 1168. Had eveneens
twee rechten :
1. De verhuring van de kramen en de banken op de
wekelijkse markt ; reglement van 1254. (Het staangeld of
« erdeghelt
op dezelfde markt kwam toe aan het O.L.
Vrouwgasthuis ; zie boven).
2. Het recht van de « wullescale », waarvan het bezit
reeds in 1459 vermeld wordt (11).
Y.

(9) De Potter, Gent VII 140-147.
(10) Een tekst uit 1783 gewaagt ook van de « boterscale a : De Sagher,
Notice sur les archives 323 (Ieper 1898). — Over erdeghelt zie ook
Biekorf 1962, 383.
(11) 0. Mus, De leprozerij... der Hoge Ziekten te Ieper, I 86-90.
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KOMEN

Boudewijn IV van Komen en zijn vrouw Gertrudis geven
in juli 1222 aan het hospitaal en de Heilig-Geesttafel van
Komen in solido een havot tarwe op elke mudde die in
hun molens op de Leie gemalen wordt. Aan het hospitaal
afzonderlijk worden de domaniale inkomsten van het plaatselijk Vleeshuis toegekend (12).
KORTRIJK

St.-Niklaashospitaal (Gasthuis Overbeke).
Zusters ; regel van de H. Augustinus. Ontstaan vóór 1356.
Dit gasthuis bezat in 1439 (en vroeger ?) het « recht van
de kramen » op de Paasfoor, die drie weken duurde, en op
de jaarmarkt (26 aug.), die drie dagen duurde. Dit recht
bestond in een monopolie van de verpachting der kramen,
die eigendom van het gasthuis waren. De zusters ontvingen
« van elcken ghedeckten crame, 4 sc. par. ; van elcker tafle
of dissche 3 sc. par. ende van elcker plaetse daer men
craem, tafele ofte disch stelt dewelcke zij [de zusters] niet
en leveren, 12 den. par. »
Het gasthuis stapelde de kramen in een bergplaats bij de
stadshalle en betaalde daarvoor zelf een huurgeld.
Opmerkelijk is dat een derde deel van de opbrengst van
de verhuurde kramen ten goede kwam aan het St.-Jorisgasthuis bij de Doornikpoort.
In 1550 heeft de stadsregering het recht teruggekocht
tegen een jaarrente van 94 pond par. (13).
N.B. Het oude stedelijke O.L. Vrouwhospitaal in Overleie (ontstaan ca. 1200) heeft nooit enig « marktgeld » gehad.
OOSTENDE

Gasthuis van de Grauwzusters.
Ontstaan in de 15e eeuw. De stadswaag stond in het gasthuis, dat ca. 1500 in het bezit was van het recht « van de
balanche ende weechuuse deser stede, metgaders trecht
vande mate ende martghelde ». De totale opbrengst van dit
recht in 1580 bedroeg 342 pond par. (14).
(12) L. Messiaen, Hist. de Comines III 212 (Kortrijk 1892).
(13) M. De Meulemeester, Gesch. van het St.-Niklaasgesticht te Kortrijk, 23, 37-38 (Brugge 1920).
(14) E. Vlietinck, Het Oude Oostende 156 (Oostende 1897).
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OUDENAARDE

O.L. Vrouwhospitaal. Zusters. St.-Augustinusregel. Ontstaan ca. 1200. Gevestigd bij de Markt in 1379.
Dit gasthuis verkocht in 1485 in erfcijns aan de stad
Oudenaarde de erve van het Corenhuus tot uitbreiding van
het Marktplein.
Het gasthuis bezat ook (als eigenaar van het Korenhuis ?)
een recht op de korenmarkt, genoemd Marienrecht, en
bestaande in het nemen van drie hoepsemen (een onbepaalde graanmaat) op elke mudde (15).
POPERINGE

1. Het O.L. Vrouwgasthuis had het recht van de marktkramen en ontving — volgens reglement van 20 dec. 1468 —
« voor een verdect craem ghestof f eird met berde » : een
schelling par., ofwel een halve schelling « midts dat de
coopman zijn craem ende stoffeyringhe medebrocht ».
2. De Madelene, leprozerij op Poperinge-Buiten, 14e
eeuw. Dit gesticht had de inning van zekere marktrechten,
nl. het recht « van vershauwen vleesch, op haesen, conynen,
pertrysen, wylde haenden, gansen, trecht van gelaesen,
stroijen hoeijkens ter markt vercocht volgens toude statuut »,
en ten slotte het recht « op de visschebanken » (16).
RONSE

St.-Elooishospitaal. Zusters.
De Zusters hadden het recht van « den Lepel der Graenen, de welcke verkocht worden op de Merct », mits aan de
verkopers de nodige maten te verschaffen. Het recht was
op elke zak een lepel.
In 1750 poogden de Zusters hun recht uit te breiden op
het graan dat buiten de markt werd ingevoerd. Hun suppliek werd door Keizerin Maria-Theresia gunstig onthaald.
Heel Ronse kwam daarop in verzet, met de Proost, Deken
en Kapittel van Sint-Hermes aan het hoofd : remonstranten
(15) Audenaerdsche Mengelingen IV 183-187. — De term hoepsem
wordt ook door Stallaert niet verklaard.
(16) J. Opdedrinck, Geschiedkundige aantekeningen O.L.V. Gasthuis
te Poperinge 15 (Ieper 1906). — Biekorf 1962, 84 (De Madelene te
Poperinge).
(17) Plac. van Vlaenderen VI-2, 734-738.
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waren « de Notabelen, groote gegoede, ende Inwoonderen
der voorseyde Stede van Ronsse, met hun gevoegt den
Bailliu ende Leen-mannen van de Vryheyt der voorseyde
Stede ». Men wist vanwaar dat uitging en de documenten
werden bovengehaald om te bewijzen dat de « Brouwers
van Bieren, Brandewyn-stockers, Backers, Herbergiers ende
andere... die hunne Graenen niet en koopen op de Merct...
geen Lepel-Recht aen de voornoemde Religieusen » van het
hospitaal verschuldigd waren. Het werd een proces van
veel jaren dat het archief van de Raad van Vlaanderen
met een flink dossier heeft verrijkt (17).
TIELT

Hospitaal. Zusters ; regel van de H. Augustinus. Ontstaan
vóór 1275.
Het gesticht, gelegen op de Markt, was eigenaar van het
Coorneh u us en verkreeg in 1295 van graaf Guido het meetrecht op het graan. In die belangrijke oorkonde van 6 april
1295 zegt de graaf dat de juiste graanmaat (li droiture dou
mesurage du blé et de tout autre grain con vent a Thielt)
aan hem toebehoort. Het huis echter waar het graan verkocht en gemeten wordt en het metershuis (li hostel dou
mesurage) behoren aan het hospitaal van Tielt. De graaf
schenkt nu de graanmaat in aalmoes ten eeuwigen dage
aan het hospitaal en de zieken. Deze schenking werd op
11 juni 1301 te Wijnendale bevestigd door koning Filips
van Frankrijk.
Na een geschil met de magistraat van Tielt in 1469 werd
het recht van het hospitaal bepaald als volgt :
« Van den grane dat men te Thielt vercopen zal, tvoorzeide hospitael zal hebben viere miten van elker rasiere
zwaers graens, te wetene van boonen, erreweten, vitsen ende
van alle andren zade ; ende coorne, ghierste ende evene
twee miten van elcker rasiere » (18).
VEURNE

Het St.-Dansgasthuis (Noordgasthuis) had sedert de 16e
eeuw de opbrengst van de graanmaat op de wekelijkse
(18) Fragmenta I 67-68. — J. De Vriendt, Het Hospitaal of klooster
der Alexianen te Tielt, in Handelingen GOK Kortrijk, Nieuwe reeks,
XV, 1936, 222-224 ; 245-246.
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markt, en heeft die behouden tot in 1849. Hier ligt voorzeker het rekord van uithoudingsvermogen in de kring van
oude heerlijke rechten, zoals die graanmaat er een was (19).
WAASTEN

Ten bate van het lokale St.-Gillishospitaal en van de
Kasselrij werd al het graan aangeslagen dat elders dan op
de markt werd verkocht. Aldus een bestuurlijke schikking
uit 1518 (20).
Sommige Vlaamse steden komen voor ons onderwerp niet
in aanmerking omdat ze geen oude middeleeuwse hospitaalstichting hebben gekend : aldus Roeselare, Sint-Niklaas,
Lokeren, Dendermonde (21).
Steden met een oud hospitaal dat geen lepelrecht noch
enig ander marktgeld heeft gekregen, zijn o.m. : Deinze
(St.-Blasius), Menen (St-Joris), Geraardsbergen (O.L. Vrouw),
Hazebroek.
Steden met een oud hospitaal en een vraagteken (bij
gemis aan informatie) betreffende de toekenning van
marktgeld : Nieuwpoort, Wervik, Kassel, St.-Winoksbergen,
St.-Omaars.
Negatief zijn nog Douai en Rijsel. De hospitalen in deze
laatste stad waren, zoals bekend, van grafelijke stichting (de
gravinnen Joanna en Margareta) ; het Hospice Comtesse
had er tot in de 18e eeuw de grafelijke molenrechten.
Een aantal Vlaamse gemeenten delen als «grand seigneur»
domaniale rechten en inkomsten uit aan hun hospitalen.
Dit blijkt duidelijk uit de bovenstaande, nog onvolledige
lijst. De Brabantse steden hadden het nooit zo breed als
de Vlaamse : het lepelrecht b.v. was er in de handen van de
hertog gebleven. De stad Brussel kon eerst in 1460 het lepelrecht van hertog Filips van Bourgondië afkopen tegen een
jaarrente van duizend goudgulden ; de stad heeft dit recht
(een lepel op elk zester) op alle granen en zaden steeds voor
eigen rekening uitgebaat (22). Het lepelrecht te Antwerpen
(19) De Potter c.s. Gesch. van Veurne II 55 (Gent 1875).
(20) J.B. Courouble, Hist. de Warnêton 37 (Brugge 1875).
(21) Dendermonde had Koornhuis en lepelrecht in eigen uitbating
in 1669 (Plac. Vl. III 329).
(22) Henne-Wauters, Hist. de la ville de Bruxelles II 613 (Brussel 1845).

— 75 —

werd door Lodewijk van Male toegekend ad vitam aan een
of ander gunsteling, tot ongenoegen van de gemeente die
gekant was tegen dat wegschenken van domaniale inkomsten. Antoon van Bourgondië liet van 1420 af het lepelrecht
te Antwerpen in driejaarlijkse pacht uitbesteden (23). De
Brabantse gemeenten hebben jegens hun hospitalen nooit
een mooi gebaar kunnen doen met de graanlepel, daar ze
dit instrument van inkomsten zelf al te moeilijk uit de
handen van hun landsheer kregen.
Verder naar het Oosten schijnt dat toekennen van domaniaal marktgeld aan hospitalen heel onbekend te zijn. In
zijn standaardwerk over het hospitaal in Duitsland (Das
deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter, 2 dln. ; Stuttgart 1932) gewaagt Reicke nergens van een dotatie met
marktgeld zoals in Vlaanderen.
De beul ofte scherprechter komt nu deze mededeling
besluiten. Een onverwacht personage, en die toch moet
genoemd worden waar « marktgeld » genoemd wordt. Te
Gent heeft de scherprechter een marktrecht op eieren, fruit,
glazen die wekelijks te koop gesteld worden. Ook te Brugge
heeft die « executeur » een recht op eieren, fruit, noten,
brandhout. Te Doornik maakt de beul in 1519 aanspraak
op het lepelrecht van de granen. Deze officier van justitie heeft altijd grote pretenties gehad op de markt en elders
waar hij het maar krijgen kon. En zo moet zijn verschijning, ook als concurrent van onze hospitalen, niemand
ongerust doen opkijken.
A. VIAENE

DOKTER EN APOTHEKER
IN GROOTMOEDERS TIJD EN LATER
Onze grootouders gingen maar naar 'n dokteur als ze zich
niet meer kosten verhelpen « met keukenremedies (waarover
Biekorf 1965, l 1-15) , beloften en beevaarten », als ze de kwale
« niet kosten verlezen (verbidden) », als ze er « geen gat meer
aan zagen », als ze tendend alle markten waren. Kortom : « als
het neep », want 't is maar als 't nijpt dat 't vel afgaat. Pijne
is pijne, en elk gevoelt 't zijne.

(25) F. Prims, Gesch. van Antwerpen XIV 188-189 (Antwerpen 1937).

-76-1. In de meeste gevallen vonden ze 't overbodig : « den
dokteur ? 'n keer uw tong uitsteken, de puls pakken, met de
kneukels op c:e rug tikken en... leg ze daar maar, je vints pree
is eraan, je zoudt alzo heel zijn daghure vermeesteren ».
2. Beslist. Neen 'k ga mij zelven meesteren, 'k kenne mij
zelven beter als de dokteur ; 'k slachte van d'ezels, 'k zoeke
mijn kruiden zelve.
3. In ieder dorp was er een vrouw die zalf maakte en
bestelde in kleine potjes of in mosselschelpen om op wonden
te strijken. « We gaan 'n keer naar dokteur kwanselpot », zeiden ze. Hielp de remedie hoegenaamd niet : « och die zalve
is goed om aan je gat te strijken ».
4. Van een trunte-zieke zegt men : « de zondag is de beste
dokteur en dubbele geneesdag. 't Is gelijk in 't liedje : Mietje
en Wantje is altijd ziek, heel de weke maar de zondag niet I
't Zijn de trunten die de dokteurs rijke maken : « de dokteur
vergaart een wijnkelder met 't geld van de trunten ».
5. Hij is « gesuurgeinkt » : loopt gespalkt, springt op krukken. Zo hoorde men nog --- een naklank van de oude « surgijn » .
6. Een langdurige ongeneesbare kwaal. « Ze meesteren al
lang, dokteuren al lang ». Dat mens « is hele dagen onder dokteurs handen ». En dan het oordeel ook : « z' is mismeesterd ».
7. De dokteur is er een « van achter de vieren » of een
« uit den duist », al naar gelang. Een zakelijke dokter zei :
« Vrouwe, 'k en kan de ziekte in de voituur niet nemen, er
moet doen aan zijn ».
8. Iedereen kan missen, missen is menselijk en « de missen
van den dokteur worden met eerde gedekt » (zoals : de gebreken van de rijke worden met geld belegd) . Sommige beweerden zelfs : « een dokteur durft over geen kerkhof gaan ».
9. Ze haalden maar een dokter als de zieke reeks lag te
tillebenen, als hij « aan 't gane was ». Hij werd geroepen om
ze « te helpen sterven ». 't Was alzo dat een zekere dokter op
de buiten rond nieuwjaar het jaargebed op de preekstoel
volgde en optelde : « dat zijn er zoveel die ik gemeesterd
heb » (een teken dat ze mij vertrouwen).
10. Zeer slechte medicijn: 't is peerdedrank, rattevergif,
regaal, spuwdrank. — De zieke kan de pillen niet verteren :
« toe toe, geen trunterie, al dat kan door de roeper kan door
de poeper ».
11. In 't Noorden, te Dudzele, zeggen ze heel nuchter :
Ziek zijn is ongezond, en sterven, ge zoudt er uw dood aan
halen.
12. De kommedekamenten, dien bucht, dat tuig, dien boel,
die stofasie wordt bij de apotheker gehaald, bij de pilledraaier,
als de dokteur op de prochie er niet zelf voor zorgde.
M. C.
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DRUKKER F. VAN HESE IN HET GEDRANG
EEN GEVAL VAN AVERECHTSE REPRESSIE
BRUGGE 1790

Op 9 december 1790 kwamen voor het eerst na maandenlange afwezigheid Oostenrijkse soldaten in de stad (1).
De Brabantse omwenteling behoorde nu voor de Bruggelingen tot het verleden. Maar de politieke twisten tussen de
keizersgezinden (royalisten), traditionalisten (Statisten) en
democraten (Vonckisten) zouden daarom niet onmiddellijk
worden bijgelegd. Integendeel ! Trouwens drukker en boekverkoper Francois van Hese uit Den Bril bij het Groot
Vleeshuis zou dit aan den lijve ondervinden (2).
Tijdens de buitengewone vergadering van de schepenen
van 16 december 1790 laat in de avond (om 21.30 uur),
werd een aanklacht tegen de drukker ingediend. Hij zou een
lasterend en opruiend pamfletje Liedeken van de Vlaemsche
Helden hebben uitgegeven en dit onder de gekende antipatriotten (keizersgezinden) hebben verspreid (3). Om die
situatie te kunnen begrijpen moeten we even teruggrijpen.
De familie Van Hese behoorde tot de meest gekende royalisten van de stad (4). Zij waren dus tegen de revolutionairen en de gekende Jean van Hese, de broer van de drukker,
zou dit in een aantal publikaties doen blijken (5). Eigenlijk
was het heel normaal dat ze hun opluchting toonden over
(1) Enkele gegevens over drukker en boekverkoper F. van Hese vindt
men in A. Visart de Bocarmé, Recherches sur les imprimeurs brugeois,
Brugge, 1928, pp. 62-63.
(2) P. Verhaegen, Journal d'événements divers et remarquables de
Robert Coppieters (1767-1797), Brugge 1907, p. 179.
(3) Register crimineel der stad Brugge, behelsende de wettelycke
Informatien door het officie crimineel ghenomen, beginnende met de
maend Januarij 1790 ende eyndigende ultima december 1790, Cahier
13 f° 11 (bewaard in Rijksarchief Brugge, Fonds Brugge nr 725) ; er
is ook een exemplaar van het Liedeken bijgevoegd.
(4) P.F.D. Vervisch : Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater
Auxilius van Moorslede alias Pieter-Francis- Dominiq Vervisch. Tweede
boek-deel behelzende de zeldzaemste gevallen als wereldlijken Priester,
Liefkenshoek, Jozeph Leopold Francis Vijghe, in den Hoed van Vrijheijd, regt over den geketende leeuw (1790-1791 ?), p. 244 : « Van Hese,
boekdrukker voor d'eere van zijn K. Majesteit ». (exemplaar bibliotheek UG, nr. G 1826).
(5) Y. van den Berghe, De Brugse publicist Jean van Hese, Biekorf
1965, p. 73-78.
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het feit dat de revolutie voorbij was. Dat het Liedeken
volgens de mode van de tijd en zeker van de revolutie nogal
spottend opgesteld werd, is ook aan te nemen. Het Liedeken
persifleerde de Gentse en Brugse voormannen van de omwenteling en eindigde zeer royalistisch op Lang leve Leo poldus
Groot. Waarom namen de schepenen er dan aanstoot aan ?
De schepenkamer van december 1790 was eigenlijk niets
meer dan een echt anachronisme. Immers de revolutionaire
schepenen die op 11 december 1789 door de ambachten werden aangesteld, zetelden nog steeds (6). Ondanks het feit
dat reeds Oostenrijkse troepen in de stad waren, hadden dus
nog steeds vijanden van Van Hese de macht in handen. En
zij die tijdens de omwenteling nooit waren opgetreden
tegen de tientallen schimpschriften die men te Brugge had
verspreid, oordeelden het nu noodzakelijk te moeten tussenkomen. Ze werden immers in het schimpdicht goed over
de hekel gehaald terwijl de pamfletten van de Brabantse
omwenteling in hun voordeel uitvielen.
De eerste schepen Th. van Vijve, die de schepenkamer
voorzat, ging in zijn vervolging tegen Van Hese oordeelkundig te werk. De schepenkamer stuurde er eerst een zekere
Michiels, een blekersknecht, op uit om in den Bril een
pamfletje te gaan halen. Na heelwat geaarzel omdat de
koper niet als royalist bekend was, overhandigde mevrouw
Van Hese hem dan toch tegen 10 oorden een exemplaar.
Eénmaal dit bewijs in handen konden de schepenen optreden ! Ch. van Overloope, burgemeester van de Courpse
moest 's nachts 16 dec. 1790 een huiszoeking bij Van Hese
verrichten en de pamfletten aanslaan. Dit gebeurde dan, en
tot hun grote ontgoocheling vonden de ijverige speurders
geen spoor van andere opruiende geschriften (7).
Op 18 december moet Van Hese voor zijn rechters verschijnen. Z.M. plakkaten verbieden dergelijke beledigende
schimpschriften, voeren zij zonder te specifiëren aan en
zonder zich af te vragen of de decreten van de keizer de
opstandigheid ook soms niet verbieden. Drukker Van Hese
(6) P. Ledoulx, Alle de wetten der stad Brugghe sedert het jaer
mede het gedenckweerdigste dat er op eder
ijderjaer is voorgevallen,
deel II, f° 143 (= stadsbibliotheek Brugge, H445) ; Resolutie Bouck
van de Municipaliteijt der stadt Brugge, 8 maart 1788 tot 19 juli 1791,
actum 11 december 1790 (Stadsarchief Brugge).
(7) Register crimineel der stad Brugge..., geciteerde bron, cahier
14, f° 12.
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tracht zich uit de slag te trekken door te beweren dat hijzelf de pamfletten niet heeft gedrukt maar slechts voor
2 schellingen 400 exemplaren heeft gekocht. En logisch
verder redenerend toont hij dan een aantal schimpschriften
die de voorgaande maanden te Brugge werden verspreid en
waarvan de auteurs niet werden gestraft. Maar het mag niet
baten. Schout Peelaert de Westhove, die in het schotschrift
schout bij nacht werd genoemd, eist en verkrijgt de straf :
de drukker zal binnen de acht dagen 200 gulden moeten
betalen (8).
Maar dit is niet het einde van het lijden van F. Van Hese.
Up 30 december wordt de drukker-boekverkoper nogmaals
op het matje geroepen. Bezwarende documenten zijn bij
hem ontdekt ! Eigenlijk zijn het prenten, karikaturen op
de revolutionairen en vooral op de geestelijkheid. Terug
verklaart Van Hese dat hij noch de drukker noch de ontwerper van de gewraakte karikaturen is. Ze zijn afkomstig
van de graveerder Michol van Brussel die ze naar hem heeft
opgezonden. Wél bekent hij de prenten te hebben verkocht
tegen 5 stuivers het stuk. De schepenen achtten dit verweer
niet voldoende en om zich over zijn slecht gedrag wat te
bezinnen zal de drukker 300 gulden als boete moeten betalen (9). Dit maakt reeds 500 gulden in minder dan 14 dagen
tijd. Een zeer aanzienlijke som...
Van Hese was echter wijs genoeg niet te betalen en te
wachten totdat de storm zou gaan luwen. Reeds op
15 januari 1791 komt een brief van graaf Mercy d'Argenteau, de vertegenwoordiger van de kroon te Brussel, die het
bevel geeft Van Hese niet langer te vervolgen. Erg tegen
hun overtuiging moeten de schepenen dit bevel opvolgen
en ontslaan ze Van Hese van alle vervolgingen (10). Het
rijk van de patriotische schepenen zou overigens niet zo lang
meer duren. Immers op 27 januari 1791 werden ze afgezet
en door de oude royalistische Wet van 1788 vervangen (11).
Nu konden Van Hese en de overige Brugse royalisten pas
echt gerust zijn.
Yvan VAN DEN BERGHE.
aspirant N.F.W.O.

(8) Ibidem, cahier 14, f° 7.
(9) Ibidem, cahier 14, f° 26-27 (4 karikaturen zijn als bewijsstuk
bijgevoegd).
(10) Ibidem, cahier 14, f° 28.
(11) Resolutie Bouck van de Municipaliteit..., geciteerde bron, actum
27 januari 1791.
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DE WATERDOKTEUR VAN KORTRIJK
Op zijn doodprentje staat hij, in een fijne litografie van
Florimond van Hoof, afgebeeld als een legerdokter : een mooie
man met een volle baard. Zijn naam was : Johannes-Franciscus
Vander Plancke «dokter in Genees-, Heel- en Vroedkunde». Hij
was geboren te Kortrijk in Napoleons tijd op 20 juli 1806 en
overleed in zijn geboortestad op 27 april 1871. Het prentje
leert nog dat hij op 23 mei 1868 was 0 in dienst getreden bij
Z.H. Pius IX » en wel als « Heelmeester in het regiment der
Pauselijke Zouaven ». Het is dan ook als regimentsdokter van
de Zouaven dat hij op het prentje afgebeeld staat.
Dokter Vander Plancke is te Kortrijk een zeer bekend figuur
geweest. De waterdokteur: zo noemde men hem. Hij meesterde
alles met koud water, met « kompressen » (omslagen). Tot in
de jaren 1920 leefde in Kortrijk nog de traditie dat de waterdokteur veel gedaan had voor de zieken in de choleratijd 18641866, en dat hij dan ook de zieken niet alleen behandelde met
kompressen, doch ze ook veel water deed drinken (1).
De jonge Vander Plancke was in 1825 en volgende jaren op
universitaire studie geweest, waarschijnlijk te Leiden zoals verscheidene van zijn Westvlaamse kollega's en tijdgenoten. Gedurende zijn studiejaren leerde hij -- misschien in Duitsland
zelf — de methode kennen van de Duitse arts Vinzenz Priessnitz (1799-1851), de grondlegger van de nieuwe koudwaterkuur.
In 1826 had deze voorloper van Kneipp een «Kaltwasseranstalt»
opgericht te Gráfenberg in Silezië : een instituut dat in 1830
officieel erkend werd. De nieuwe hydrotherapie van de «Priessnitzer Umschlag» stond gedurende de studiejaren van de Kortrijkse medicus in de volle aktualiteit.
Dokter Vander Plancke had een goede vriend te Brugge in
de persoon van de Noord-Brabander Theodoor Ryken, de
stichter van de Broeders Xaverianen. Was Le Sage ten Broek de
bemiddelaar geweest van deze vriendschap ? De ultramontaanse
strekking van Vander Plancke en de speciale missieopvatting
van Ryken wijzen allebei in de richting van de katholieke voorman van Loosduinen, waar veel jonge krachten in de jaren
1820 elkaar hadden ontmoet.
Hoe dan ook, Broeder Ryken die te Brugge aan het stichten
was heeft van 1846 af herhaaldelijk beroep gedaan op zijn
vriend, de waterdokter van Kortrijk. Dit blijkt uit zijn eigen
aantekeningen (2).
In 1846 was een jonge novice stervensziek en Broeder Ryken,
(1) B i e ko rf 1930, 178.
(2) Brother Aubert C.F.X. March On ! God Will Provide, p. 87-88,
97, 171-172 (Boston, Mass. 1961).
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die zelf een halve dokter was, hield het niet meer uit met de
Brugse huisarts : hij schreef vertrouwelijk naar dokter Vander
Plancke te Kortrijk :
« Is het geraadzaam de zieke in natte kompressen te wikkelen ? hoe lang moet hij ingerold blijven ? hoe moeten we dat
aanpakken ? krijgen de voeten ook kompressen ? mag hij eten
en drinken ?»
Van Dokter Vander Plancke kreeg Broeder Overste zo duidelijke instructies dat hij voortaan zelf iedereen in het Broedershuis (het Walletje, op de Vlamingdam) meesterde met koude
kompressen, systeem Priessnitz.
Het spreekt vanzelf dat Broeder Ryken botste op de Brugse
artsen die blijkbaar niets voelden voor die progressistische
watertherapie. Dit blijkt uit de volgende nota van de om de
novice zeer bezorgde Overste :
« De dokter van hier diagnostikeert reuma. Hij heeft zes
bloedlakens opgelegd. Enkele waren doeltreffend. Daarop heeft
hij een pleister aangebracht, doch de pijn duurt voort. Dan
kwam hij met nog tien bloedlakens af, ik heb gezegd neen,
het kon er niet bij me in. Ik wist dat die behandeling in strijd
was met de onze (d.i. de watertherapie). Daar de ziekte aanhield, heb ik mij er tegen (tegen de medicinale bloedzuigers)
verzet. Daarop heeft de dokter een maagontsteking gediagnostikeerd. Nu wilde hij hem weer bloedlaten, hij kon er echter
nauwelijks een paar druppels uitkrijgen. Hij zou nu echter
terugkomen met de chirurgijn. Wat hij morgen zal proberen
weet ik niet. » De jonge broeder is dan toch, na nog een paar
maanden behandeling, overleden.
Wanneer, einde 1847, broeder Vincent ziek valt meent Ryken
dat het de pokken zijn. Onmiddellijk vliegt een brief om consultatie naar Kortrijk. Antwoord : behandelen met koude kompressen. Broeder Ryken zelf dweepte ermee. Hij initieerde ook
broeder van Beek in de koudwatertherapie en verzekerde hem :
« Deze manier geneest markoen (koningszeer), zenuwziekten,
astma, epilepsie, en zelfs krankzinnigheid zolang de hersenen
niet aangetast zijn ».
De jaren 1850, de jaren na de hongersnood, waren alhier
een hoogtepunt van de tuberkulose, vijf broeders waren door
de plaag aangetast. Dr. Vander Plancke had inmiddels een
« waterkliniek » te Kortrijk opgericht. De jonge broeder Anselm
Bradley, de eerste novice uit Engeland, werd voor behandeling
naar Kortrijk overgevoerd. Hij overleed in de kliniek aldaar op
27 jan. 1858. Een tegenslag die het geloof van Broeder Ryken
in de heilzame kracht van het water geenszins deed verflauwen.
Een maand later voelde hij zich zo afgemat dat hij besloot zelf
een kuur te gaan doen naar Kortrijk in het waterinstituut van
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zijn vriend. Na enkele dagen was hij weer fit. En meer dan ooit
was hij gewonnen voor de watertherapie. « Sedert mijn terugkeer uit Kortrijk, voel ik me weer lekker : zo schrijft hij aan
Dr. Vander Plancke op 12 maart 1858. Ik kan getuigen dat ik
de waterbehandeling met goede resultaten heb toegepast. In
onze communiteit is het drinken van bier en koffie nu stopgezet. Dat hebben we aan God te danken en aan uw energieke
medewerking ».
Broeder Ryken ging misschien wat verder dan de goede
Kortrijkse dokter voorschreef. Ook het roken werd afgelast. En
de strekking naar een vleesloos dieet moest verkeerd uitlopen.
Broeder Ryken overleed op 26 november 1871. In zijn laatste
ziekte kon hij niet meer worden bijgestaan door zijn vertrouwensman. De waterdokteur van Kortrijk was hem zes maanden
te voren in de eeuwigheid voorgegaan.
E. N.

OUDE KEUKENREMEDIE
OM, VOOR DE BORST, COMPOTE VAN APPELS TE MAEKEN

Men neemt oblessen of capendu appels, die men snyd in
twee stucken sonder die te peelen. Men haelt t' clockhuijs van
binnen uijt met den point van een mes. Dan legt men de selve
appels met de peele omleeg in een pot ofte casserolle oversopt
met rooden of witten wijn en met wit broodsuijker al te saemen op het vier geset om stillekens te laten kooken tot dat
het suijcker ende den wijn gelijck eene geleije geworden is.
Men mag de appels somwijlen wel keeren, omdat het binnenste
wel sogte soude sijn, maer niet dikwils van vreese dat sy sauden
uijtloopen.
Alsdan men legt de selve op een pourcelaine saladiere, de
peele omhoog, en men giet door een suijver siften de sause
ofte sirope.
Ider keer dat den sieken het wilt nemen, men moet dat verwarmen op een tailloore.
Al waer het niet doorgesteken, daer is niet aen gelegen. Het
moet seer stillekens kooken.
(Dit komt van Marie Augustine Bourgois, domestique tot Jo.
van Huerne).
-- Uit « Remedien en Secreeten », ca. 1800 door J. van
Huerne te Brugge verzameld ; p. 60 van het Handschrift.
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JAN BREYDEL - PIETER DE CONING
EN HET ALGEMEEN STEMRECHT
In het verloop van de gebeurtenissen na de onafhankelijkheidsverklaring van België, vormen de jaren 1848 en
1886 twee hoofdmomenten. De sociale woelingen van 1848
in het buitenland, vooral in Frankrijk, kenden een enorme
weerklank. De salon- en burgerdemokraten die zich intens
hadden ingezet voor de arbeiderszaak, werden door schrik
bevangen of hardhandig op een zijspoor geschoven.
Een normale evolutie werd afgeremd door die paniekstemming. Voortaan zou de bestaande energie op politiek
vlak aangewend worden voor een onverbiddelijke strijd die
geen uitzicht bood. Het zou jaren duren en een even pijnlijke binnenlandse schok nu was noodzakelijk, vooraleer de
sociale problematiek terug burgerrecht kon verwerven.
De stakingen van 1886 in Wallonië brachten de kentering
teweeg. Gans het industriebekken door, van Luik tot de
Borinage, uitten de arbeiders op schrikwekkende wijze hun
honger naar brood, rechtvaardigheid en erkenning. Gloednieuwe fabrieken gingen in de vlammen op. Het leger
werd ingeroepen om de rust te herstellen. Verscheidene
doden vielen onder de kogels. Ogenschijnlijk kon de rust
tenslotte hersteld worden maar het ongenoegen bleef grommen onder de mijn- en metaalwerkers, onder de glasblazers
en bouwvakarbeiders. Oorspronkelijk had de beweging
slechts een bijkomend politiek karakter, stilaan konkretiseerde zich alles in één luide slogan : « Stemrecht voor
iedereen » ! Gans België volgde met afgrijzen of met sympathie de evolutie.
In Vlaanderen boden de bestaande socialistische kernen
wel morele en materiële steun, maar hielden hun militanten
aan het werk. Ook te Brugge ageerde een kleine cel.
Pamfletten en dagbladen werden verspreid, de aktie drong
evenwel nauwelijks tot de buitenwereld door (1).
De bruggelingen hadden op dat ogenblik andere zorgen.
Reeds jaren lang hadden alle kringen, maatschappijen en
groeperingen ijverig gespaard en gewerkt om aan de helden
van 1302 een waardige hulde te bieden. Op de Grote Markt
zou een standbeeld voor Jan Breydel en Pieter de Coninck
(1) F. Van Kalken, Commotions populaires en Belgique. 18341902. Brussel, 1936. — R. Van Eenoo, Een bijdrage tot de geschiedenis der arbeidersbeweging te Brugge (1864-1914), Leuven-Parijs, 1959.
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opgericht worden. Ook hier hadden de zielige partijtwisten
de vroegere eensgezindheid aangewreten en ondermijnd. De
liberalen eisten met klem het vaderschap op van het projekt,
de katholieken wensten de realisatie onder hun hoede.
Midden de zenuwslopende vergaderingen en voorbereidingen, ontving het stadsbestuur op 29 oktober 1886 een
manifest van de socialistische cel. Het bestaan van de brief
was gekend. Register G van de brieven gericht tot het
stadsbestuur, thans bewaard op het stadsarchief, geeft onder
no 1588 een summiere melding. De inhoud zelf is als een
snap-shot van een ogenblik waarop diverse en weinig evenwijdige krachten en bestrevingen de stad doorkruisten. Het
Comité socialiste radical brugeois » richtte zich tot de
citoyens conseillers communaux » in volgende termen :
Le comité socialiste vient d'apprendre que vous avez à délibérer
ce soir sur la date que vous fixerez pour les fêtes de Breydel et
de Coninck. Dès à présent il est décidé qu'à cette occasion une
démonstration ouvrière imposante aura lieu en votre ville ; plus
de cinquante mille ouvriers gantois et borains viendront réclamer
et prendre au besoin le suffrage universel, seul moyen de délivrance
pour les déshérités de la nation ; en conséquence nous vous
demandons :
1. de fixer la fête au 14 juillet, jour anniversaire de la prise
de Ia Bastille ;
2. de voter un subside de dix mille francs, part contributive de
la ville dans les frais d'un immense banquet patriotique à donner
ce jour sur la Grand'Place de Bruges aux ouvriers brugeois et
étrangers qui décréteront ce jour l'avènement du suffrage universel
et le renversement de ses ennemis
Citoyens conseillers, salut fraternel
Le Comité. (2)

Het antwoord van het stadsbestuur konden wij niet
achterhalen. De subsidie werd in elk geval nooit verleend,
de betoging ging niet door en het banket op de Grote Markt
bleef een waanbeeld.
In tegenwoordigheid van het stadsbestuur en van al wat
naam en klank had in de vlaamse middens, huldigde de
Koning op 15 augustus 1887 het monument in. De liberalen
keken verbitterd toe, van socialistische zijde werden geen
reakties waargenomen.
R. VAN EEN00 - Assistent.

(2) Stadsarchief Brugge ; pak 49 : Fêtes Breydel et de Coninck. 1887.
map : « algemeene commissie =.
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DE WEG TERUG
IX
Nu ik over de familie van mijn moeder wil schrijven,
besef ik ineens en beter dan ooit hoeveel belang een bepaalde plaats in ons leven kan hebben. Omdat ik op De Elsbos
geboren en opgegroeid ben, de boerderij van vaders voorgeslacht, waar aan ieder gebouw, aan de akkers en wegen, bossen en beken die er omheen lagen herinneringen, sagen en
legenden verbonden waren, weet ik meer over het verleden
van vaders dan van moeders volk. Moeder heette Maria
Rozalia Celesta Van den Hende, in de wandeling Celesta,
wat door de Wakkense daghuurvrouwen die kwamen wieden,
aardappelen rapen en cichoreien trekken als Zelesta werd
uitgesproken.
Moeder heeft lang geleefd, omdat zij zich nooit door het
leven laten overwinnen heeft. Zes jaar geleden, toen zij
meer dan tachtig jaar oud was, brak zij haar heup en bracht
weken in een ziekenhuis door. Toen ik haar bezocht, de
eerste maal na het ongeluk, zei ik tot mijzelf :
— Dit zou het laatste kunnen zijn.
Ik zag een gebrekkige vrouw, die nooit kunnen stilzitten
had, aan een zetel gekluisterd en langzaam verzinkend in
weemoed en ontmoediging. Maar moeders hart was altijd
een dapper hart geweest en niet zodra was het haar mogelijk
haar bed te verlaten of zij hield lichaamsoefeningen. Zij
leerde weer gaan als een kind, een gevaarlijke overtocht
wagend van meubel tot meubel, daarna steunend op een
stok en ten slotte voet voor voet zonder hulp. Na vier maanden liep zij weer als vroeger en zij was in haar drieentachtigste jaar.
Thuis was zij het vijfde van de zeven kinderen van
Modest Van den Hende en Rozalia Baert die mogen
opgroeien zijn en zij werd op 18 augustus 1878 te Ruien
geboren. Het hof van haar ouders lag in de Turkenhoek
aan de oever van de Schelde. Moeder herinnerde zich nog,
als zij een kind was, dat soms een verdwaalde reiziger of
kramer door haar vader met de boot overgezet werd en
weleens kwam vader in huis met een zoodje bliek en grondeling, zelfs met een buideltje paling, die hij in de rivier
verschalkt had.
De Schelde dat was het noorden, het zuiden dat was de
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muur van de Kluisberg. De bossen op zijn flanken, sparren
en loofbomen, meer sparren dan loofbomen eigenlijk, boden
het uitzicht van een dierenhuid, waaronder men iedere
beweging van pezen en spieren zag trillen. De berg leek een
reusachtig beest, waarover zon en schaduw schoof ; de vele
schakeringen van schaduw en zon deden kleuren en vormen
voortdurend veranderen en dat was altijd verrassend en
boeiend als het leven zelf. Het gezicht op het vloeiende
water, het gezicht op de levende berg heeft moeder beïnvloed. Zij is altijd beweeglijk geweest en het zal zwaar voor
haar zijn nu zij in vrede moet rusten. Dan denk ik aan
vader die een man van de vlakte was, waar de ruimte geen
grenzen had en de tijd verleden noch toekomst kende. Hoe
kan iemand anders zijn dan ingekeerd en op het eeuwige
gericht, die aan de dingen in en rond hem nooit een einde
heeft geweten !
De Van den Henden zijn uit de streek van Mater
afkomstig. Vandaar staken zij Schelde en Leie over en Ivo
Van den Hende kwam in de eerste helft van de negentiende
eeuw naar Ruien en daarna te Sint Baafs Vijve op het
Goed ter Hurt wonen. Hij was getrouwd met een dochter
Van Nieuwenhuyze, van een boerderij met een molen, die
in de wijk Caignaert gelegen was. Veel jaren later, niet zo
lang voor mijn tijd, toen de Van Nieuwenhuyzen er weg en
door de Lefeveres opgevolgd waren, is het gebeurd dat
Francis Fevers op de as van die windmolen klom, omdat er
iets aan de koppeling van de wieken niet in orde bleek.
Jong en stout als hij was, stond hij rechtop, zich even vasthoudend aan de molenkap. Terwijl hij vastsloeg wat losgegaan was, vloog plotseling zijn hamer van de steel en in
één ondeelbare seconde, voelend dat hij het evenwicht
verloor en ten gronde zou storten, had hij liever te springen
dan te vallen. Zo 'n mannen waren dat toen. Hij sprong
in de diepte en gelukkig kwam hij nevens de molenwal in
het geploegde land terecht. Ik heb altijd gehoord dat hij
tot over zijn enkels in de grond geschoten zat en zeker is
dat hij sedert die dag gegaan heeft als iemand die in zijn
heupen verlamd was. Dikwijls heb ik hem gezien als hij
naar het dorp reed met zijn hondenkar, om zaken te regelen
of de mis bij te wonen. Hij spande dan uit in « Het Damberd », waar Rieten Outryve, die natuurlijk Henri Van
Outryve heette, heer en meester was. In zijn tijd moet Rieten
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Outryve een natuurkracht geweest zijn ; hij was het nog
als ik hem gekend heb, maar een kracht die het lichaam niet
meer kon dwingen tot gehoorzaamheid. Hij was een verwoed
schaatsenrijder geweest en in de strenge winter van het jaar
1892 reed hij met een koppel paarden en een hoog voer
vlas op de toegevroren Leie tot aan het sluis van Vijve en
weer naar huis.
Keren wij naar Ivo Van den Hende terug. Zijn vrouw
was de dochter van een Frans meisje, dat bij zijn familienaam Deltombe heette. Wat haar ouders misdaan of niet
gedaan hadden is moeder onbekend gebleven, maar zeker
is dat zij in 1791 uit Frankrijk weggevlucht waren. Op weg
naar Holland, waar zij zich wilden vestigen, omdat zij ons
land voor een inval van de Franse sansculotten niet veilig
achtten, kwamen zij op het hof van de Van Nieuwenhuyzen
aan. Een van hun kinderen was ziek en zij vroegen of zij
het daar mochten laten tot het genezen zou zijn. Vanzelfsprekend, zodra zij in hun nieuwe vaderland een onderkomen gevonden hadden, zouden zij het komen halen. Wat
er met hen gebeurd is, zal wel eeuwig een raadsel blijven.
Het kind genas, het werd een jong meisje, een jonge vrouw.
Het leven riep op haar, zoals de tortelduiven 's avonds
roepen op elkander en zij voelde zich altijd een beetje
achtergelaten. Zij keek dan in de richting van de steenweg
naar Wakken, waarlangs haar ouders vertrokken waren op
weg naar het noorden en soms, de zondagen als er niet te
werken viel, ging zij tot aan de meierij. Dat was het gemeentehuis tijdens het Frans Bewind en nog is het dat tot in de
jaren twintig van deze eeuw gebleven. Het lag op een kwartier gaans van de kerk, maar bijna in het midden van de
gemeente.
Modest Van den Hende was op 12 september 1842 te
Ruien geboren. Hij was amper twee jaar toen zijn vader
stierf aan de pokken en niet lang daarna hertrouwde zijn
moeder met haar schoonbroer Frederik Van den Hende.
Benevens mijn grootvader heb ik de twee kinders uit het
jongste bed, Mathilde en Jules, alsook grootvaders eigen
broer Richard weten sterven. Als ik dat te vermelden waard
acht, is het omdat de persoonlijkheid van Richard mij nog
altijd boeit. Over hem wordt verhaald dat hij op zekere dag
bezig was met mest te laden. Opeens was hij dat vuil en
lastig werk zo beu dat hij zijn greep in de mesthoop stak
en zei :
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-- Nu is het gedaan voorgoed.
Hij begon te studeren en werd later leraar aan de rijksmiddelbare school te Borgworm. Nu zouden de verdraaide
geestén willen dat ik Waremme zeg. God spare mij daarvan!
Voor mij zal Luik Luik, Doornik Doornik en Rijsel eeuwig
Rijsel blijven.
Richard Van den Hende is nooit getrouwd geweest. Toen
hij zijn pensioen gekregen had woonde hij met zijn halfzuster Mathilde te Wakken en daar is hij in 1913 christelijk
gestorven en begraven. Terwijl hij over aarde lag stond er
een kruis, tussen twee brandende lantaarns, aan de voorgevel van zijn huis. Meer dan eens heb ik gehoord dat hij
vrijmetselaar was. In de familie werd daar niet over gesproken en of degenen die het mij gezeid hebben de waarheid
spraken weet ik niet. Wat ik als kleine jongen wel heb
gezien was, dat er, vreemd genoeg op zijn ziekenkamer, een
boekenkast stond waarin het verzameld werk van Voltaire
prijkte.
X
Grootvader Modest Van den Hende was op zijn zesentwintigste jaar getrouwd, vroeger dan het in die tijd de gewoonte
was. Omdat zijn vader niet meer leefde, zal hij thuis maar
een half kind van den huize geweest zijn. Getrouwd met
Rozalia Baert, die te Desselgem op 12 juli 1841 geboren
werd, mijn meter was en te Wakken in de maand mei van
het jaar 1933 overleden is. Zij behoorde tot een familie van
boeren, die ook steenbakkers en vlaskopers waren, een
familie wijd verspreid in de streek van de Leie. De jonge
gehuwden woonden eerst enige maanden te Wakken, waar
grootvader kolen en voeders verkocht, tot hij te Kwaremont
De Hoogstad kon huren, een hof dat open stond. Hij heeft
er maar één pacht uitgedaan en dan de kans gekregen te
Ruien de boerderij te huren waar hij kind was geweest.
Als ik hem gekend heb was hij een zwaargebouwde man
met een half kale schedel, die merkwaardig rechtop liep en
een Schelds dialect sprak dat in onze oren wat zonderling
klonk. Dat zal des te meer opgevallen zijn doordat hij aan
een licht spraakgebrek leed, sedert hij een kleine beroerte
had gehad, met het gevolg dat hij sommige klanken te veel
binnensmonds uitbracht opdat ze duidelijk zouden zijn
geweest. Ik heb hem nooit naar De Elsbos weten komen of
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hij had een stevige wandelstok mede, niet zo zeer omdat
hij hem nodig had om op te steunen als omdat wandelstokken behoorden bij de herenmode uit die tijd. Hij was een
heer en zich daarvan bewust. Hij had op een van de grootste
boerderijen van de streek gewoond en als hengstenhouder
voldoende verdiend om een onbekommerde oude dag tegemoet te kunnen zien. Nooit is hij onzeker geweest en nooit
heeft hij getwijfeld aan zichzelf. Hem was de heerlijke
humor van grootvader Ivo Demedts helemaal vreemd ; zijn
wereld was er een met positieve waarden, waar weinig belang
aan boeken en muziek werd gehecht en ook die angstvallige
trouw aan het verleden die grootvader Ivo en zijn Rozalia
D'Hondt kenmerkte een enigszins belachelijke hebbelijkheid
leek. Waarschijnlijk zal grootvader Van den Hende een
beetje uit de hoogte op de bewoners van De Elsbos neergezien hebben. Die indruk heb ik reeds als kind ondergaan en
nooit meer ben ik hem kwijtgeraakt.
Een van mijn verste herinneringsbeelden leidt mij terug
naar een zonnige voorjaarsdag. Ik liep aan Ivo's hand door
de weide, die tussen zijn huis en de boerderij van mijn
ouders lag. Wij voerden altijd ernstige gesprekken met
elkander en de rook uit zijn pijp dreef zachtjes weg boven
de doornhaag waarlangs wij voorbijgingen. Als ik nu oud
en straks overbodig geworden langs een haag of in een bos
wandel, worden mijn ogen vanzelf naar de struiken en
bomen getrokken. Staat er niet ergens een vogelnest ? Is
zelfs dat erfelijk en was grootvader zoals ik ben ? Op zeker
ogenblik stond hij stil ; hij hief mij tot de hoogte van zijn
schouders op en toonde mij in de haag het nest van een
bastaardnachtegaal waarin vier helderblauwe eitjes lagen.
De bastaardnachtegaal heette blauwkoolmus bij ons en de
kleur van haar eiges is even mooi met dat blauw van de
vrijheid als de eieren van graspieper en spreeuw. Grootvader Modest heeft mij nooit het nest van een vogel gewezen
en nooit doen geloven dat het gezelschap van kinderen een
geluk kon zijn. Misschien is het daaraan te wijten dat ik
voor hem altijd bang geweest ben en mij in zijn huis voelde
als een bloempot die op de vensterbank moet blijven staan.
Toch heb ik in dat huis een winter verbleven. Ik was in
augustus 1912 zes jaar oud en het werd tijd dat ik naar
school zou gaan. Moeder verhaalde dat ik bijna twee maanden te vroeg geboren werd, die schone zomerdag toen ze op
het stuk land dat De Eekbos heet bezig waren met haver
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te pikken. Tot mijn twaalfde jaar ben ik zwak gebleven ;
dikwijls was ik ziek en zuchtig of ik beeldde het mij in en
dan moest ik binnenblijven. Er was een plekje in de voorkeuken, tussen de stoof en het venster, waar ik uit de weg
kon zitten om te lezen. Wanneer ben ik daarmede begonnen ? Ik weet het niet meer, ik heb het niet onthouden.
Moeder verzekerde dat ik kon lezen voor ik naar school ging.
Zij had het mij geleerd. Ik las en bij het omdraaien van een
blad keek ik soms naar buiten, naar de paarden die terugkeerden van het land, naar de koeien die door de koewachter naar hun stal gedreven werden of naar de avond die
langs de achterpoort op het hof kwam en het nog te vroeg
was om het licht aan te steken. Een zeldzame keer ga ik
nog op hetzelfde plekje zitten, maar ik kan de dingen niet
meer zien zoals ze zijn. De beelden van vroeger schuiven
voor het netvlies van mijn ogen en ze worden door het
grondwater van mijn wezen vertroebeld. Denk niet dat het
tranen zijn. Ik wil niet meer huilen, maar soms bid ik, geef
mij één keer het recht om het te doen, om te huilen zo
maar, omdat het leven voorbij is en mij dat verdrietig
maakt, al zijn wij niet thuis op de wereld, omdat er geen
recht bestaat en wij ons daarom met de liefde moeten
paaien, waar je geen staat op kunt maken.
Ik zou naar school gaan naar Wakken, bij de zusters
Jozefienen in de Kapellestraat. Moeder ging er soms, want
zij was thuis in het klooster en als kind mocht ik weleens
met haar mee. Er werd Frans gesproken met mère Alexandrine, sceur Joséphine en steur Angélique ; mijn eerste
kerkboek, in groen leder gebonden en goud op snee. was
Frans en moeder is levenslang, al was zij Vlaamsgezind
geworden, in het Frans blijven biechten. Vader duldde dat
alles, want hij had vertrouwen in zijn bloed, wetend dat
het bloed niet loochent. De grond zou wel naar boven
komen. Als dat niet gebeurde was het toch zonder belang
als hij al dan niet een oudste zoon had. Ik zat in de klas
bij zuster Euphémie en zuster Mathilde, bang om te misdoen, ongelukkig en verveeld. Wat zij ons trachtten bij te
brengen zei mij niets ; ik beeldde mij in dat ik het reeds
kende en ongelooflijk lange tijd geleden had geleerd. Het
was twintig minuten gaans naar school en dat was voor mij
te ver, meende moeder, zodat er besloten werd dat ik bij
mijn grootouders in zou wonen. Zij hadden een oud huis
in de Mandelstraat, het huis waar moeders grootmoeder
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gerentenierd had ; het zou onzeglijk gezellig kunnen geweest
zijn en er lag een grote tuin bij, die zich achter de andere
huizen in de straat uitstrekte en van waaruit wij de Mandelweiden en over die weiden de vrijheid konden zien. Hoeveel
liever zou ik viermaal daags door alle weer en wind de weg
naar huis afgelegd hebben ! Ik heb nooit goed kunnen
slapen in welk vreemd bed ik ook lag. Dat eerste schooljaar
ben ik niet gelukkig geweest en ik vraag mij soms af hoe
ik het overleefd heb. Vader zal het vermoed hebben, want
hij zei toen het Pasen geworden was :
— Laat de jongen naar huis komen.
En ik was weer op De Elsbos, ik zwierf langs de Moerdijk
en de Diepe Dijk, door de Steenovenmeersen en het Spokenbos en alle dingen die mij zagen herkenden mij en toonden
zich voldaan. Want zij wisten dat ik alle zwakheid zou
overwinnen als ik maar bij hen kon blijven en hard worden
voor mezelf.
Moeder was zes jaar te Wakken in het pensionaat geweest.
Oud geworden sprak zij weleens over de zusters die er toen
waren. Over sceur Berchmans, voor wie Hugo Verriest op
haar zilveren kloosterjubileum een huldedicht geschreven
heeft, dat met een meesterlijke regel als volgt begon :
Zij had een schone stem de zee die bij Oostende
U wiegelied'ren zong.
4(

Verriest was pastoor te Wakken sedert 1888 en zeven jaar
zou hij er blijven. Hij was de geestelijke leider van de
zusters en hij liet het niet bij biecht horen en het houden
van stichtende toespraken. Soms kwam hij 's avonds naar
het pensionaat en dan vertelde hij voor de inwonende leerlingen of hij nam de gehele groep mee in de Engels Hof,
om naar de sterren te kijken. Verriest had verstand van veel
zaken en de sterren boeiden hem, zoals ze Pascal geboeid
en bovendien beangstigd hadden. In 1893 vierden Modest
Van den Hende en Rozalia Baert hun zilveren huwelijksfeest, waarvoor Verriest, die moeilijk iets weigeren kon, een
Frans gedicht heeft geschreven, dat moeder en haar jongere
zuster Irma voor hun ouders afgelezen hebben :
« Mes chers Parents
Tous vos enfants
Ont ce rnatin depuis l'aurore
Prié pour vous
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A deux genoux ;
Et maantenant encore
Leur voix implore
Le doux, le bon, le grand Seigneur
Pour gull vous donne
Et renouvelle la couronne
De vingt cinq ans de pur bonheur.
Aujourd'hui notre front s'éclaire
Et nos coeurs sont joyeux
Car votre fête jubilaire
Vous rend heureux !
Nous prions Dieu que sa Toute Puissance
Mesure ses dons à notre reconnaissance
Et que votre chemin soit parsemé de fleurs.
Comme les fleurs d'amour qui parfument nos coeurs
Vivez ! nous vous aimons ! et que notre prière
Vous fasse célébrer deux fois sur terre
La grande fête jubilaire.
Nos chers Parents
Ce sont les viceux de vos enfants. »
XI

Vader was in zijn jonge jaren lid van een sprekersgilde
geweest, een van de initiatieven uit die tijd, die de culturele
ontwikkeling van ons volk in de hand moesten werken. Er
bestond ook te Wakken een weekblad dat «De Mandelbode»
heette, waarvoor hij weleens een bijdrage heeft geschreven.
Ik heb niet één exemplaar van dat blad terug kunnen vinden. Hij zelf heeft daar niets van bewaard ; later schreef
hij een zeldzame maal een brief aan zijn oudste zoon toen
die te Gent soldaat was en in zijn levensavond is hij, enige
maanden voor zijn overlijden, op aandringen van mijn
zuster Gabriëlle, begonnen met de familiegeschiedenis te
schrijven, zoals hij ze van zijn ouders had gehoord. Ze is
onvoltooid gebleven, want de dood heeft hem de pen uit
zijn hand genomen en gezeid dat hij ten andere wist en
beaamde dat alles nutteloos, vruchteloos, hopeloos, allesloos
en volstrekt overbodig was.
Een van vaders goede vrienden was Conrad Boddin, de
hoofdonderwijzer van Wakken. Zij gingen soms samen uit
en zo moet vader met Henri en Richard, de oudste zonen
van Modest Van den Hende, in betrekking gekomen zijn.
Het Goed ter Hurt en De Elsbos liggen niet ver van elkander. Maurits Demedts en Celesta Van den Hende, het waren
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geen kinderen meer toen zij zich aan elkander hechtten. Bij
toeval heb ik vernomen hoe zij om hun liefde geleden
hebben en niet lang voor haar dood heeft moeder mij,
zonder er diep op in te gaan, de bijzonderheden medegedeeld. Wie er reden tot spot in zoekt, mag het doen. Wij
kunnen het onverstand niet uitroeien, want het verstand is
op de wereld nog slechter verdeeld dan het geld. Laat de
kleinen hun leedvermaak, laat ze hun boosheid. Ze hebben
niet anders, tot meer zijn ze niet in staat.
Modest Van den Hende hield het in die tijd niet met
mijn vader. Hem dat persoonlijk zeggen of doen blijken
deed hij niet, maar als mijn vader er niet bij was, kreeg
moeder het te verduren. De maanden gingen voorbij, de
ene keer mochten vader en moeder trouwen, de volgende
keer mochten zij het niet. Het werd een onhoudbare toestand en op een dag in augustus pakte Celesta Van den
Hende enige bezittingen in een reiskoffer. Zij ging weg
van huis ; ouders, broers en zusters lieten haar gaan. Zij
liep langs de Tieltse Molenweg, oeroud, die ligt op de
rechteroever van de Mandel, op de kamlijn van de vaste
grond die de Mandelvallei inkuipt. De voeten van onze
voorouders, in de grijze nevel der eeuwen verzwonden, hun
kudden en gespannen van paarden en koeien hebben de
weg gebaand en hij is er blijven liggen. Trouw en gedoogzaam, geminacht door de haastige autorijders van vandaag,
maar opnieuw bezocht als het oorlog is en de verwaten
overmoedigen hun zekerheden verloren hebben. Dan loopt
er weer volk langs de Tieltse Molenweg en zij schrikken de
kieviten op die anders het land voor zich alleen hebben.
Langs die weg ging moeder. Mietje uit « De drie Koningen » kwam in haar deurgat staan en vroeg :
— Waar naartoe, zo laat op de dag t
Mietje uit « De drie Koningen » hield herberg en winkel ;
haar huis lag dicht bij Teeuwtjesbrug, aan het kruispunt
waar Tieltse Molenweg en Lange Wegel elkander snijden ;
zij had al veel gezien en niet minder gehoord en zij zou
er allemaal niet veel belang aan gehecht hebben, was het
niet geweest dat zij zo afgezonderd woonde en alle nieuws
haar welkom was om de eentonigheid van haar bestaan te
verbreken. In haar jonger jaren was er in « De drie Koningen » meer vertier geweest van beestenkopers en passanten,
die dorst hadden of zich moe gevoelden. Kapitein Wambeke
die op het Blauw Kasteeltje woonde en een deftig man met
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verrassende invallen was, kwam haar geregeld bezoeken. Zijn
stem vulde het huis, zoals dat moet waar een bevelhebber
aanwezig is.
— Mietje, schreeuwde hij, sakkerdjie, er mag van komen
wat er wil ! Ik moet uw knie zien !
Zag hij haar knie, zag hij hem niet, het had geen gevolg,
want de kapitein zei het maar om de aardigheid.
— Ik ga voort, zei moeder en zij kwam langs de Tweebunder, waar vader bezig was met een koppel paarden een
roggestoppel te breken. Hij bond het leizeel vast aan een
hefboom van het zevengeschar en vroeg wat er scheelde.
Toen hij bescheid had gekregen, riep hij een knecht die in
de nabijheid werkte, om op de paarden te passen. Hij haalde
zijn fiets op De Elsbos en hij vergezelde Celesta langs de
Nieuwbrug en de Vierschaar, de Ginste en de Poelberg
naar Tielt.
Het was donker toen moeder te Brussel aankwam. Zij
nam haar intrek in het Hotel D'Audenaerde dicht bij het
noordstation, waar haar broers dikwijls vernacht hadden
als ze voor de paardenwedstrijden, die jaarlijks in het
Halfeeuwpaleis gehouden werden, in de hoofdstad moesten
uitslapen. 's Anderendaags huurde zij een kamer te Sint
Joost ten Node in de Waterstraat 24.
— Wat deed je, moeder, vroeg ik haar, om aan de kost
te komen ?
Zij had enig spaargeld in haar bezit en zij werkte in de
keuken van het Hotel D'Audenaerde, waar ze haar eetmalen
nam. En ondertussen verbrandde de zomer te Sint Baafs
Vijve zijn laatste vuur, alvorens plaats te ruimen voor de
herfst. De kieviten vlogen op uit het loof en schreeuwden ;
dorsmachines verstoorden de stilte van de avond en overal
hing de reuk van brandend aardappelloof en geslagen stro.
Na enige dagen kreeg moeder een brief van vader, waarin
stond dat Modest Van den Hende in hun huwelijk toegestemd had. Meester Conrad Boddin had bemiddeld. Nu was
het oktober geworden en de bruiloft werd op woensdag de
18e in die maand gesteld. Er rezen nog moeilijkheden op
het laatste ogenblik. De morgen dat er getrouwd zou worden
trok Modest Van den Hende naar de Mandelkouter om
klaver te maaien ; het uur was daar om zich te scheren en
aan te kleden en hij scheen het niet te beseffen. Er was een
tussenkomst nodig van zijn oudste zoon om hem tot een
milder gebruik van zijn verstand te bewegen en zo gaf hij
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zijn laatste verzet op. Beeldt het u in, wat in die omstandigheden de schoonste dag van een leven moet betekenen.
Later, veel jaren later, kan men erom lachen. Ik zat bij
moeder ; zij sprak en ik luisterde. Nog altijd had zij de
moed om te spreken ; ik heb hem al lang niet meer. Weldra
als het te laat is, zal ik het mij beklagen. Vader kwam haastig
van De Bruinen, waar hij loof gezaaid had, met de koperen
zaadhoed in zijn hand. Het was elf uur en hoog tijd om
te gaan melken. Hij wist dat zijn moeder, dat Rozalia
D'Hondt, door het venster naar hem had zitten kijken en
hij liep vlug binnen om haar te groeten.
-- Maurits, ga toch zitten, zei ze.
— Ik moet weg, verontschuldigde hij zich. Anders krijg
ik op tijd niet gedaan.
Alsof dat onze roeping was, maken dat wij gedaan hebben op tijd.
Toen grootmoeder gestorven was lag De Bruinen er nog
en ieder jaar werd er weer loof gezaaid. Maar Rozalia zat
niet meer achter het venster.
— Moeder, wij zouden meer tijd moeten maken.

XII
En nu is het te laat. Wie haar kende zoals zij was heeft
het altijd geweten : moeder zou sterven aan haar hart. In
de jongste jaren dreigde het nu en dan te begeven, maar
mijn broer kwam tussenbeide en stelde, wat de enige taak
van de geneeskunde is, de dood weer uit. Van Sint-Elooisdag
tot na Driekoningen moest moeder te bed liggen. Kerstmis
en nieuwjaar gingen voorbij ; zij kwam bij ons te Kortrijk
voor vier weken en zij herstelde weer. Zij bezocht haar
achterkleinkinderen te Belsele, zij wilde Peter en Herwig
zien, en zij maakte plannen voor de toekomst.
In plaats van zijn oude faam gestand te doen, was februari
een lentemaand ; de paasleliën schoten op en een groene
schemering hing om de stekelbeziestruiken. Op de 15e
februari ging moeder weer liggen, ginds te Ronse, in het
huis van mijn broer, onder de bomen en met het weidse
uitzicht op de vlakte van Noord-Henegouw die mij altijd
aan Umbrië doet denken. Wij zouden haar bezoeken Quinquagesima en bezoek na de middag verhinderde dat het nog
bij klare dag zou gebeuren. Maar moeder twijfelde er niet
aan dat ik zou gaan.
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— Als hij het gezeid heeft zal hij komen.

Zij ging rechtop zitten en nadat wij een gesprek hadden
gevoerd dat meer uit stilten dan woorden bestond, zijn wij
weggegaan. Haar voeten waren koud, maar zij hechtte er
geen belang aan. Zij hield er rekening mee dat wij elkander
niet weer zouden zien, maar zij wilde er niet in berusten.
Zij wilde even oud worden als haar moeder, die op haar
tweeennegentigste jaar was gestorven. Zij wilde leven, ons
gelukkig zien en zelf, uiteindelijk, een beetje gelukkig zijn.
Ik ben nog eens naar haar kamer teruggegaan, toen wij
reeds in de gang waren. Zij zat steeds half rechtop en wij
hebben elkander toegewuifd.
De dinsdag was zij beter, de volgende dag, aswoensdag
in de morgen was het, bracht Maria, de huishoudster van
mijn broer, haar het ontbijt. Moeder dronk een teugje koffie
en zonk ineen. Buiten ging de zon op, de zonneschijn gleed
over de kruinen van de sparren en tussen de eikestammen
en er zongen lijsters in het kreupelhout. Toen Celesta Van
den Hende opgebaard lag, leek zij een meisje geworden,
het meisje dat zij eeuwigheden geleden in de ogen van haar
ouders zal geweest zijn en op haar gezicht, besloten en naar
binnen gekeerd, las ik nog onuitwisbaar de honger naar
tederheid, naar vrede, naar zaligheid, die haar altijd opgejaagd had en die nooit verzadigd werd.
Op de laatste februaridag hebben wij haar begraven
nevens vader, te Sint Baafs Vijve. Er is een plaats minder
waar ik verwacht word. Ik heb moeders papieren geërfd.
Zij heeft orde geschapen in haar zaken ; op dozen en omslagen staat geschreven wat zij inhouden en ik haal er de
reliquieën uit. Ik sluit ze er weer in. Laat me nu alleen,
nog een beetje alleen. Straks zal ik weer de oude zijn, maar
als iemand die naar de trein moet gaan, zoals grootmoeder
Rozalia D'Hondt was, te vroeg klaar om niet te laat te
komen. Het zou erg zijn hen te leur te stellen die erop
rekenen dat ik op tijd op de afspraak zal verschijnen, mijn
ouders meen ik, moeder en vader.
André DEMEDTS.
2 maart 1966.
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INCANTATIELITERATUUR
IN DE BELANGSTELLING
I. VAN HAVER'S COMPENDIUM

In 1960 door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal
en Letterkunde bekroond en in 1964 door het Secretariaat van
die Academie uitgegeven, in 1963 te Leuven onderwerp van
een doctorale dissertatie : dit zijn de geloofsbrieven van tijdrovende arbeid door Dr. Jozef Van Haver, thans docent aan
de Universiteit te Leuven, geofferd aan de « Nederlandse Incantatieliteratuur » of bij nadere toelichting een gecommentarieerd compendium van Nederlandse bezweringsformules ( 1) .
Vijfhonderd bladzijden groot in-8°, oogst van een onderzoek
lopende over al hetgeen tot heden ten dage over incantatieliteratuur uit handschrift en volksmond, boek en tijdschrift werd
opgetekend en door een geduldige verzamelaar in een bruiken handelbaar handboek werd gebundeld. Een noodzakelijke
en langverwachte Academie-editie met de teksten van en de
commentaar over de Nederlandse bezweringsformules, geschikt
naar een handig classificatiesysteem, in alle delen door de
auteur voor dit « zijn » werk uitgedacht. En dit laatste is niet
de geringste verdienste. Het volledige werk bleek noodzakelijk
omdat « tot nog toe in de Nederlanden, noch in het buitenland
een ordening voor het gehele gebied van de incantatieliteratuur
bestond » .
Het compendium biedt het resultaat van een logische classificatie volgens het doel van elke tekst en het bevat drie delen :
1. Bezweringen door een bezweerder ; 2. Volksgebeden voor
een tijdelijk doel ; 3. Teksten in verband met de tover- en
geestenwereld. Al die formules zijn doorlopend genummerd :
nrs. 1, 2, 3 bvb. zijn bezweringen over de aambeien (ziekten
van de men g ) , nrs. 1104 tot en met 1116 (het laatste nummer
van de indrukwekkende reeks) bevat een reeks orakelspreuken.
Dit deel, het voornaamste van het boek, loopt van blz. 58 tot
en met blz. 401.
Bij iedere formulengroep vindt men hier reeds een beknopte
ontleding en een niet te onderschatten wegwijzer bij vaak
verwarrende eigenaardigheden. Meer dan 50 bladzijden gebruikt de auteur om de stof historisch in te leiden en de verschillende begrippen nauwkeurig te bepalen. Een uitvoerige
commentaar onderzoekt de verzameling zelf naar vorm en stijl,
en vooral naar inhoud. Grote plaatsruimte wordt verleend aan
een inleidende kennismaking met een lange reeks motieven,
die onder de formules een speciale onderscheiding verdienen.
Meteen zet de auteur dit gebied ruim open voor verdere
(1) De bronnen en literatuur worden samengebracht op het einde van
onze bijdrage .
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belangstelling, zich wel bewust van de vele mogelijkheden die
hier nog worden geboden.
Dit compendium is echt pionierswerk : classificatie van bezweringsformules werd nimmer ondernomen en bleek een
gebied bezaaid met « wolfijzers en schietgeweren ».
Bij de volkskundigen en in de aanverwante wetenschappen zal
in de toekomst het citeren van Van Haver automatisch naar
incantatieliteratuur verwijzen, een onderscheiding die slechts
aan zeer verdienstelijk werk wordt toegekend.

II .VAN HAVER'S BIJZONDERE NOTA'S

Aansluitend bij zijn groot werk publiceerde Van Haver drie
afzonderlijke bijdragen over problemen afkomstig van en onopgelost tijdens zijn algemeen onderzoek. Een eerste artikel bevat
inventaris en publicatie van 2 5 bezweringsformules uit de
volkskundige verzameling van wijlen Prof. F. Olbrechts, bereidwillig door Mevrouw Olbrechts aan de auteur afgestaan. Een
tweede artikel zoekt een verband voor de aanhef van vele
bezweringen « Jezus zat op een houden steen... » met de koudesteenteksten in de geestelijke literatuur van de 1 5de en de
1 6de eeuw, verder ook met de gebeeldhouwde voorstellingen
van een zittende en lijdende Christus vooral afkomstig uit de
Brabantse kunstwerksteden op het einde van de 1 5de eeuw.
Dit ontmoetingsmotief werd later van Jezus overgeheveld op
Sint Pieter, Maria en zelfs Apollonia.
Het derde en belangrijkste onderzoek (105 blz.) betreft Longinus en de Longinuslegende in het Nederlandse taalgebied.
Het bij herhaling aantreffen van de naam Longinus in de Nederlandse en buitenlandse bezweringen intrigeerde de auteur, en
de behandeling van het Longinus-verschijnsel door Duitse en
Amerikaanse vorsers kon hem geen voldoening schenken.
Uit de verzamelde teksten van allerlei aard (± 80 Longinuspassages) blijkt vanaf de 13de tot de 20ste eeuw in onze gewesten de grote bekendheid van Longinus. De chronologische
spreiding bewijst dat de bezweringen met het Longinus-motief
zeker tussen de 1 4de en 1 6de eeuw zijn ontstaan, ze werden
logisch-gemotiveerd gebruikt in bezweringen van wonden,

bloedingen of oogkwalen, minder logisch nochtans in enig
ander verband. De Nederlandse auteurs houden zich bij de
kern van de legende : een militair, Longius genaamd, steekt
tijdens de passie in Christus' zijde. De belangstelling voor Longinus in de bezweringen en in andere teksten ligt volledig in
de belangstellingssfeer voor de passie Christi, hoogopbloeiend
in de 1 5de eeuw. Maar Longinus is product van de literatuur
en promoveerde nimmer tot volksheilige.
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III .DE « BESCHWOERUNG » VAN IRMGARD HAMPP

Het gebeurde wel vaker dat in verschillende taalgebieden
ongeveer gelijktijdig studiewerken worden uitgegeven over
éénzelfde onderwerp. Dit gebeuren schept plotseling een
moeilijk te voorzien « fait accompli » dat mogelijk de auteurs
wrevelig stemt en de gebruikers voor moeilijke keuze stelt en
eventueel supplementa ire vergelijkingsarbeid oplegt.
Dit was wel het geval met het werk van Irmgard Hampp
« Beschwbrung, Segen, Gebet... » dat te Stuttgart in 1961 verscheen. Op dit ogenblik lag Van Havers werk ter pers, zodat
van vergelijkende studie geen sprake kon zijn. De assistente
bij de « Wurttembergische Landesstelle fiir Volkskunde » bewerkte 3000 formules, waarvan de grote helft verzameld werd
uit uitsluitend bronnen van Wurttemberg en Hohenzollern, en
de overige afkomstig uit Duitse en buitenlandse bronnen, met
totale verwaarlozing van het Nederlandse taalgebied. De oudste Duitse gegevens stammen uit de 9de-10de eeuw, rijkere
mogelijkheden biedt vooral de 16de eeuw.
De auteur bracht geen compendium bijeen. In drie hoofdstukken tracht I. Hampp de formules te bundelen, te vergelijken en
te bespreken. Het eerste onderzoek (15 blz. ) betreft de bezweringsformule als magische handeling, het tweede (68 blz.) beschouwt het « medizinische » element in de bezweringsformules tegen ziekte, het derde belangrijkste en rijkste (1.54 blz.)
ontleedt de vorm en de typen van bezweringsformules.
Dit werk is hoofdzakelijk gericht op vergelijkende studie,
helemaal niet op catalogisering. Een tiental bladzijden vooral
Duitse literatuur moeten ons overtuigen welk fantastisch werk
op volkskundig gebied reeds in Duitsland werd gepresteerd,
en hoeveel hiervan bij wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen ontoegankelijk blijft. En toch, tot onze opluchting, kan
men in die bibliografie vaststellen dat Van Haver's Compendium in Duitsland geen voorganger kent. Voor de Nederlanden is het wel spijtig dat het Compendium nog niet was verschenen om Hampp's materiaal met de oogst van een volledig
taalgebied aan te vullen, terwijl het wel even spijtig blijkt
dat Hampp in verschillende moeilijkheden door Van Haver niet
kon geraadpleegd worden.
In haar inleiding over het te bewerken archief van 3000
formules die haar ter beschikking stonden, verzwijgt de Westduitse volkskunde-assistente (opzettelijk ? ) het bestaan van een
Oostduits archief van 22.000 bezweringsformules, sinds 1907
door de bekence vorser Adolf Spamer (+ 1953) bijeengebracht
met het doel een « Sammlung der deutschen Segen- und Beschwbrungsformelr: » samen te stellen. Gans zijn nalatenschap
berust thans bij de Academie voor Wetenschappen te Berlijn
(Oostzone) . Die inFtelling belooft de voortzetting van Spamers
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werk in de komende jaren in « Romanusbuchlein », een
postuum uitgegeven werk van Adolf Spamer, waarin bezwerings- en toverspreuken zeer uitvoerig worden behandeld.
Behoort ook de volkskunde tot de schermutselingsobjecten
voor en achter gordijn en muur? Intussen stellen we een zekere
verhouding vast : Van Haver verzamelde en rangschikte 1100
formules in het Nederlands voor dit gehele taalgebied, Hampp
bewerkte 3000 hoofdzakelijk Duitse formules voor een overzichtelijke studie en publiceerde er in verhouding veel minder,
en te Berlijn berust het levenswerk van een groot vorser dat
waarschijnlijk als Europees compendium zal worden uitgegeven.
IV. BRAEKMAN'S MIDDELNEDERLANDSE
BEZWERINGSFORMULIEREN
Een uitgave die men kan beschouwen als het sluitstuk in
de geschiedenis van een belangrijk mnl. handschrift, dat eindelijk volledig, maar verspreid over verschillende boeken, in
gedrukte vorm toegankelijk wordt.
De Universiteitsbibliotheek van Gent verwierf dit handschrift
uit de nalatenschap van C. P. Serrure, die het van circa 1838
tot 1872 bezat. F. J. Mone gebruikte het in 1838, N. De Pauw
ontleende er gedichten aan in 1872, J. Verdam putte er bezweringsformulieren uit in 1900, P. De Keyser publiceerde
teksten van hetzelfde soort als Verdam in 1928, 1929 en 1931
en S. Axters sloot de rij van de partieel belangstellenden in
1953. Maar de voornaamste geïnteresseerde, met een leeuwenaandeel aan publicatie bleef immer W. De Vreese, wiens eerste en enige aflevering « Middelnederlandsche Recepten en
Tractaten, Zegeningen en Tooverformules » in 1894 door de
Vlaamse Academie werd uitgegeven. Dit werk werd nimmer
voltooid.
Braekman, oudleerling van Prof. P. De Keyser, heeft de niet
gepubliceerde delen van het handschrift, en enkele gepubliceerde maar minder toegankelijke, uitgegeven ; hij beschikte
hierbij over de nota's van zijn professor en hij heeft ze in
breedlopende afzonderlijke aantekeningen over ieder formulier
of recept met persoonlijke nota's verwerkt. Onder Braekman's
76 nummers zijn een vijftigtal bezweringsformulieren en een
tiental recepten met toverplanten. De verzorgde uitgave wordt
met een woordenlijst afgesloten.
Uit de hier vermelde Vlaamse en Duitse publicaties blijkt
thans een ernstige belangstelling voor de incantatieliteratuur.
Van Haver's werk zal zeker het voornaamste blijven, zijn zeer
bruikbaar compendium van formules in de volkstaal binnen ons
taalgebied zal voortaan vooral als basis dienen voor grondiger
onderzoek van weerbarstige motieven en grondelementen.
H. STALPAERT.
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UIT EEN OUD MENAGIE-BOEK
Om zeecarracolen te bereijden
(Voor een stoop.) — Men Iaet de selve den geheelen nagt in versch
water staen om hun vuijligheijd uijtte spauwen. Dan moet men die nog
3 à 4 mael spoelen en koken met een handsvol zout, een goede half
ure ; die uijtgietende dan in een aerde verzijp (stramijn), stroijt dan peper
en zout daer op, de carracoolen wel ondereen keerende opdat de peper
en zout overal zig wel zoude mede vermengelen.
— Ingeschreven ca. 1800 door Jonker J. van Huerne te Brugge in zijn
Menagie-boek.
Over wulloks en karkolen, zie Biekorf 1965, 43-46.
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DE HEERLIJKHEID EN DE HEREN VAN ZWEVEZELE
VANAF DE 15e EEUW
(Vervolg en slot van blz. 52)
Familie van Halewijn
Jan II van Halewijn, zoon van Ridder Jan I van Halewijn en Beatrijs van den Rijne, werd na het overlijden
van zijn moeder heer van Zwevezele. Hij verhief dit leen
voor het leenhof van Roden, gezeid Nieuwenhove, op
30 okt. 1507 (55). De oudste zoon van Jan I, ni. Wouter
van Halewijn, pensionaris van het Brugse Vrije, was reeds
overleden op 31 aug. 1487 « van den donder ende blixem
verstegen » en werd ook begraven in de kerk van Zwevezele (56). In de rekening van het beheer van zijn nagelaten
maar onverdeeld gebleven bezittingen, over de jaren 15071516 wordt een uitgave van 2 pond gr. ingeschreven over
de sepulture van « meester Gaultier van Halewyn, mids
een blauwe damasten cazule metten wapene van Halewijn
daer up (57) ».
Jan II van Halewijn, heer van Zwevezele, schepen van
het Brugse Vrije van 1500 tot 1521, overleed op 3 febr. 1521
zonder kinderen achter te laten. Hij werd in de kerk van
Zwevezele begraven (58).
Hij werd als heer van Zwevezele, Couterhove, enz. opgevolgd door zijn broeder Charles van Halewijn, licenciaat in de « gheestelicke rechten », kanunnik van de
0.-L.-Vrouwkerk te Kortrijk. Deze verhief de heerlijkheid
van Zwevezele voor het leenhof van Roden op 20 febr.
1521 (59). Hij overleed reeds te Brugge op 13 juli 1524
en werd in de kerk van Zwevezele begraven, voor het altaar
van de HH. Christoffel en Jacobus. Volgens zijn laatste
wilsbeschikking werd voor Charles van Halewijn een epitaaf opgericht in deze kerk, naast dat van zijn broeder,
Wouter (60). Hij stichtte bij testament dd. 27 mei 1524
(55) FTB 331 a, fol. 65r.
(56) Béthune, a.w. blz. 323, en het reeds aangehaald handschrift
fol. 154r.
(57) FTB 339, Rekening 1507-1516 door baljuw Simoen van den
Rijne.
(58) R.A.B., aangehaald hs., fol. 150v. — Kan. de Joigny, a.w.,
blz. 67.
(59) FTB 331 a, fol. 67r-68r.
(60) RAB, aangehaald hs. fol. 154r.
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een jaargetijde voor hem zelf en zijn broeders, Wouter en
Jan II, in de parochiekerk van Zwevezele (61). De opgave
van zijn onroerende goederen bevat een uitvoerige beschrijving van talrijke heerlijke renten, gronden, hofsteden, huizen en molens, die de van Halewyn's te en rond Zwevezele
bezaten.
Ter Coutere te Zwevezele was op dat ogenblik « een
behuusde nederhof, met alle den poesten, schueren, stallen,
zwynecoten ende duvecot met 133 gemeten 2 linen 76 roeden lands... midsgaders 4 gemeten meerschen ligghende beneden der Beilckebrugghe, metgaders de brauwerije... ende de rosmuelen ». Daarbij komt nog « een
woonhuus staende up tvoors, nederhof by den draeyboom,
met eender smesse, den leenen volghende...

Gedenksteen van Simon van den Rijne (t 1506) en zijn vrouw
Florentina van Vaernewijck, vroeger in de kerk, nu in het kasteel
te Zwevezele. — Foto M. Callewaert.

Bij de kerk van Zwevezele bezat Charles van Halewijn nog
de herberghe ghenaempt de Clocke », een herberghe ende
huus ghenaemt de Croone », « een huus ghenaemt tMuelekin ende es de vanghenesse ». Verder « een herberghe...
(61) Testament in FTB, 340. Gedeeltelijk gepubliceerd met de
inventaris van het sterfhuis en de rekening van de testamentuitvoering, in Testaments d'une centaine de membres du Chapitre de
Notre-Dame à Courtrai, blz. 53-56 (Kortrijk, 1922).
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ende es ghenaempt ter Loge staende up den heerewech
alsmen van Brugghe te Rysselwaert gaet... » enz.
Op Zwevezele-Hille lagen nog 30 gemeten bos, o.m. « by
Sinte Denyscapelle », en « byden Hille ten bolleweercke ».
De windmolen « ghenaemt de Kerckmuelene tzwevezeele
was het eigendom van Charles van Halewijn, en werd verpacht aan Jan van Dickele tegen 9 pond gr. per jaar (62).
De « naeste oudste baerblyckenste hoir » die Zwevezele
toegewezen werd, was Adriana van Steelandt, oudste
dochter van wijlen Hellin van Steelandt (f 1510) en
Margareta van Halewijn (t 1496). Deze laatste was de
reeds overleden dochter van Jan I van Halewyn en Beatrijs
van den Rijne (63). Adriana van Steelandt, trad een eerste
maal in het huwelijk in 1513 met meester Jan Luucx,
L.U.J., pensionaris van 't Brugse Vrije sedert 1508 (64). Zij
verhief de heerlijkheid van Zwevezele op 20 aug. 1524 (65).
Uit de erfenis van haar vader verwierf Adriana van Steelandt nog talrijke bezittingen, o.a. Walpreyt te Ertvelde,
Bourgonje en de Baensthofstede te Eernegem, Ter Colne
te Koekelare, een hofstede te Roncq bij Rijsel, enz.
Meester Jan Luucx overleed op 6 febr. 1526 en werd
begraven « ter Chartruesinnen » te Brugge (66). Uit haar
huwelijk met Jan Luucx had Adriana van Steelandt 3 kinderen, nl. Lodewijk, Adriana en Catharina. In of kort
voor 1533 hertrouwde Adriana van Steelandt, vrouw van
Zwevezele met Karel van Idegem, ridder, heer van Wieze,
(62) FTB, 341 R Staet ende verclaers van alle den goedinghen
bleven naer toverlyden van wylen meester Chaerles van Halewyn,
heere van Zwevezeele = (1524).
(63) Margareta van Halewijn, dochter van Jan I, huwde met Hellin II van Steelandt, ridder, heer van Wintvelde, in 1487 schepen
van het Vrije. Deze was de zoon van Hellin I van Steelandt en
Elisabeth Mettenye. Merkwaardig testament van Hellin I, dd. 23 okt.
1450, in FTB 531.
Margareta van Halewyn overleed op 31 aug. 1496 en liet drie dochtertjes na : Adriana, Maria en Philippote. Zij werd begraven te
Eernegem in « St.-Pieterskercke » (FTB 332, Staet van goed van Margareta van Halewyn). Hellin II van Steelandt, vrijlaat in Eernegem,
hertrouwde in sept. 1503 met Margareta sVischs, weduwe van Cornelis de Boot (FTB 333, Huwelijkscontract, voor schepenen van
Brugge, dd. 20 sept. 1503). Hellin II overleed op 8 dec. 1510 en
werd begraven in de kerk te Ertvelde (FTB 352, Grafschrift).
(64) FTB 334, Huwelijkscontract van 28 oktober 1513, voor Burgemeesters en schepenen van het Vrije.
(65) FTB 331 a, fol. 69r-70r.
(66) FTB 343, Staat van goed en testament van Jan Luucx.
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zoon van Stefanus van Idegem en Adriana van Halewyn,
weduwnaar van Catharina van der Delft. Deze laatste was
overleden op 31 aug. 1531 (66 bis).
Tussen 1528 en 1540 kon Adriana van Steelandt aan de
andere erfgenamen van Kan. Charles van Halewijn hun
deel van die erfenis, dat te Zwevezele gelegen was, uitbetalen (67). Karel van Idegein, « kerckelyck vooght ende
bediendelyck man van leene van Joncvrouwe Adriaene van
Steelandt » verhief Zwevezele op zijn echtgenote op 20 okt.
1533 (68).
Uit het huwelijk van Karel van Idegem en Adriana van
Steelandt, is één dochter bekend, nl. Adriana, die de heerlijkheid Wintsvelde te Waasmunster erfde en in 1560 huwde
met Adriaan van Haveskerke (t Brugge 12 nov. 1572),
heer van Zedelgem (69). Karel van Idegem overleed op
6 april 1562 en werd te Zwevezele begraven (69 bis).
Adriana van Steelandt en Karel van Idegem stichtten
ieder een jaargetijde te Zwevezele (70).
Familie Luucx
Nog voor haar overlijden schonk Adriana van Steelandt
de heerlijkheid Zwevezele, ter Coutere, Walpreyt e.a. aan
haar zoon Lodewijk Luucx, in dienst van het leger
van Keizer Karel V, dat « by gif te ende opdragte... als oudste ende apparentste hoir naerste van Joncvr. Adriana van
Steelandt... weduwe van wijlent meester Jan Luucx, in
faveure van zijn huwelyck » : dat volgens een uitspraak van
de Raad van Vlaanderen van 17 febr. 1552 (n.s.).
Lodewijk Luucx, heer van Zwevezele verhief deze
heerlijkheid voor het hof van Roden op 23 dec. 1552 (71).
Hij huwde met Philippote van Idegem, dochter uit het
eerste huwelijk van zijn stiefvader, Karel van Idegem met
Catharine v.d. Delft. Uit dat huwelijk sproten zes zonen
(66 his) FTB, 424 a, Genealogie van Idegem.
(67) FTB, nrs 344, 345, 346, 347, respectievelijk akten van 28 april
1528, 12 aug. 1530, 19 aug. 1530, 16 jan. 1539 (o.s.), 24 febr. 1539
en sente Michielsdach 1540.
(68) FTB 331 a, fol. 72r-73v.
(69) J. Gailliard, Bruges et le Franc, dl. 1, blz. 115 e.v. — F. Ronse,
Geschiedenis van Zedelgem en Veldegem, blz. 37 (Torhout, 1934).
(69 bis) FTB 424 a, Genealogie van Idegem.
(70) FTB 355. Lijst van dc jaargetijden, ten laste van kerk en
dis van Zwevezele.
(71) FTB 331 a, fol. 75r-76v en FTB 348.
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en Philippote van Idegem voor Burgemeesters en Schepenen van het Vrije om al hun bezittingen te verdelen onder
hun zeven kinderen : « omme te voedene ende doen onderhoudene alle liefde, vrientschap ende eendrachticheyt tusschen huerl. kinderen, ende schuwene ende doen achterhoudene alle twisten, differenten ende geschillen ». Die
verdeling zal echter maar « volcommen effect sorteren » na
hun beider overlijden. Op dat ogenblik was Charles Luucx,
de oudste zoon, alleen meerderjarig. Hij stond « indienste
als edelman van de bende van capiteyn Joncheer ,Jacop
van Hecke ». Hij werd de heerlijkheid van Zwevezele en
meest alle andere goederen te Zwevezele toegewezen. Charles Luucx aanvaardde de verdeling op « zynen eedt ende
mannewaerhede » (72).
Op 14 juni 1585 aanvaardden Jakob en Jan Luucx —
de derde en de vierde zoon — bij hun meerderjarigheid
ook die verdeling. Lodewijk Luucx, de tweede zoon, was

reeds overleden in aug. 1583 (73).
Charles Luucx, « hoir feodaal », koos in die woelige jaren
de partij van de « rebellen van de Conynck van Spaignen,
zynen natuerlicken heere ». Daarbij volgde hij « de ghesinthede vande dwalende ende ghecondemneerde ketters, vijanden der Catholycke Roomse religie ». Dit was tegen de zin
van zijn ouders. Niettegenstaande al hun vermaningen en
waarschuwingen « om hem te bekeeren ter rechter weghe »
bleef Charles Luucx volharden. Hij was over Keulen naar
Holland uitgeweken voor de val van Antwerpen en verbleef te Leiden.
Tegenover deze toestand traden zijn misnoegde ouders
op, en op 1 dec. 1586 onterfden Lodewijk Luucx en Philippote van Idegem hun oudste zoon van zijn « deellot »
van 9 aug. 1578, bij akte verleden voor de « lieutenant
civil byder Con. Majesteyt ghecommiteert » te Gent, waar
zij woonden. Op 5 juli 1587 hernieuwde Lodewijk Luucx,
« zieck ende cranck te bedde », uitdrukkelijk de vervallen
verklaring of « ex-heredatie » van zijn oudste zoon, die
« haer vul effect sorteren » moest (74). Enkele dagen later,
(72) FTB 351. Akte van de verdeling van de bezittingen van
Lodewijk Luucx.
(73) FTB 357. Verdelingsakte van 3 juni 1614.
(74) FTB 354. Ontervingsakte van 1 dec. 1586 en 5 juli 1587.
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op 14 juli 1587, overleed Lodewijk Luucx, heer van Zwevezele, te Gent. Het stoffelijk overschot werd naar Zwevezele
gevoerd, waar het in de kerk werd begraven. De begrafenisdienst werd er geleid door heer Roelandt de Vroe, toen
pastoor van Zwevezele (75).
Op 26 sept. 1594 werd de onterving ten nadele van Charles Luucx herroepen door Philippote van Idegem en vier
kinderen, de zonen Jan, Adriaan en Philip Luucx en de
dochter Adriana Luucx, die op dat ogenblik reeds weduwe
was van Jonkheer Jan de Gryse. In die akte wordt er op
gewezen dat Charles Luucx niet op de hoogte was gebracht
van zijn onterving, en dat hij zich nu wilde verzoenen
met de koning van Spanje. Op die voorwaarde beloven zij
hun « oudsten broeder indezelve goedinghen te erfven,
met sulcke solemniteyten, ende devoiren als gherequiriert
es... » (76).
Of Charles Luucx effectief heer van Zwevezeele is geweest
hebben wij uit geen enkele oorkonde kunnen vaststellen.
Sanderus vertelt — doch over deze auteur staat ergens
geschreven dat hij maar een slechte bril bezat — dat Charles
Luucx, kolonel was en gouverneur van Dendermonde. Hij
was gehuwd met Joanna Roels, van wie hij geen kinderen
had (77). Charles Luucx overleed vóór 13 aug. 1601, want
in de kerk van Zwevezele liet zijn broeder Adriaan voor
hem een uitvaartdienst celebreren door « heere Roelandt
de Vroe, pastoor van Hardoye ende Zwevezeele ». Die dienst
liet Adriaan Luucx opdragen niet als « hoir » of erfgenaam
van zijn broeder, wel « alleenelic jure sanguinis et non
successione » (78).
Wie er na de dood van Lodewijk Luucx heer van Zwevezele was, is niet zeer duidelijk. Op 10 sept. 1588 verhief
Jacques Luucx, de derde zoon, drie lenen te Lichtervelde, en heette zich « heere van Zwevezeele », en zegde te
zijn « de oudste hoir cappable ende daerinne te succederen » volgens de akte van 9 aug. 1578 (79). Jacques Luucx
moet overleden zijn als vrijgezel rond 1590 (80).
(75) FTB 355. Uitvoerige staat van goed van Lodewijk Luucx,
gepresenteerd door Philippote van Idegem.
(76) FTB 331 a, fol. 57v-58v en fol. 51v.
(77) FTB 331 a, fol. 51v en FTB 403.
(78) R.A. Kortrijk, Supplement Kass. Kortrijk, Zwevezele 58, Procesrol 1600-1607 (niet gefolieerd).
(79) FTB 356.
(80) FTB 353.
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Als heer van Zwevezele werd hij opgevolgd door Jan
Luucx, vierde zoon van Lodewijk. Op 18 maart 1600
ontving deze als « heere van Zwevezeele », de eed van baljuw, burgemeester, schepenen, kerk- en dismeesters van
Zwevezele, in aanwezigheid van Adriaan Luucx, zijn jongere broeder (81). Kort daarop overleed Jan Luucx. Als
heer van Zwevezele werd hij opgevolgd door A driaan
Luucx, vijfde zoon van Lodewijk, die op 15 nov. 1600
de heerlijkheid van Zwevezele verhief voor het hof van
Roden « by den overlijdene van wijtent Joncheer Jan
Luucx » (82).
Adriaan Luucx trouwde met een niet-adellijk meisje uit
Zwevezele, Maria Lampsins of Lamsens. Wellicht was zij
de dochter van Marijn Lamsens, die herbergier was in
De Klokke » op de markt te Zwevezele in 1579-1586 en
later (83). Adriaan Luucx overleed in 1605 en liet één
dochter na, Adriana, welke dan slechts drie jaar oud
was (84).
Philip Luucx, de jongste zoon van Lodewijk, werd ,Jezuïet.
Hij overleed vóór 1614 en had op 13 aug. 1609 een deel van
zijn erfenis afgestaan aan Jhr Jacques de Vooght, heer van
Zonnebeke, schoonzoon van zijn zuster Adriana Luucx,
de enige dochter van Lodewijk (85).
De mannelijke lijn van de familie Luucx, heren van
Zwevezele, was met hen, Adriaan en Philip, uitgestorven.
De weduwe van Adriaan Luucx, Maria Lampsins, hertrouwde met Jhr. Antoon van der Goere, die in 1616 de
heerlijkheid van St.-Baafs te Zwevezele kon aankopen (86).
De enige rechtstreekse erfgenamen die overbleven, waren
de kleine Adriana Luucx, dochter van Adriaan en Maria
Lampsins, en haar tante Adriana Luucx, dochter van Lodewijck, weduwe van Jhr. jan de Gryse, schepen van het
Vrije.
Op 3 juni 1614 gebeurde te Roeselare, voor de notarissen
Jacob van Roo en Jan van den Bussche, tussen beide erf(81) R.A. Kortrijk, aangehaalde Procesrol 1600-1607.
(82) FTB 331 a, fol. 77r-78v.
(83) FTB 355, Staat van goed van Lodewijk Luucx.
(84) RAB, Vrije, Wezerij, Noordkwartier nr 16483, fol. 205. De
broer van Adriana Luucx, Jacob Lampsins uit Zwevezele, stelde zich
voogd over zijn nicht op 21 juli 1605. In 1614 was hij nog voogd
over haar.
(85) FTB 357.
(86) Zie boven, noot 20.
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genamen de verdeling van de goederen, hun nagelaten
door wijlen Lodewijk Luucx, heer van Zwevezele en Philippote van Idegem (87).
De ene partij, « de oudere » Adriana Luucx, weduwe
van Jan de Gryse, werd bijgestaan door haar schoonzoon,
Jhr. Jacques de Vooght, heer van Zonnebeke. De andere
partij, die van de minderjarige Adriana Luucx, was vertegenwoordigd door haar voogd, Jacob Lampsins en door
Francois van Caloen, pensionaris van het Vrije. « Jonkvrouwe » Maria Lampsins, haar moeder, was er vertegenwoordigd door haar man Antoon van der Goere. Beide partijen ontvingen ieder de helft van de zeer aanzienlijke
nalatenschap die echter in gemeenschappelijk bezit bleef.
Na het huwelijk van de « jongere » Adriana Luucx werden
die bezittingen effectief verdeeld. De heer van Zonnebeke
behield te Zwevezele enkele kleinere eigendommen, o.a.
het « Baggijnhof ». De plaatsnaam « Zonnebeke » die nog
te Zwevezele bestaat, vindt in die regeling zijn oorsprong.
Dat Charles Luucx al zijn rechten op de heerlijkheid
van Zwevezele zou overgemaakt hebben op de kleine Adriana Luucx, zoals Sanderus beweert, is onmogelijk, want Charles Luucx was reeds overleden voor de geboorte van zijn
nicht.
Familie van Haveskerke
Adriana Luucx, vrouw van Zwevezele, trad rond 1619
in het huwelijk met Jacob van Haveskerke, ridder,
geboren in 1587, zoon van Roeland, heer van Zedelgem
en Eleonora van Borselen. Hij overleed op 8 sept. 1648
en werd te Zwevezele begraven (88). Hij wordt vermeld
als « heer van Zwevezeele ». Adriana Luucx of « Adriana
van Zwevezele » redigeerde haar testament op 26 ` okt.
1627 (89). Zij wenste begraven te worden te Zwevezele
« inde sepulture van haer vader ende voorhouders ». Zij
(87) FTB 357, Verkavelingsakte van 3 juni 1614 (kopie van
26 nov. 1614, door Jaspar Allegoet, griffier van Zwevezele).
(88) Gailliard, a.w. deel I, blz. 2. In FTB 369, Huwelijkscontract
van 23 juli 1583 tussen Roeland van Haveskerke en Eleonora van
Borselen, dochter van Jhr. Adolf. Zij was weduwe van Jhr. Jacques
de Bournonville.
(89) FTB 637. Testament van « Adriana van Swevezeele ». Het
wordt gedeeltelijk besproken in V. Arickx, Nog over « Bedevaarten
bij testament », in Biekorf, 1962, blz. 393.
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had op dat ogenblik zeven kinderen : één zoon, Adriaan,
en zes dochters. Zij schonk aan de parochiekerk honderd
gulden om een nieuwe monstrans te helpen betalen, en
aan het altaar van 0. L. Vrouw gaf zij 150 gulden om te
maken « een autaer van schrienwerck ende mede te zetten
een mariabilct ende aen de rechtersyde een bildt van Sint
Anna ende aen dander syde Sint Joseph ». Slechts op deze
voorwaarde : « als den pastor wech is ende (wij) een andere hebben » ! Adriana Luucx overleed kort voor of in
1643 (90).
Op 10 aug. 1643 verhief Jacob van Haveskerke de heerlijkheid van Zwevezele op zijn enige zoon Adriaan van
Haveskerke, op deze laatste « verstorven by den overlydene van wijlent joncvrouwe Adriana Luucx, saligher
gedachtenisse, syne vr auwe moeder » (91). Op 21 mei 1651
trad Adriaan van Haveskerke « heere van Zwevezeele », in
het huwelijk met zijn volle nicht Joanna Maria van Haveskerke, dochter van wijlen Franciscus van Haveskerke, heer
van Watervliet (op Westrozebeke), hoogbaljuw van Brugge
en van het Vrije, en van Johanna van Heule (92).
Joanna-Maria van Haveskerke stierf in 1662 en liet twee
kinderen na.
Na het kort daarop volgend overlijden van Adriaan van
Haveskerke, ging de heerlijkheid van Zwevezele — met die
van Walpreyt, Bourgogne e.a. — over naar zijn enige zoon
Louis-Albert van Haveskerke, op wie de heerlijkheid
verheven werd op 6 april 1668 (93). Louis-Albert van
Haveskerke was geboren op 13 sept. 1660, en trad in
(90) FTB, 331 a.
(91) FTB, 331 a, fol. 83r-84v.
(92) FTB 372. Huwelijkscontract van 16 mei 1651 tussen Adriaan
van Haveskerke, heer van Zwevezele, jongman, en Joanna Maria van
Haveskerke, dochter van wijlen Franciscus, heer van Watervliet, hoogbaljuw van Brugge en het Vrije.
(93) FTB 331 a, fol. 85r-90r.
De goederen van de minderjarige kinderen van Jacob van Haveskerke (t 1648) en Adriana Luucx werden beheerd door hun dochter
Jacqueline (t 15 sept. 1671). De rekening van dit beheer over de
jaren 1648-1671, gelikwideerd op 18 aug. 1674, in RAB, Staten van
goed van het Vrije, 4de reeks, 1996. De erfgenamen van Jacqueline
van Haveskerke waren haar zusters Joanna, Adriana, Maria van
Haveskerke, alle drie ongehuwd, Margareta, gehuwd met Georges
van de Kerkhove, die ook voogd was van de wezen van wijlen Adriaan
van Haveskerke, heer van Zwevezele. Zie ook RAB, Staten van
goed, le reeks Ms 12.848, 12.876 en 12.930.
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het huwelijk op 14 juni 1684 met Joanna del Rio, dochter
van Anthone Gabriel del Rio, heer van Egem, en van Francoise Borluut (94). Het zijn de wapens van Louis-Albert
van Haveskerke en Joanna del Rio die te zien zijn op de
zeer mooie 17e eeuwse predikstoel, die tot voor anderhalf
jaar te bewonderen was in de kerk te Zwevezele. Nu rust
hij — laten wij hopen voorlopig — in de kelders van het
kasteel te Zwevezele, in afwachting dat de modernisatiewerken aan de parochiekerk zullen voltooid zijn, en die
sacrale getuige van het verleden terug op zijn plaats zal
staan in de kerk van Zwevezele.
Louis-Albert van Haveskerke en Joanna del Rio wonnen
acht kinderen, waarvan er vier onbejaard stierven. De andere vier bleven ongehuwd. Louis-Albert van Haveskerke,
baron van Lichtervelde, burggraaf van Watervliet, heer van
Zwevezele, Zedelgem, Walpreyt enz. overleed op 30 april
1732 en werd begraven in de kerk te Zwevezele. Hij interesseerde zich aan de geschiedenis van zijn heerlijkheid te
Zwevezele en kopieerde enkele belangrijke documenten in
het Leenboek van 1729 (FTB 331 a), dat ook a.h.w. een
klein cartularium van deze heerlijkheid is. Zijn echtgenote,
Joanna del Rio, werd op 4 juli 1734 voor het hoogaltaar
in de kerk te Zwevezele begraven.
Na het overlijden van Louis-Albert van Haveskerke gingen al zijn heerlijkheden en titels in 1732 over op de oudste
zoon, Louis-Francois van Haveskerke, geboren te Brugge
op 30 april 1965 en overleden in 1771. Hij werd begraven
in de kerk te Zwevezele.
De tweede zoon, Antoon Gabriel van Haveskerke, geboren te Zwevezele op 10 sept. 1686, was reeds overleden op
12 sept. 1726, en begraven in het familiegraf in de
0.-L.-Vrouwkerk te Brugge. Hij gedroeg zich « als rebel
jeghens syne ouders » (95). De oudste dochter, Maria ,Johanna van Haveskerke, geboren te Brugge op 15 jan. 1688,
overleed op 19 jan. 1752 en werd ook in de kerk te Zwevezele begraven.
Alle goederen gingen dan over op de laatste erfgename,
(94) FTB, 362 en RAB, Découvertes 86, Handboek van LouisAlbert van Haveskerke, fol. III-IV. — Huwelijkscontract van L.A. van
Haveskerke en J. del Rio, dd. 7 juni 1684, in R.A. Kortrijk, Fonds
Vander Gracht d'Eeghem, nr 74. Over de familie del Rio, zie V. Arickx,
Het Spaans-Brugs geslacht del Rio, in Biekorf 1962, blz. 77-83.
(95) RAB, Découvertes 86, fol. 3v.
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overleed te Brugge op 6 febr. 1784. Zij werd begraven in
het familiegraf voor het hoogaltaar in de kerk te Zwevezele
bij haar ouders • wesende leste uyt de branche van Haveskercke de Sweveseele ». Tijdens de herstellingswerken aan
deze kerk, begonnen in de zomer van 1964 werd dat familiegraf ontdekt. Dat stuk geschiedenis werd dan maar met
aarde bedekt !
De erfenisregeling van Francoise Catharine van Haveskerke was een ingewikkelde kwestie. De uitvoerige staat
van goed werd gelikwideerd onder de talrijke erfgenamen
op 6 sept. 1784 (96). De inventaris van het merkwaardig
familiearchief werd gemaakt tussen 23 maart tot 26 april
1784 door meester Joannes van den Abeele (97).
Op 2 maart 1784 had op « het casteel » te Zwevezele
de openbare verkoping plaats van alle « meubilaire en
catheyle » goederen, door J. Stevens, stokhouder van Zwevezele. De verkoping bracht 175 pond 1 sc. 4 gr. op.
Laatste Heren
De heerlijkheid van Zwevezele werd verheven op 30 maart
1786 op de « hoir feodael » Jacques van den Abeele uit
Brugge, die ook de andere heerlijkheden van Zedelgem,
Lichtervelde, Watervliet e.a. erfde (99). Hij was geboren
te Brugge op 10 sept. 1708 als zoon van Adolf van den
Abeele, lic. in de rechten (t 1716) en Francoise van Haveskerke (t 1761). Langs moederszijde was Jacques van den
Abeele verwant met de Zwevezeelse tak der van Haveskerke's. Zijn moeder Francoise van Haveskerke was inderdaad de dochter van Jacques van Haveskerke, baron van
Wingene en Maria Constance Semple, en was achterklein(96) FTB 618, Staat van goed van Francoise-Catharina van Haveskerke, 363 folios, opgesteld door Thomas Queckstroy, procureur
van het Vrije.
(97) FTB 591. Inventaris van het archief v an het sterfhuis van
Francoise Catharina van Haveskerke. Dit archief, dat voor de geschiedenis van Zwevezele van het hoogste belang is, maar ook voor Lichtervelde, Walpreyt, Watervliet, enz. is jammer genoeg verspreid of
verloren. Wat overbleef in het Familiefonds de Thibault de Boesinghe
is slechts een klein deel van het archief van Francoise-Catharina
van Haveskerke.
(99) FTB 618, fol. 322v.
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en Adriana Luucx (100).
In februari 1787 ontving Jacques van den Abeele zijn
opene brieven uit Wenen, waarbij hij gemachtigd werd de
titels van baron en burggraaf te voeren. Dat kostte hem
12.788 gulden Vlaams crt. ! Een kleinigheid voor wie het
kan betalen. De tussenpersoon in deze kwestie was de wapenheraut van Vlaanderen G.A. Labina de Baussen uit Brussel, welke bij die gelegenheid het sprookje uitvond dat deze
van den Abeele's afkomstig waren • uyt een oud adellijk
geslachte uit Holland ». Door zijn toedoen namen de van
den Abeele's het wapen van dat oud Hollands geslacht
over, en lieten het oude familiewapen varen (101). Dat
ontleende wapen van de Hollandse van den Abeele's komt
zelfs voor op een Zwevezeels schepenzegel uit 1788 (102),
daar waar het wapen van de Haveskerke's in de 18e eeuw
geregeld verschijnt in het gewoon zegel van zaken van Zwevezele (103).
In 1786 liet Jacques van den Abeele een nieuw leenboek
van Zwevezele opmaken, door de zorgen van Jan Franciscus
van Baeren, baljuw van Zwevezele en griffier van Lichtervelde (104). Jacques van den Abeele, heer van Zwevezele,
baron van Lichtervelde, burggraaf van Watervliet enz.
overleed, ongehuwd te Brugge op 16 maart 1795. Hij

(100) FTB 378. Huwelijkscontract van 8 febr. 1696, tussen enerzijds Adolf van den Abeele, zoon van Adolf en Judoca van Hille,
en anderzijds Franwoise van Haveskerke. Over de familie van Hille
en aanverwanten, W v.an Hille, Histoire de la famille van Hille,
(Brugge 1954) en over de familie van den Abeele, V. Arickx, Brieven
van Jan van Hille uit Batavia, in Hand. Genootschap Geschiedenis
« Emulation », (11. CI (1966).
(101) FTB 593. In een brief van 6 okt. 1786 « très en hate
schrijft Labina de Baussen : « it importe grandement de rectifier
un abus si grossier, et de se rapprocher de leur parens anciens
nobles Het oude wapen van de Westvlaamse van den Abeele's (een
abeelboom) « ne sont que des armoiries d'allusion qui ne signifient
rien... I Voilà, monsieur, de ces chameaux que bien de gens ont faits
autrefois, faute de bon conseil ! « enz. enz. Ook Van Hille, a.w.
blz. 255-256.
(102) De Ghellinck Vaernewyck, Sceaux et armoiries de la Flandre,
blz. 340 (Parijs, 1935).
(103) Bv. op een document van 17 nov. 1713 (FTB 642) en op
een schepenakte van 2 juli 1767 (R.A. Gent, Fonds Piers de Raveschoot, 1407).
(104) FTB 331 c en 331 d.

— 115 —

werd te Zwevezele begraven « op het kerkhof » tegen het
sanctuarium (105).
Er waren slechts drie erfgenamen, ni. de drie kinderen
van zijn broer, Joannes Antonius van den Abeele, geb.
23 mei 1699 — overleden 28 aug. 1763, gehuwd in 1726
met Joanna Rosa de Bonduwe. « Hoir feodael 2. was Jean
Joseph Robert van den Abeele, geboren te Brugge op
2 okt. 1735 en ongehuwd overleden te Brugge op 30 juli
1815. Hij was de laatste heer van Zwevezele, en van Zedelgem, de laatste burggraaf van Watervliet, de laatste baron
van Lichtervelde, enz. en werd te Jabbeke begraven (106).
Zijn twee zusters, mede-erfgenamen van Jacques van den
Abeele, waren : Juffrouw Thérèse Jeanne van den Abeele
(geb. op 6 april 1734 en overleden te Brugge op 17 april
1813) en Francoise-Jeanne van den Abeele, geboren te
Brugge op 1 dec. 1726 en er overleden op 12 april 1814.
Deze laatste trad in het huwelijk te Brugge op 23 sept.
1754 met Jean Francois Pecsteen, advokaat bij de Raad van
Vlaanderen. Deze overleed te Brugge op 23 april 1783 en
werd begraven in het familiegraf der van Haveskerke's in
de 0.-L.-Vrouwkerk.
Jean Philippe Pecsteen, zoon van Jean Francois Pecsteen
en Francoise van den Abeele, geboren te Brugge op 6 dec.
1758, werd na zijn rechtstudies te Leuven, ontvangergeneraal van de prins van Croy in Vlaanderen, schepen
van het Vrije, enz. Hij erfde in 1815 de uitgestrekte bezittingen en de titels van zijn oom, Jean Jos. Robert Van
den Abeele, en werd erkend door Willem I bij open brieven
van 17 okt. 1822 als « burggraaf en baron van Zwevezele ».
Jean Philippe Pecsteen was burgemeester van Zwevezele
van 22 aug. 1825 tot einde 1830. Hij overleed te Brugge
op 14 maart 1831 en werd op het kerkhof van Zwevezele
begraven.
Toen hij in 1815 in het bezit kwam van het kasteel
te Zwevezele, was dat bijna een ruïne geworden. In het
testament van J.J.R. van den Abeele van 23 nov. 1813
wordt het beschreven als « ma maison de campagne appelée
le vieux chateau de Zwevezeele, bati sur une monticule,
clos, et environnée d'un beau fossé, garni d'un pont avec

(105) FTB 596, Staat van goed van Jacques van den Abeele ;
FTB 400, zijn testament van 5 juli 1785.
(106) FTB 602. Testament van J.J.R. van den Abeele d.d. 23-11-1813.
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écuries, remise, chenil, colombier et autres édifices construits
sur un terrain compris dans le second enclos... »
Sedert 1784, het jaar dat Francoise van Haveskerke was
overleden, was dit kasteel onbewoond gebleven. Jean Philippe Pecsteen restaureerde het gebouw volledig en verbleef
er tijdens de laatste jaren van zijn leven. Een gedenksteen
-- « ter eeuwiger (!) gedaghtenisse » — in de kerk te
Zwevezele geplaatst, bewaarde tot in de zomer 1964 de
herinnering aan hem en zijn echtgenote, Marie Jeanne de
Hooghe de la Gaugerie, overleden op 23 dec. 1850, en
naast haar man begraven te Zwevezele. Ook die gedenksteen zou door de restaurateurs der parochiekerk op zijn
oorspronkelijke plaats in ere moeten hersteld worden.
Hun enige dochter, Francoise-Jeanne Pecsteen, huwde
op 4 aug. 1812 met Joseph Désiré de Thibault de Boesinghe, welke te Blankenberge verdronk op 10 aug. 1818.
Deze laatste is de stamvader van de familie de Thibault
de Boesinghe, die thans nog het kasteel van Zwevezele
bezit, doch het sedert enige jaren niet zelf meer bewoont.
Francoise-Jeanne Pecsteen, douarière van Joseph Désiré
de Thibault de Boesinghe, trad opnieuw in het huwelijk
op 7 juni 1825 met ridder Charles de Schietere de Lophem.
Hij was het die op 29 nov. 1842 de mooie gedenkplaat
voor zijn schoonouders in de kerk te Zwevezele liet plaatsen, en daarom aan de kerk een kunstig koperen deksel
voor de doopvont schonk (107).
Samenvattend kunnen wij zeggen dat de heerlijkheid en
kasteel van Zwevezele achtereenvolgens in het bezit zijn
geweest van de volgende personen en families :
Geraard van Gavere-Schorisse (vóór 1419)
Jacob van Lichtervelde (1419-1432)
Jacob van Wingene (1432-1444)
Van den Rijne (1444-1507)
van Halewijn (1507-1524)
Adriana van Steelandt (1524-1552)
Luucx (1552-1643)
van Haveskerke (1643-1784)
van den Abeele (1784-1815)
Pecsteen (1815-1850)
de Thibault de Boesinghe (1850)
V. ARICKX.
(107) FTB 605. Tekst van de gedenksteen, en FTB 377 bis.
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MENGELMAREN
EEUWFEESTEN VAN DE STAD OOSTENDE

De stad Oostende, die in 1964 met brio een toeristisch « millenium » heeft uitgedacht en gevierd, staat nu voor een eigenlijk historische herdenking : in 1967-1968 valt de zevenhonderdste verjaring van de vrijheden door gravin Margareta aan
de inwoners van Oostende toegekend op de vooravond van
St.-Pieter-en-Pauwels, 28 juni 1267.
De originele oorkonde van dit privilege is niet bewaard, wel
echter een gedeeltelijk afschrift ervan in het 14e eeuwse Eerste
Cartularium van Vlaanderen (Arch. Départ. du Nord te Rijsel).
Naar het Cartularium van Oostende dat, zoals men weet, in
1940 verloren is gegaan, werd de volledige tekst gepubliceerd
in 1835 door Warnkoenig, in 1892 door Gilliodts.
De vijfhonderdste verjaring van het privilege werd met luister
gevierd in 1768. Een viering bij de voltooiing van het jubeljaar,
zoals alsdan gebruikelijk was.
Op 29 juni kwam de abt van Oudenburg 's morgens pontificeren en een processie van devotie houden. Na de middag trok
echter de « Omgang of Processie van Triomf, bestierd door
d'Heeren van het Oratorie » door de straten van de jubilerende
stad. De « Orde van de Prael-statie » omvat niet minder dan
7 triomfwagens, elk met vier paarden bespannen. De onderwerpen van die wegens in 1768 waren :
1. Een kermis van boeren en boerinnen.
2. De Religie (allegorie) omgeven door de Deugden (3 goddelijke en 4 zedelijke).
3. De stadspatronen Petrus en Paulus omgeven door engelen,
werklieden en vissers.
4. De Maagd van Oostende — naar het model van de
Maagd van Gent — in een « tuin van maegdekens ».
5. Gravin Margareta en haar zoon Guido, omgeven door vier
« Spagniaerden ».
6. Gravin Margareta van Male en hertog Filips de Stoute (die
in 1395 zekere gunsten aan de stad hebben toegekend) eveneens met een entourage van Spanjaarden.
7. Hertog Filips en Isabella van Portugal (wegens toekenning
van gunsten in 1440) in omlijsting als boven.
Daarop volgden nog : een Ark van Noë, bekostigd door de
« scheep-timmerlieden », en de Steenrots (ter ere van St.-Pieter)
bekostigd door de metselaars.
Het geheel werd afgesloten door een brigade van 40 huzaren.
De ommegang was — volgens Bowens, Nauwkeurige Beschrijving II 140-142 (Brugge 1792) — een groot sukses. De toeloop
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van volk was ontzaglijk, en ook de algemene verlichting trok
's anderendaags een grote menigte naar de stad.
In de reeks triomfwagens hadden de paters Oratorianen,
eigenaardig genoeg, geen plaats gegeven aan de aartshertogen
Albrecht en Isabella, de helden van het beleg van Oostende
(1600), hoewel ze de wagens van de prinsen van Vlaanderen
en Bourgondië anno 1768 met Spanjaards uit Spinola's tijd
hadden gestoffeerd.
C. B.

BOERENLEVEN OP VLAAMSE TAPIJTEN

Op de vraag in Biekorf 1966, 64.
Een serie patronen, in 1698 door de Antwerpse tekenaar en
schilder Alexander van Bredael geleverd aan tapijtwevers in
Oudenaarde, omvat de volgende onderwerpen (volgens de brief
in Audenaerdsche Mengelingen VI 401) :
« 1. Eene boere karmisse, daer de selve aen taeffel sitten
ende dansen ;
2. daer de boeren in de doelen schieten metten hantbogh ;
3. daer de boeren met den bollen spellen ofte rollen in de
hollebaene ;
4. daer de boeren naer de marckt gaen ofte marcheren ;
5. daer de boeren met het verkeert bert (verkeerbord : voor
het verkeerspel, een soort van triktrak) spelen ;
6. daer de heywyven ofte gieptenersen (zigeunerinnen) goede
geluck seggen. »
J. w.
ENGELSE PARAMENTEN VOOR KLEMSKERKE
1551

Clays Velincx, poorter van Oostende, had in 1551 « vyf gouden abyten... in Inghelant ghecocht » voor rekening van de
pastoor en de kerkheren van Klemskerke. De koopsom, bedragende 43 pond grote, werd aan Velincx uitbetaald op 17 mei
1551. De vijf « abyten » waren : « twee cappen, een casuul,
twee frocx ». (Froc : hier met bet. dalmatiek).
De aantekening daarover, ingeschreven op het voorblad van
een ligger aan de kerk van Klemskerke, noemt de namen van
de kopers : « Lauwereins De Neve, priester erfachtich prochiepape ; Jan Karels, Willeboort Muelenbekere, Jan Strenicx » als
vertegenwoordigers van de « prochiaenen » die — zo zegt de
aantekening — « zeere wel te vrede waren » met de aankoop.
(E. Vlietinck, Het Oude Oostende, blz. 123).
Over de kerkschat van Klemskerke in 1572, zie Biekorf 1960,
31. De aldaar beschreven kerkschat betreft alleen het kerkzilver ; paramenten worden niet genoemd.
E. N.
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Op de vraag in Biekorf 1965, 320.
Eerst wat aanvullende bijzonderheden over zijn leven. Hij
was geboren te Wingene 20 dec. 1711. Zijn vader PierreAntoine stamde inderdaad uit het Rijselse (lilies bij La Bassée),
zijn moeder was Judoca Dessein van Tielt. Hij werd priester in
het oud bisdom Brugge ; zijn eerste bediening was Middelburg
in Vlaanderen waar hij kanunnik was van 1738 tot 1747. Hij
leidde er de school ; bij een bezoek van bisschop de Castillion
liet hij de leerlingen een franse dialoog voordragen die hij voor
de gelegenheid had opgesteld. Op 24 juli 1747 werd hij
benoemd tot pastoor van Hooglede, waar hij op 14 augustus
werd ingehaald. Hij overleed in het 50e jaar van zijn herderschap aldaar, bij het begin van de Beloken Tijd. (D. De Laey,
Gesch. Aant. Hooglede, p. 44-46 ; Roeselare 1902 - K. Verschelde, Gesch. van Middelburg, p. 173 ; Brugge 1867).
En nu de gedrukte werken van Hennequin.
De redactie van de « Eed der vroedvrouwen der Casselrye
van Yper », gedrukt in 1775 wordt aan hem toegeschreven.
Van hem verschenen de volgende Sermoenen.
Nieuw-jaer-giften ofte sermoenen op Nieuw-jaer-dag, gepredikt door
den eerweerdigen heer Antonius Hennequin, pastor der prochie van
Hooghlede, bisdom van Brugge, zeer dienstig aen alle slag van menschen,
zoo geestelijke als werelijke.
Tot Brugge, by Jan Baptiste Macqué, boek-drukker in de Breydel-straete,
in 't gekroont Sweerd. 1763. Met approbatiën.
In 80, 461 gen. blz. + vooraan 16 ongen. blz. behelzende : titelblad ;
Voor-reden ; Inhoud van de sermoenen op nieuw-jaer-dag. Goedkeuringen : a) gegeven op 28 sept. 1763 door A. van Tienevelt, arch. lib.
censor ; b) gegeven op 9 nov. 1763 door I.F. Diericx, lib. tens. reg.
Sermoenen voor d'eerste communicanten op den dag van hun eerste
communie, gepredikt door den eerweerdigen heer Antonius Hennequin,
pastor der prochie van Hooghlede in het bisdom van Brugge.
Tot Brugge, by Jan Baptiste Macqué, boekdrukker in de Breydelstraet,
in 't Gekroond Sweerd. M.D.C.C.LXXII.
In 80, 222 genummerde blz. + vooraan 16 ongenummerde blz. behelzende : titelblad ; Voor-reden ; Inhoud van de Sermoenen. Goedkeuring :
gegeven te Brugge op 10 febr. 1772 door A. van Thienevelt, arch. lib. cens.
reg. — I.F. Diericx, lib. cens. reg.

Van deze twee uitgaven is een ex. voorhanden in de bibliotheken van St.-Sixtusabdij, Westvleteren, van de Minderbroeders te Tielt en in de Brugse Stadsbibliotheek (B. 532 en 534).
De twee genoemde kloosterbibliotheken bezitten ook een
ex. van een derde werk van Hennequin, nI. zijn Lyksermoenen,
te Brugge uitgegeven bij J. B. Macqué in 1769 (in 8°, 294 blz.).
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Aan de Eerw. Paters bibliothecarissen van Tielt en Westvleteren, en aan archivaris A. Schouteet van Brugge onze beste
dank voor de verstrekte bibliografische inlichtingen.
Sommige sermoenen van pastoor Hennequin blijken ook
buiten Brugge gedrukt te zijn.
In de veiling Van der Straelen te Antwerpen in 1885 werd,
als nr. 7827 van de Catalogus, de volgende octavo-uitgave verkocht : « Lyk-Sermoonen gepredikt door Anton. Hennequin
Pastoor van Hooglede. Loven, Joan. Franc. van Overbeke, in de
Guide Lampe. 1792 ». Waar is deze Leuvense uitgave te vinden ?
In zijn Algemene Levensbeschrijving (Byvoegsel - Mechelen
1862 ; blz. 96) noemt Piron een Antwerpse druk van de Nieuwjaergiften en de « Sermoenen voor de eerste communie » :
allebei in 1772 gedrukt in-8 bij Hubert Bincken. De datum
1772 van deze Antwerpse druk is dezelfde als deze van de
Brugse druk der Communie-sermoenen. Moet men hier gaan
denken aan één druk, op de markt gebracht door een associatie
van een Brugse en een Antwerpse drukker ?
A. V.
KUNSTPATRIMONIUM VAN WEST-VLAANDEREN

Als inleiding tot een inventarisatie van het kunstpatrimonium
van West-Vlaanderen, uit te voeren in officiële opdracht van
de Provincie, verscheen Deel I onder de titel : Beeld van het
kunstbezit, samengesteld door Dr. Luc Devliegher. En selectie
van 220 nummers — gebouwen en kunstvoorwerpen -- uit de
partikuliere zowel als uit de openbare sektor, die elk met een
afbeelding en een beschrijving vertegenwoordigd zijn. De
beschrijving van de gebouwen, vooralsnog bondig gehouden,
is een goed schema (veelal met bijgevoegde tekening) van de
bouwgeschiedenis ; in de volgende delen worden dan de
gebouwen uitvoeriger behandeld. De beschrijving van de kunstvoorwerpen benadert de vorm van inventarisatie die voor het
algemene definitieve werk is aangenomen. Dit verzorgd en
wetenschappelijk verantwoord preludium van een grote onderneming eert de Dienst voor Culturele Aangelegenheden, die
o.m. door een reizende en ook in het buitenland uitstralende
fototentoonstelling ons kunstpatrimonium in de volksopleiding
heeft weten te betrekken.
Bijzonder belangrijk is de inleidende studie waarin de auteur
de geschiedenis van de monumentenbeschrijving in WestVlaanderen nagaat. Een lange geschiedenis van 125 jaar goede
wil, stremming, nieuwe voornemens.... Het minst begrijpelijk
is de stagnatie na de brutale les van de eerste wereldoorlog.
Na 1940 kwam voorgoed de ontwaking en de nieuwe aanpak,
die nu met dit Deel I de uitgave van een fundamenteel beschrij-
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de onderneming in haar historisch perspektief en belicht tevens
haar plaats in het geheel van het nationale en provinciale inventarisatiewerk. Met een bibliografisch overzicht per provincie.
Het werk, een keurige uitgave Lannoo-Tielt, is in de erkende
boekhandel verkrijgbaar ; prijs 380 F.
A. V.
DE 65 WINDMOLENS VAN WEST-VLAANDEREN

Ze stonden (en staan ?) er nog, met z'n 65, begin 1965. Nog
omtrent honderd waren ze toen de auteur, nog op de schoolbanken, in 1945, hun teleurgang en hun weerstand in een kroniek en een ikonografisch archief begon vast te leggen. Van
jaar tot jaar liet hij een verslag van de toestand in Biekorf verschijnen. De gelukkige 65 die op nieuwjaardag 1965 nog in
goede staat in het landschap stonden vormen nu de geïllustreerde en gedokumenteerde erelijst van een keurig uitgegeven
Molenboek. Niets ontbreekt om het boek waardevol en aantrekkelijk te maken, en de rubrieken « molentypes » en « bedrijf
op de windmolens » in de uitvoerige en eveneens geïllustreerde
inleiding zijn van aard om zieltjes te winnen voor de defensie
van onze laatste dozijnen stenen-, staak- en stellingmolens.
Het werk, door de auteur in eigen beheer uitgegeven, is opgedragen aan wijlen Alfred Ronse, de bekende molentechnicus
van Gistel en vereerd met de steun van de Provincie WestVlaanderen.
A. V.
Dr. Chr. Devyt, Westvlaamse windmolens. Met een woord vooraf door
Ridder P. van Outryve d'Ydewalle, Gouverneur van de Provincie WestVlaanderen. Brugge 1965. 128 blz. met 98 foto's en kaart, gebonden. —
Het boek kan bekomen worden door overschrijving op P.C.R. 4243.24 van
Chr. Devyt, Brugge. De prijs in 175 F + 5 F voor verzendingsonkosten ;
vanaf rnei 1966 wordt de prijs op 225 F gebracht.
WILLEM DE LANDMETER IN 1233

Naar aanleiding van « benaming van de landmeter » in Biekorf 1966, blz. 7, kan ik nu meedelen dat een zekere Willem
Landmeter voorkomt in een oorkonde van 1233 uitgaande van
Graaf Ferrand en Gravin Johanna. De tekst luidt als volgt :
« Noverint quod nos Riquardo Duning de Flissenghen et sociis,
Willelmo Landmetre et sociis hereditarie dedimus in perpetuum
de nobis tenenda ducenta et quinquaginta bonaria wastina
jacentia in Aelscoet apud Capric ». Rijsel, Archives Nationales,
B 1367 f° 21. Die oorkonde komt ook voor bij Neelemans,
Geschiedenis der Stad Eecloo, I, p. 133-134.
Diezelfde Willem Landmeter komt nog voor in een andere
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tekst : « ad opus Willelmi Landmetera viginti 'quinque boneria ».
Rijksarchief Gent, Abdij Zoetendale, oorkonde van 1233. Zie
in dit verband mijn artikel over « Het grafelijk bos Aalschoot »
in Appeltjes van het Meetjesland, XVI, 1965, p. 6, 11 en 12.
Ik heb niet kunnen uitmaken of dit een beroepsnaam ofwel
een familienaam is. Het is goed aan te nemen dat het een
beroepsnaam is en dat die Willem als landmeter betrokken
zou geweest zijn bij het verkopen en verkavelen van al die
woestinen te Aalschoot.
Ir. L. STOCKMAN
OMCOMNIA-ONTCOMMERE

De naam Omcomnia, waarover N.M. Bellem in Vraagwinkel
in Biekorf 1966, 64, is een van de talrijke varianten op Ontcommere, de vlaamse benaming van de beruchte Baardheilige
(elders Wilgefortis, Liberata e.a.). Zie daarover de studie van
Dr. Jan Lindemans : De namen van de z.g. « Vlaamse Baardheilige of Ontkommere », in Eigen Schoon en De Brabander,
jg. 41, 1960, 83-89 ; met bibliografie over het onderwerp.
De vlaamse benaming (hd. Kummernis,. eng. Uncumber) is
soms Ontcommene, zegt Lindemans die ook vaststelt dat de
naam Ontkommere (en varianten) niet doorgedrongen is in de
gebruikelijke naamgeving (als doopnaam).
Het geval van een Omcomnia, gedoopt te Oosterzele in 1828,
is dan ook zeldzaam en interessant op naamkundig gebied.
Komt die naam nog meer in oude doopboeken voor ? En in
welke parochies ?
Volgens Dr. J. Vander Schaar (Wdb. van Voornamen) zou de
jongensnaam Foort, die op Zuid-Beveland voorkomt, een verkorting zijn van Wilgefort ; een daarmee overeenstemmende
meisjesnaam is Forra.
In Zeeuws-Vlaanderen, waar de verering van de Baardheilige
ca. 1500 een grote verspreiding heeft gekend, was haar naam
Ontcommere. In Oost-Vlaanderen zijn heden nog de benamingen Sinte Oncommena (Velzeke-Ruddershove) en zelfs Sinte
Oncamera (Bavegem) bekend.
C. B.
GRAUWE ZUSTERS TE WERVIK

In Biekorf 1966, blz. 61 wordt door E.N. geïnformeerd naar
de « taalgrens » tussen grauwe en grijze zusters.
In Wervik waren het Grauwe Zusters ; en wel : grau susteren
in 1426 ; graeu susters in Rode Boek (15e eeuw) ; graeu Susterhuus (Disboek 1505) ; Graususterkins (Terrier 1632).
Nu : Grauwe Zusters, in de volksmond « 't Zusterhuis »
(onderscheid met « 't Klooster » der Zusters van Liefde) ; Grauwe Zusterstraat.
R. VERBEKE, secr. St. 0. C.
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De eerste zondag van september 1820 luidde een bevel van
de burgemeester van Waarschoot als volgt :
« Den Borgemeester der gemeynte Waerschoot verwittigd
(sic) zyne geadministreerden dat het aen eenieder wie het zyn
mag stiptelyk verboden is eenige feesten ten titel van taertekermissen te houden op pene dat hunne taerten zullen gheconfisqueert ende de overtreders gebracht worden voor de tribunalen competent.
Den commissaris van politie is gelast met de uitwerkinge
deeser. Af te lezen zondag 3 september 1820.
[get.] losse-Bernard Uttenhove.
Wat was een taartekermis ? en waarom verboden ?
G. P. BAERT
BLANKENBERGE BOUWT EEN VIERBOETE
1525

De wetheren van Blankenberge hadden beslist een moderne
vierboete (vuurbaak) te bouwen bij hun strand. In 1525 gingen
twee metsers de vierboeten van Oostende en Nieuwpoort
bekijken : in officiële opdracht, gezonden door de magistraat.
De stadsrekening noteert dat de twee mannen gingen « omme
te bescauwene ende concept te nemene vanden fatsoene vanden veinsters vander vierboete vanden voornoemden steden,
omme de veinsters vanden vierboete deser stede [Blankenberge] daer naer te makene ». (La Flandre VII 251-255).
Uit die rekeningpost mag men afleiden dat de onderbouw
van de vuurbaak reeds gemetseld was in 1525 ; voor de afwerking van de « lantaren » zijn de twee metsers gaan kijken naar
de bestaande modellen van de naburige kuststeden.
E. N.
PUTOOR IN PACHTKONTRAKT
DUINKERKE 1579

Jan Kindt was in 1579 pachter (negenjaarse pacht) op een
hofstede te Duinkerke, een eigendom van de Duinenabdij. Hij
betaalde een pachtgeld van 744 pond par. 's jaars. Als toemaat
(verplichting) kwamen daarbij :
« 6 ponden was te 8 sc. tpont ; 2 copplen tapoenen ; zes
wilde gansen ; een paer putoiren ; een pyse goede botere ».
Dit alles jaarlijks te leveren aan de monniken van de abdij.
(Register 1579, f. 37).
De putoor (wvl. ook butoor, moerstier ; ndl. roerdomp), een
reigerachtige moerasvogel, was oudtijds zeer gegeerd op de
feestdis. Op een prinselijk banket te St.-Omaars in 1454 werden
o.m. 400 putoren verorberd. (Zie daarover Biekorf 1961, 28).
C. B.
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GHESNIJTSELE. — Een gesneden beeld ; een beeldhouwwerk. In 1476
lieten de Vleeshouwers van Gent in de kapel van hun Groot Vleeshuis
een gesneden « onsen Heere » ophangen ; de rekening van de nering
noteert anno 1476-77 : « Item betaelt den scrijnweerkere omme tghesnijtsele an den muer te hanghene in ons capelle boven de duere, daer onse
heer God up staet, 2 d. gr. » (De Potter, Gent II 381). Het beeld werd in
1507 steviger vastgemaakt bij middel van ijzeren ogen.
CORWEYWAGHEN. -- Bespannen wagen ingezet voor het volbrengen
van de karwei (mnl. corweide, corwey ; herendienst). De overste van het
0. L. Vrouwhospitaal te Geraardsbergen schonk in 1440 een goede fooi
« 24 scel. in hoefsceden » aan de menners van « den corweywaghen van
eeken te halen op den bosch ». (Devos, Invent. 329). — De wagen bestemd
voor de hand- en spandiensten was er een van het zware type.
CRUUSVOET. — Kruisvormig houten voetstuk, geschikt om een staaf
of spil te ondersteunen. De timmerman Jan van der Marcken ontvangt in
1427 van de overste van het 0. L. Vrouwhospitaal te Geraardsbergen
een som van 6 schellingen « van eenen cruusvoete te makene onder den
standaert van der paeschkeersen 4 (Devos, Invent. 322). — Een term
« paaskandelaar » komt in het mnl. niet voor, wel de term « pascheboom »
die in MnIW niet is opgenomen.
LOOTWITTEN. — Met loodwit bestrijken. De schilder Jan Zutterman
ontvangt in 1536 een vergoeding van de stad Brugge « van gheschildert
ende ghelootwit thebbene de voorghevel ende ymaigen vanden huuse
vander greffie deser stede metter ymaige vanden Coninc Philips van
Castillen staende voor tscepenen huur... 32 Ib.gr. » (Stadsrek. 1536-37,
f. 71 v). Dezelfde schilder wordt in 1554 vergoed « van ghestoffeert thebben de figuere van Onser Vrauwe beelde ende ghelootwit tabernacle van
dien met olievarwe driewarf overe, staende up de groote marct voor de
oude Halle... » (Stadsrek. 1554-55, f. 64).
MINNEERE VAN CARLOES. — De heer van Charolois, oudste zoon van
de hertog van Bourgondië. Mevrouw van het 0. L. Vrouwgasthuis te
Geraardsbergen geeft in 1416 een gift in geld aan « eenen man die op
bede ghinc van (vanwege ; met aanbeveling van) minheeren van Carloes ».
(Devos, Invent. 317). — De heerlijkheid van Charolois (Charolais), met de
steden Charolles, Paray-le-Monial en Semur, gelegen tussen Autun en
Mâcon (tegenw. dép. Saone-et-Loire) werd in 1390 aangekocht door hertog
Filips van Bourgondië. De titel « heer van Charolois » werd van dan af
gedragen door de oudste zoon en opvolger van de hertogen ; Karel de
Stoute droeg de titel « graaf van Charolois » tot aan zijn opvolging
als hertog.
MUUSYSERE. — Muizenval. Een uitgave in de Brugse stadsrekening van
1338-39, f. 135, betreft twee « muusyseren » door Jan van Aerlebeke
gekocht « up die marct bij Lamsin van Tielt.
VERLEDERT. — Met lederen beslag afgewerkt. Voor de veldtocht naar
Kassel in 1430 worden tot uitrusting van de militie van Brugge aangekocht : « vier coorven, daer harnarsch ende wapene in ghevoert was,
welke coorve verledert waren ». (Stadsrek. 1430-31 ; Inv. de Bruges IV 531).
De korven waren nieuw en kostten, lederen beslag inbegrepen, 4 lb.
4 sc.gr. per stuk.
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van het 0. L. Vrouwgasthuis te Geraardsbergen aan Jan de Voghel van
Idegem « de tsingle van haren hove dat si hebben in Ydenghem omme
4 lb. gr. met den huuse diere toebehoren, met drieen appelpoten, twee
perren ende tweeen nokkers ». (Devos, Invent. nr. 207). Het Leenboek
vander mannen van Vlaendren uit de 14e eeuw stelt in de opsomming
van de voordelen van de feodale « erfachteghe » de volgende bepaling :
« Item, appelboome, peerboome, criekers, prumers, nokers, onghesnoeyden kersers, upgaende saet, helse 40 voeten naer staende deen den
anderen, ende al dat steene ende kernen draecht, sonder ghesnoeyde
kersers, behooren toe den leene ». (Gilliodts, Cout. Bourg de Bruges
Ill 309). — Franck-van Wijk s.v. okernoot beschouwt een citaat uit 1528
(bij Stallaert II 236) als oudste vindplaats van noker ; zie ook MnIW s.v.
noker en okernoot, alsook De Bo s.v. nokkerboom.
PACHTEGHE. — Pachteres ; mnl. pachtersse. Worden in 1508 door de
boekhouder van het St.-Janshospitaal te Brugge in rekening gebracht :
« 50 scellinghen... ghegift ter brulocht van Lamin, de zuene van de weduwe
van Jan de Rycke ons pachteghe up ons meeste goedt t' Oelem ». (Rek.
1503-1509, f. 173) .
SCIPWERCHUUS. — Plaats waar schepen worden gebouwd of hersteld.
Door de grote vloed van Allerheiligen 1530 had de Blankenbergse scheepstimmerman Jacop Rycx grote schade geleden. De wetheren van Blankenberge schonken een som van 4 sc. grote « uut caritate ende omme godts
wille, toegheleit ende gheghevene Jacop Rycx, de scipwerckere, ter
vulmakene van een scipwerchuus boven upden dunen deser stede, 't welcke by den storm ende tempeest vander inondatie omme ghewait was ».
(Stadsrek. 1530-31 ; La Flandre VII 167). — Over de grote vloed van
5 november 1530, zie Biekorf 1930, 322-325.
TAELSPRAKE DOEN. — De functie of taak van taelspreker vervullen, als
taelman voor een ander in rechte spreken ; hetzelfde als mnl. taelspreken.
Uit de rekening over 1549 van het St.-Janshospitaal te Brugge : « Betaelt
Franse de Vriendt, taelman ten Vryen (kasseirij), over tmaken van diveerssche schriftueren diemen ten Vryen ter vierschare ghedient helft ende
ander diveerssche over den godshuuse (hospitaal) vertoocht ende taelsprake ghedaen binnen desen jare, 9 lb. par. » (Rek. 1549-50, f. 129v).
Dezelfde « taelman ten Vryen » ontvangt in 1549 (Rek. f. 130) een jaarwedde van 6 lb. p. « over zyn pentioen van taelspreken » namens het
Hospitaal. — Kiliaan heeft tael-spraecke met bet. taelspreker (advokaat) ;
zie ook MnIW en WNT XVI 660 s.v. taelspreker.
TOURNOER. — Houten draaischijf voor bediening van brood in een
refter ; kloosterterm ; ofra.tornoir. Jan 's Qualsters sone ontvangt in 1419
van de overste van het hospitaal te Geraardsbergen een som van 6 schellingen « van eenen tournoere te makene daer men tbroet op leyt ende
vanden standaerde daert in draeyt ». (Devos, Invent. 318). -- Bij de kloosterpoort komt later de draailade (fra.tour) bediend door de portierster of
(speur) tourière.
WERF. — De houten gebogen steel van de pik ; wvl. pikkewerf (De Bo).
Een post in de rekening van het Sint-Janshospitaal te Brugge, anno 1565
(f. 127), luidt : « Betaelt over den coop van een pecke met een werf,
15 sc. 6 d. par. » — Vgl. Goossenaerts, Landbouwbedrijf s.v. pikwerf, alsook
de idiotica.
A. V.
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Heilig-Sakramentsprocessie
In welke Vlaamse steden ging er vóór het jaar 1400 een H. Sakramentsprocessie uit ? en hoe waren die oudste processies samengesteld ?
K. V. B.
Slag bij Rozebeke
« In slag bij Rozebeke (1382) werden de Vlamingen verslagen door de
Fransen » : zo lees ik (s.v. Rozebeke, gémeente in Oost-Vlaanderen) in
mijn WP Woordenboek met encyclopedische informatie, II 1018 (Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1959). Een typisch geval van verwarring tussen
homonieme plaatsnamen. De slag van 1382 werd feitelijk geleverd bij
Westrozebeke in West-Vlaanderen, en dezelfde WP stelt ook s.v. Westrozebeke (II 1234) : « Slag bij Westrozebeke (27 nov. 1382). Filips van
Artevelde door Karel VI verslagen ». Wanneer en hoe is die verwarring
ontstaan tussen west- en oostvlaams Rozebeke ?
C. B.
Spaensche misse
In Biekorf 1958, 114 lees ik dat er in 1725 in Egemkapelle een « Spaensche misse » gezongen werd gedurende de acht dagen (oktaaf) van de
lokale kermis die viel op O.L.V. Boodschap. Wat was er eigen aan die
Spaensche misse » te Egem of elders in Vlaanderen ?
M. V. P.
Familienaam Stivelier
Stivelier : geen gewone naam ; vermeld in de streek van Veurne 1423
Jan Stivelier. Een beroepsnaam ? misschien in verband te brengen met
stivale (schoen, laars) ? « de gelaarsde » of laarzenmaker ?
C. D. L.
Familienamen MetteTot welke streek behoren oorspronkelijk de familienamen op Mette-,
zoals Mettenanxt, Mettengelde, Mettepenninghen, Metternuese, Mettergans, Metteneye, Metterpelsen, Mettertee e.a. ?
C. D. L.
Canterie - Cantewarie
Het verschil tussen deze kerkelijke termen uit de 15e eeuw is niet
immer duidelijk ; beide zeggen een officie of een beneficie. Komt
cantewarie soms voor als synoniem van kapelanij (capelnie : het oude
beneficie) ?
E. N.
Triumphant
Wat is de juiste betekenis van adj. triumphant in de heraldieke taal
van de zestiende eeuw ?
C. P.
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Hoever strekte zich het oude asylrecht in het kerkgebouw ? Was ook
de toren in dit recht begrepen ?
C. P.
Excessiebeurze

Wanneer een kind een aanval van « iksessies » (konvulsies : stuipen)
had, werd een oude vroedvrouw van de parochie bijgeroepen : ze legde
een beurs op het kindje, de « excessiebeurze », om het te kalmeren. Zo
vertelde me een persoon, die dat omstreeks 1935 gehoord heeft van zijn
ouders, afkomstig uit Aartrijke en Torhout. Over de vorm en inhoud van
die « beurze » kon mijn zegsman geen nadere bijzonderheden mededelen.
De vraag is nu om meer gegevens over die (nu uitgestorven ?) praktijk.
J. D. K.
Klein bier

« Dat is geen klein bier » : geen kleinigheid, 't is een zaak van belang,
't is de moeite waard (Vandale). De woordenboeken geven die uitdrukking steeds in de negatieve vorm, naar het feitelijk algemeen gebruik.
In het moderne engels daarentegen wordt « small beer » ook positief
gebruikt (The Times, 1966) met bet. « dat zijn kleinigheden ». Of hoort
men bij ons ook al « dat is klein bier » (een kleinigheid, gemakkelijk) ?
W. S.
Assignementbouck

Welk type landboek is het « assignementbouck » uit 1604 dat in Biekorf 1966, 18 genoemd wordt ? Een uitzonderlijke benaming, meen ik, die
een toelichting verdient.
R. D
't Manneken uit de Mane 1879

Op zaterdag 8 februari 1879 verscheen te Menen een nieuw weekblad
onder de titel : « 't Manneken uit de Mane ». Het eerste nummer was
ook het laatste, en een exemplaar van dit énige nummer moet voorzeker
ver te zoeken zijn. Door wie werd dit nieuwe blad opgesteld en gedrukt ?
In 1879 had Menen twee weekbladen : de liberale Chronique Meninoise
(met redactie te Menen, doch te Gent gedrukt), en De Meenenaar, katholiek weekblad, gedrukt te Menen bij Vanhee-Dhaelewyn en Zoon. Er was
dus feitelijk weinig plaats voor een derde blad, tenzij men uitkijkt naar
de kant van de schoolstrijd. Opmerkelijk is, dat dit kortstondig Meense
Manneken bijna samenvalt met het Manneke-Volksalmanak van Fons Van
Hee, dat vanaf 1881 is verschenen.
C. B.
Over den bezem getrouwd

Deze uitdrukking met bet. « ongehuwd samenleven » lees ik in Biekorf
1964, 201 als bekend te Torhout en elders (K. Debusschere). Hier in Antwerpen is de spreuk (over den bessemstok g.) algemeen bekend, en ik zie
dat ze in Loquela staat als « gehoord te Antwerpen ». Gezelle voegt er
het eng. equivalent bij : « to be married over the broomstick ». Mijn
vraag is nu : wat die bezem of bezemstok hier komt betekenen, als
symbool of scherts of wat ?
P. v. O.
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Is de fna. « van Compostelle » heden nog bekend ? en in welk gewest ?
Omstreeks 1600 waren er naamdragers « van Compostelle » in het land
van Nevele.
C. B
Pelle flamenge
De rekening van de St.-Maartensabdij te Doornik noteert in 1333 de
aankoop van « une peile flamenge », samen met ander landbouwgereedschap (vork, sikkel, snoeimes) op de markt te Noyon. (Comptes St.-Martin,
ed. D'Haenens 390). Zijn er vermeldingen van een « vlaamse spade »
bekend van vóór 1333 ?
R. V.
De croone van Licentie
De graad van « licentiaat in de godheid » wordt in de literatuur van
de 17e eeuw soms genoemd « de croone van Licentie ». Ging de toekenning van die graad werkelijk gepaard met het opzetten van een kroon ?
R. V. G.

Handboek van Vervot
In 1890 deelde Fragmenta (I 144-45) de beschrijving mede van de kleine
grensregeling van 1780 waarbij Westouter, Hondschoote en Watou betrokken waren. De bron van dit relaas is een Handboek van Gratiaan Anthoon
Vervot « Steenvoordschen yveraer der chyferkonste », geboren te Steenvoorde den 4 juli 1736 en aldaar overleden den 7 october 1788. -- Is dit
handboek nog bewaard, in autograaf of kopie ? Heeft de schrijver Vervot
iets in druk uitgegeven ?
C. B.
Spaensche naelden
In de teksten uit de jaren 1600 is er soms sprake van « spaensche naelden » in verband met kleding. Ik vermoed dat « spaensch » hier iets
anders zegt dan alleen de herkomst, misschien naalden van een betere
kwaliteit of van een ander formaat dan de inheemse ? De teksten zelf
zijn daarover niet duidelijk.
G. V. S.

Politieke kokarden
Het Legermuseum te Brussel bezit een rijke verzameling militaire
kokarden uit de 18e eeuw. Waar zijn er ook politieke (burgerlijke) kokarden bewaard uit onze Patriotten- en jakobijnentijd ? De burgerlijke
kokarde schijnt een goedkope nabootsing van de militaire kokarde geweest
te zijn.
M. P.
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JACOB LOUCHARD VAN ATRECHT
VAN DE STAD BRUGGE

GELDSCHIETER

1281 - 1295
Onder de geldschieters uit Atrecht, die vermeld worden
in de Brugse stadsrekeningen van het einde van de 13e eeuw,
wordt Jacob Louchard, dictus- Garet, nu en dan genoemd.
Hij behoorde tot de grote familie Louchard uit Atrecht.
De rijkste familie aldaar was de familie Crespin, die tot
30.000 lib. per jaar kon uitlenen. Dan volgde de familie
Louchard, die het tot 5.000 à 6.000 lib. per jaar bracht (1).
Tussen 1265 en 1292 worden talrijke leningen tegen interest door Jacob Louchard toegestaan. Van gravin Margareta
van Konstantinopel ontving hij een rente van 200 lib., bezet
op de grafelijke douane van Damme, en die hem van 1273
tot 1295 werd uitbetaald. Hij was overleden vóór september 1295, toen koning Filips de Schone van Frankrijk zijn
goed liet aanslaan om de koninklijke rechten te vrijwaren.
Want Jacobus Louchard was toen « pannetier » van de
koning (2).
Na afrekening van de rechten van de vorst, bedroeg de
nalatenschap van Jacob nog 44.900 lib., die dan geleidelijk
door de koning terugbetaald werden aan de erfgenamen (3).
Het geld dat hij op interest aan de stad Brugge leende,
bracht 10 % per jaar op (4).
De onvolledig bewaard gebleven Brugse stadsrekeningen
uit het einde van de 13e eeuw vermelden de volgende
geldleningen en andere financiële verrichtingen van Jacob
Louchard.
(1) J. Lestocquoy, Les Dynasties bourgeoises d'Arras du XIe au
XIVe Siècle. Arras, 1945, pp. 35-36.
(2) G. Bigwood, Les Financiers d'Arras, in « Revue beige de Philologie et d'Histoire », 1924, pp. 492-493.
(3) J. Lestocquoy, a.w., p. 32.
(4) G. Bigwood, a.w., p. 501.
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In 1281-1282 staat de stad Brugge hem vier bedragen
schuldig (5). In 1283-1284 betaalt de stad hem 495 lib. aan
interest, maar ze blijft hem nog 7.150 lib. schuldig. In 12841285 worden hem 3.000 lib. terugbetaald en ontvangt hij
927 lib. aan interest. Zijn tegoed op de stad bedraagt dan
6.270 lib.
In de rekening van 1287-1288 leent Louchard 1000 lb. aan
de stad, die hem 330 lib. aan interest uitbetaalt en hem
5.300 lib. schuldig blijft. In 1290 worden hem 1.300 lib.
terugbetaald, maar Brugge blijft hem nog 9.250 lib. schuldig. In 1290-1292 leent hij aan de stad 3.000 lib. Zijn gezamenlijk tegoed op de stad bedroeg dan 12.250 lib. In 1292
leent hij 4.000 lib. aan de stad, wordt 3.000 lib. terugbetaald, maar heeft nog een tegoed van 13.250 lib. En in 1294
wordt hem 1.950 lib. terugbetaald en heeft hij niets meer
te goed van de stad. Verder geeft hij te Brugge geen geld
meer in leen. Maar op 11 november 1298 staat hij nog ingeschreven voor drie lijfrenten van 50 lib. ieder, gezamenlijk
op zijn naam en op die van zijn vrouw Margareta (6).
Jacob Louchard, gezeid Garet, is de enige vreemde financier die werkelijk goed aangeschreven stond bij de stad
Brugge, want hij is de enige die door de stad met geschenken wordt bedacht. Dit blijkt uit de volgende lijst.
In 1287-1288 komt een betaling van 50 sol. voor het
maken van een beeld van Jacob dat in de Sint-Donaaskerk
was gehangen (7). In 1290 worden hem pelzen geschonken
voor een bedrag van 96 lib. 11 sol. 4 den. (8). In 1290-1292
wordt hem een luxepaard (pro palefrido) van 49 lib. 6 sol.
aangeboden (9). Men weet dat te Brugge vanaf 1292 de
poorters, die meer dan 3.000 lib. bezaten, ten strijde moesten
trekken met een rijdier van 40 lib. (10). Hetzelfde jaar, bij
het huwelijk van zijn dochter, schenkt de stad hem nogmaals
pelswerk voor een bedrag van 86 lib. 8 sol. 3 den., alsook
vier Gentse lakens, ter waarde van 121 lib. 16 sol. 2 den.
(5) C. Wyffels, De Rekeningen van de Stad Brugge. Eerste deel,
1280-1302. Brussel, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 1965,
p. 51. — De getallen van die 4 bedragen zijn afgescheurd.
(6) C. Wyffels, a.w., pp. 69 en 80 ; 133 ; 143, 150 en 171 ; 196 en
221 ; 245 en 296 ; 323, 332 en 356 ; 440 en 470 ; 632.
(7) Ibid., p. 161, « pro statua Jacobi Louchard, pendente in ecclesia
bead Donatiani facienda, 50 sol. ».
(8) Ibid., p. 209 « pro vario opere presentato Jacobo Louchard ».
(9) Ibid., p. 278.
(10) L. Gilliodts van Severen, Inventaire de Bruges, I, p. 30.
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krijgt een hoeveelheid was voor zijn verlichting ten bedrage
van 5 lib. 16 sol. 3 den. Daarenboven wordt hem nog een
paard ter waarde van 45 lib. 8 sch. geschonken. Maar wanneer hem in 1294 een paard wordt gezonden ter waarde van
100 lib., keert de knecht enkele tijd later uit Atrecht met
het dier terug : Jacob had het niet aanvaard.
Het was ook in ditzelfde jaar 1294 dat de stad Brugge
hem de laatste 1.950 lib. terugbetaalde, die hij nog te goed
had (11), waarna Louchard geen denier meer leende aan
de Brugse schepenen.
De grote vriendschap door de Brugse schepenen betoond
aan Jacob Louchard kan alleen uitgelegd worden door het
feit dat hij slechts 10 % interest vroeg van zijn geleend geld,
waar de Crespins 14, 16 en meer °%o durfden vragen (12).
Het einde van de vriendschap en het terugzenden van
het prachtige paard van 100 lib. kan slechts een gevolg zijn
van het feit dat de stad Brugge, die bezweek onder de last
van de schulden, een klacht had ingediend bij de Paus tegen
de familie Crespin uit Atrecht, die zij van woeker beschuldigde. Volgens het kerkelijk recht uit die tijd was woeker
het uitlenen van geld tegen een vaste inkomst, dus tegen
interest. Paus Bonifacius VIII gaf gevolg aan de klacht en
belastte op 21 januari 1296 de cantor van de kerk van
Atrecht, om met alle middelen van het kerkelijk recht, de
woeker van de gebroeders Crespin te doen ophouden. Op
12 juni van het volgende jaar werd de deken van Atrecht
op zijn beurt met dezelfde opdracht belast (13). Waarop
door de stad Brugge met de gebroeders Crespin een overeenkomst gesloten werd om de interest te laten vallen en
de 100.000 lib., die de stad Brugge schuldig stond aan de
Crespins (14), terug te betalen in jaarlijkse stortingen van
10.000 lib., en dit van het jaar 1300 af tot het jaar 1310 (15).
De oorlog met Frankrijk, die begon in 1297, maakte de
terugbetaling onmogelijk, en het duurde tot in 1386, voor-

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

C. Wyffels, a.w., p. 278, 343, 455-456, 440.
J. Lestocquoy, a.w., p. 34.
Gilliodts, Inventaire, I, pp. 45 en 53.
C. Wyffels, a.w., p. 676.
Ibid., pp. 724-725 en Gilliodts, Inventaire, I, p. 462.
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aleer de erfgenamen van de gebroeders Crespin een deel
van het geleende geld terugkregen (16).
Jacobus Louchard, dictus Garet, wilde zeker solidair blijven met de familie Crespin, vandaar waarschijnlijk zijn
breuk met de stad Brugge. Zoals gezegd overleed hij vóór
september 1295. Op 15 augustus 1300 werden vanwege zijn
erfgenamen, aan de stad Brugge 300 lib. « de quiteclamatione » en tussen 22 december 1300 en 26 maart 1301
« nomine restitutionis » nog 600 lib. par. betaald (17), dus
als terugbetaling voor hetgene hij te veel aan de stad had
aangerekend.
Jos. DE SMET

ROZENKWEKERIJEN IN WEST- VLAANDEREN

1829 -1831
Zoals de tulp in de 17e eeuw een waar hoogtepunt heeft
gekend, vooral bij onze Noorderburen, zo ook schijnt de
19e eeuw meer dan gewone belangstelling te hebben voor
de roos.
In 1829 was er een fransman die meer dan 1.500 rozenvariëteiten had verzameld. In de Nederlanden waren verschillende personen bekend als amateur, die geen handelaar
waren en hun soorten met andere liefhebbers uitwisselden.
Van de 14 opgegeven namen was er maar één westvlaming
bij : Iweins, trésorier a Courtrai. En onder de « jardiniers
et amateurs qui vendent » was er niemand uit West-Vlaanderen.
Over de grens in Frankrijk telde men verschillende amateurs van rozen : 2 te St.-Winoksbergen, 1 te Saint-Omer,
1 te Duinkerke, 1 te Valenciennes en 2 te Rijsel.
Kortrijk was blijkbaar een centrum. In 1827 was in deze
stad een « Maatschappij van Land-Tuinbouw en Kruidkunde » tot stand gekomen, met als ijverige secretaris Auguste
Voisin, de latere bibliothecaris van de Gentse Universiteit.
De eerste tentoonstelling, exclusief samengesteld door Kort(16) Gilliodts, Inventaire, III, pp. 87-88 en J. Lestocquoy, a.w., p. 33.
(17) C. Wyffels, a.w., pp. 1001 en 1004.
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rijkse liefhebbers, werd gehouden op 10 februari 1828 en
was een groot succes (1).
In 1830 worden volgende namen van verzamelaars van
rozenvariëteiten opgegeven : Naert, Anthierens (Brugge),
Vander Heyden (Oostende), weduwe Van Warde (Veurne).
Devriese, jardinier fleuriste, was de enige die beroepshalve
rozen verhandelde (Kortrijk).
Een opgave uit 1831 is weeral verschillend. Devriese en
Iweins uit Kortrijk zijn de enigen die er uitdrukkelijk als
rozenliefhebbers vermeld worden. Te Kortrijk vielen ook
nog andere bloemen in de smaak ; een zekere CallewaertVermeulen verzamelde camelia.
Geen enkele onder de Brugse liefhebbers wordt in 1831
nog opgegeven als rozenliefhebber. Een zekere Bouchout
was er vermaard om zijn collectie zeldzame fruitbomen.
Gillis uit Brugge verzamelde aardbeien. Naert en baron de
Serret collectioneerden zeldzame planten. Baron de Serret
was daarenboven een befaamd dendroloog. Anthierens, in
1830 nog bekend om zijn rozen, wordt nu vermeld om zijn
zeldzame planten. Hij kweekte deze planten in « des serres
chauffées par la vapeur » (2).
Alhoewel Brugge ook een sterke vereniging bezat die zich
met planten en bloemen inliet, schijnt er in het zuiden van
de provincie meer interesse te zijn geweest voor rozencollecties dan in het noorden.
Verdere details over de rozencultuur in onze streken zijn
ons niet bekend, tenzij dat er even vóór 1914 in het Ieperse
ook rozencollecties bestonden en dat er in dit gewest ook
handelaars-kwekers van rozen waren. Bij voorbeeld te Beselare (Jules Legein, Henri Serroen) en te Ieper (August
Bailleul e.a.) (3).
Nu nog is Kortrijk met zijn rozentuin een centrum van
de rozencultuur in ons land, dit in samenwerking met de
rozenvelden uit Oost-Vlaanderen. Wellicht is onze provincie
in de rozencultuur nooit bijzonder toonaangevend geweest.
Centra zoals Gent waren voor alles wat bloementeelt en
tuinbouw aangaat veel verder ontwikkeld en beter uitgerust
dan West-Vlaanderen.
L. VAN ACKER
(1) Messager des sciences et des arts V, 1827-28, 374-375.
(2) Journal d'Agriculture, d'économie rurale et des manufactures du
Royaume des Pays-Bas, Brussel, jg. 1829, 48-55, 176 ; jg. 1830 en 1831.
(3) Maandelijksch Tijdschrift der Koninkl. Hofbouwmaatschappij
van het Arrond. Yper, jg. 1914, nr. 10.

-- 134 —
PHILIPPE VERANNEMAN DE WATERVLIET
EEN POLITIEK PUBLICIST IN DE REVOLUTIETIJD
BRUGGE 1790-1815

Tijdens het Frans bewind en de Nederlandse periode traden
tal van eminente Bruggelingen op de voorgrond en speelden
op nationaal vlak, zowel te Parijs als in Den Haag, een voorname rol (1). Maar Philippe Veranneman de Watervliet, een
tijdgenoot en heel zeker ook een bekende van hen had minder
succes. In het beslissende jaar 1815 is hij, vervroegd, uit de
concurrentie weggevallen.
Eigenlijk kende de loopbaan van de zoon van Jean Jacques
Joseph Veranneman de Gentbrugge en Angeline de Massiet
een schitterend begin (2). Hij behaalde het diploma van licentiaat in de rechten en wist zich op 7 maart 1788, als 26-jarige,
tot schepen van de stad Brugge te laten aanstellen. Een benoeming die hij vooral te danken had aan de relaties van de
familie. Philippes vader was lid van de Brugse loge La Parfaite
Egalité de Bruges (3) en medestichter van de Société Littéraire,
die als de eerste lichtbaken van de nieuwe ideeën van de filosofen te Brugge moet worden beschouwd (4). Bovendien
behoorde hij tot de machtige kleine kern van de Oostenrijksgezinde ambtsadel. De schatrijke familie Veranneman was
trouwens erg intiem met Robert Coppieters, burgemeester van
de stad en dé vertrouwensman van de Oostenrijkse administratie te Brugge (5).
Al dadelijk valt op dat de jonge en vermogende schepen zich
niet tevreden stelt met braafjes in de konfortabele ambtenaarszetel te vegeteren. Hij wil integendeel een grote politieke rol
spelen en vooral van zich laten spreken. De vraag waarom
dient gesteld ! Het is vooral het verslag van een hoger politieambtenaar dat ons een aanvaardbaar antwoord op die vraag
verstrekt. Verannemans onverdroten agitatie, zijn arrogantie en
zijn wil om te schitteren zouden een vorm van overcompen(1) Zo o.a. F.J. Beyts, P.C. de Coninck, L. de Foere en anderen.
(2) Zie voor genealogische gegevens : Annuaire de Ia Noblesse de
Belgique, 1868, p. 334 ; en F. Van Dycke, Recueil héraldique avec des
notices généalogiques et historiques sur un grand nombre de families
nobles et patriciennes de la ville et du franconat de Bruges, Bruges, 1851,
dl. IV, p. 462.
(3) B. Van der Schelden, La Franc-Maconnerie beige sous le régime
Autrichien (1721-1794), Leuven 1923, p. 21.
(4) Zie Nouveau registre de tous les membres effectifs de la Société
littéraire de Bruges, instituée le 10 décembre 1786 in stadsbibliotheek
Brugge, Hs 604.
(5) Zie P. Verhaegen, Journal d'événements divers et remarquables
rédigé par R. Coppieters, Brugge 1907.
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satie zijn omwille van zijn ongunstig uiterlijk. Die geldingsdrang
kende ook nog andere uitingsvormen. Zo verweet men de
ongehuwde Veranneman zijn overdreven en onverdroten jacht
op het zwakke geslacht (6).
I. CONSERVATIEF VOORLICHTER VAN EEN VERLICHT SOUVEREIN
1790

Veranneman had geluk want hij leefde juist in een periode
waarin heelwat belangrijke politieke gebeurtenissen en grondige
hervormingen plaatsgrepen : de Brabantse omwenteling (17891790) en de daarop volgende Franse bezettingen (1792-1793 en
1794-1815) en vanaf 1814 de « amalgame » met het Noorden.
In een dergelijke woelige periode bestond er meer dan anders
een kans om een grote politieke rol te spelen.
In de paar jaren die de Brabantse omwenteling voorafgingen
vormden zich groepen en partijen in ons land. Er was eerst de
kleine partij die de keizer trouw bleef. Maar de meerderheid
ging niet akkoord met de verlichte politiek van Jozef II en zon
op behoudsgezinde hervormingen. Tussen de talrijke traditionalisten die een conservatieve politiek voorstonden en de
weinige keizersgezinden te Brugge nam Veranneman een afzonderlijke maar éénzame plaats in. Hij trachtte zijn keizer trouw
te blijven, hoewel hij toch ook, zij het dan een verlicht, voorstander van het traditionalisme was. Dit dubbelzinnig standpunt
trachtte hij als volgt uit te leggen : hij zou zijn misleide keizer
trachten te overtuigen dat deze een verkeerde politiek voorstond. Zo ontstond zijn eerste en voornaamste publikatie :
Traité de la Souveraineté (7).

Dit traktaat is een merkwaardig en toch helemaal onbekend
werk. In de inleiding wordt een uitvoerig relaas gebracht van
de ontstaansgeschiedenis ervan. Eigenlijk bevat die uitgebreide
inleiding ook een samenvatting van de politieke ideeën van
Veranneman. Centraal staat voor hem de politieke leer van het
sociaal contract (8). Die leer van J.J. Rousseau interpreteert
hij als volgt : de natie sloot met de vorst een contract dat de
vorst aanvaardde door o.a. het behoud van de constituties te
zweren. Wanneer de vorst dit contract verbreekt moet de natie
daar tegen reageren want de vorst is slechts de eerste dienaar

(6) Het rapport von Eckstein (1814) in Algemeen Rijksarchief te Den
Haag, Staatssekretarie 6537. — Veranneman was klein en gekromd van
gestalte.
(7) Ph. Veranneman, Traité de Ia souveraineté généralement considérée
avec des réflexions pratiques sur le gouvernement, Corneille de Moor,
Brugge, 1790, p. 296 (3 exemplaren in de stadsbibliotheek Brugge).
(8) Ibidem, p. 4.
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van de natie (9). Veranneman verklaart verscheidene malen
uitdrukkelijk door Rousseau, Montesquieu, Puffendorf en andere filosofen geïnspireerd te zijn (10). Maar die auteurs zijn
soms tegenstrijdig aan elkaar en daarom heeft hij hun ideeën
bewerkt en voor iedereen in zijn Traité klaar en duidelijk
uiteengezet (11). Dus niet alléén voor de Bruggelingen of de
inwoners van de Zuidelijke Nederlanden is het Traité bedoeld
maar voor allen ! Met één pennetrek plaatst hij zichzelf naast
de grote filosofen.
Merkwaardig vooral is het feit dat de auteur de ideeën en
argumentaties van de modernste auteurs gebruikt om een
typisch conservatieve traditionalistische politiek te verdedigen.
Want inderdaad wanneer Veranneman met de leer van het
sociaal contract schermt, doet hij dat om aan te tonen dat de
natie het recht heeft opgelegde en ongeliefde wetten te weigeren. Zodoende moeten de Zuidelijke Nederlanden de bemoeiingen van Jozef II niet aanvaarden en kunnen ze hun oude
constituties blijven behouden (12). Dat is de kern van Verannemans traktaat en dat ook wil hij aan zijn keizer Jozef II
kenbaar maken.
De invloed van de encyclopedisten op onze gewesten in die
periode is nog onvoldoende gekend. We kunnen maar weinig
auteurs bij ons aanwijzen die toen blijkgaven van een volledige
beheersing van de leer van de encyclopedisten (13). Veranneman is wellicht de belangrijkste onder hen. Van de andere kant
is hij vrijwel de enige die getuigt van de leer van de encyclopedisten te doorgronden en die van die kennis gebruik maakt
om het traditionalisme te verdedigen. Het traditionalisme,
omdat dit de wil van het volk was ! Misschien zou men hem
daarom wellicht een conservatieve democraat (Vonckist) kunnen noemen. De Vonckisten bezaten immers geen scherp omlijnde ideologie : allen echter verdedigden, zoals Veranneman,
toch min of meer de idee van volkssoevereiniteit.
Veranneman kreeg niet de toelating van de Oostenrijkse
administratie om zijn traktaat te publiceren. Hij wachtte daarvoor tot de revolutie was uitgebroken (1790). Die publikatie
zou hem wellicht helpen om tijdens het nieuw regime carrière
te maken. In ieder geval mocht hij alvast te Gent zetelen om
Brugge bij de nieuwe Staten van Vlaanderen te vertegenwoordigen (14). Maar wellicht tot zijn grote ontgoocheling werd hij
(9) Ibidem, p. 19.
(10) Ibidem, pp. 14-15.
(11) Ibidem, p. 29.
(12) Ibidem, p. 4.
(13) H.J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse gedachte, Antwerpen 1963,
dl. I, p. 112-114.
(14) P. Ledoulx, Alle Wetten der stad Brugge, 2de volumen, f 0 201
(handschrift bewaard in stadsbibliotheek Brugge, Hs 445).
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op 11 december 1789 niet verkozen om deel uit te maken van
de revolutionaire Wet (15). Zonder twijfel zijn de al te moderne
politieke ideeën van de auteur daar de oorzaak van. Hij toont
zich veel te veel encyclopedist en in zijn werk blijft hij bovendien nog steeds aanhanger van de misleide keizer. Dit was
eigenlijk de tragedie van de auteur. De traditionalisten aanvaardden hem niet tenvolle en natuurlijk had hij het ook bij
de keizersgezinde administratie verknoeid, en tijdens de restauratie in 1792 werd hij niet meer tot schepen aangesteld. Gelukkig behoort Veranneman tot de rijkste inwoners van de stad
en is het niet uit financiële noodzaak dat hij een voornaam
ambt wil bekleden (16). Erg jammer voor hem was het feit dat
het tweede deel van zijn traktaat, dat hij had aangekondigd en
dat de Oostenrijkers meer gunstig zou gezind zijn, niet meer
kon verschijnen (17).
Tijdens de daarop volgende Franse periode ging het de aspirant-staatsman ook niet bepaald goed voor de wind. Hij was
als traditionalist gekend en zodoende tot non-aktiviteit veroordeeld.
II. RAADGEVER VOOR DE NIEUWE CONSTITUTIE
1814 -1815

Pas op het einde van het frans regime zien we Veranneman
opnieuw het hoofd boven water steken. Dan werd hij immers
benoemd tot plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van
eerste aanleg te Brugge. Ook hij behoorde dus naar alle waarschijnlijkheid tot het gros edellieden die zich met het regime
van keizer Napoleon verzoend hadden (18).
Rechter Veranneman overleefde de val van Napoleon in 1814
en bleef aldus tijdens het hieropvolgende Voorlopig Bewind
zijn funktie uitoefenen. Zonder uitstel voerde hij korrespondentie met de gouverneur-generaal Vincent aan wie hij enkele
ideeën nopens een konstitutie voorlegde. Langs deze weg is
het te verklaren dat staatssekretaris van der Capellen hem, naast
enkele andere zuidnederlandse advokaten, in augustus 1814
(15) Resolutie Bouck van de Municipaliteijt der stadt Brugge, 8 maart
1788 tot 19 juli 1791, actum 11 december 1789 (bewaard in stadsarchief
Brugge).
(16) Zie o.a. Resumé des Cahiers contenant I'évaluation en Numéraire
métallique du Capital de la Fortune des Habitants et des autres Absents
de la Ville de Bruges. -- 17 Nivose An IV (6-1-1796) in Rijksarchief Brugge,
Frans Fonds, nr 546. Het kapitaal van Phillipes vader werd op 80.000 livres
geschat. De auteur woonde bij zijn vader Bij de Sint-Salvatorskerk, 16de
sektie, nr. 17.
(17) P. Veranneman, 0.0., p. 24.
(18) Zie dienaangaande het artikel van A. Viaene, Brugse ambtsadel in
de wisseling van staatsbewind, in Biekorf, LV, 1954, pp. 281-284.
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had uitverkoren om een grondwetsontwerp voor het toekomstig
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden op te stellen (19).
De motieven en principes waardoor Veranneman zich bij de
redaktie liet leiden zijn ons bekend. Toen hij zijn projekt aan
van der Capellen afgaf had hij er immers een uitleggende nota
bijgevoegd (20). Hierin verklaarde hij dat het plan België en
Holland in één enkel staat samen te smelten onuitvoerbaar was.
Het verschil in godsdienst scheen hem hiervoor een onoverkomelijke hinderpaal. Vandaar zijn opvatting om aan de beide
landen een verschillende konstitutie te geven en in het Zuiden
de katolieke godsdienst als staatsgodsdienst te proklameren.
Het feit dat éénzelfde vorst over de twee gebieden zou heersen,
vormde geen belemmering. Zijn ontwerp was dan ook uitsluitend voor het zuidelijke landsgedeelte bestemd. Niettemin heeft
hij, zo mogelijk, van zijn grondwet alles verwijderd wat de
hollandse konstitutie had kunnen schaden, die reeds door notabelen was aangenomen. Veranneman heeft trouwens hetzelfde
plan gevolgd. Hij had zijn projekt op die wijze ontworpen zodat
Belgen en Hollanders in de mogelijkheid gesteld werden « pour
communiquer et fraterniser ensemble ». Zijn voorstellen om de
orde van opvolging gelijk te maken, éénzelfde munt te slaan,
dezelfde wetboeken te gebruiken, en om tussen de beide
gebieden een gunstig doeanetarief uit te werken, wijzen voldoende in die richting.
Het projekt zelf van Veranneman was duidelijk geïnspireerd
op de oude konstituties die in de Oostenrijkse Nederlanden
vóór de aanhechting bij Frankrijk van kracht waren. De enkele
vernieuwingen die hij eraan gebracht had, waren nochtans
ingrijpend : de vaststelling van één algemeen geldende konstitutie voor alle provincies, de afschaffing van de stedelijke en
ambachtelijke privileges, geen vertegenwoordiging van de geestelijkheid in de provinciale staten, omdat ze wegens het verlies
van haar goederen niets meer te verdedigen had, salariëring
van de clerus en het behoud van de « revolutionaire » rechtbanken van eerste aanleg.
Bewust van de tegenstand die dergelijke bepalingen in het
traditionalistische kamp (21) zouden ontmoeten, vroeg Veran(19) Veranneman-Watervliet, Projet de constitution pour les provinces
de la Belgique, ci-devant Autrichienne, Bruges, 1815, p. IV.
(20) Zowel het projekt, in manuskript als de uitleggende nota zijn
bewaard op het Algemeen Rijksarchief te Brussel, Staatssekretarie, 6799.
(21) Na de val van Napoleon en de bevrijding door de Verbondene
Legers in 1814 was in België de traditionalistische strekking zeer levenskrachtig. Haar bizonderste aanhangers waren aan te treffen bij adel en
geestelijkheid. Hun voornaamste betrachting was de herinvoering van de
wetten en instellingen uit het Ancien Regime. Toonaangevend hierbij was
« Le Spectateur beige », het tijdschrift van priester Leo De Foere, dat te
Brugge verscheen. H. Haag, Les origines du catholicisme libéral en Belgique (1789-1839), Louvain, 1950, passim.
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neman aan van der Capellen deze geheim te houden want
« les adorateurs fanatiques de la Joyeuse Entrée me lapideraient,
s'il me soupconnaient d'avoir aidé à faire disparaitre ce prétendu Palladium ». Hij wilde zich niet meer tegenstrevers op de
hals halen, daar hij reeds te veel tegenstanders bezat onder
« les enthousiastes de tous les partis qui ont déchiré ma malheureuse patrie depuis 25 ans ».
Ondanks de innovaties spreekt uit het grondwetsprojekt toch
een uitgesproken konservatieve inslag. Vooreerst was er de
ruime gewestelijke onafhankelijkheid de voornaamste reden
waarom België vroeger zulke welstand gekend had. Iedere provincie bestuurde zichzelf en inde zijn belastingen in een aparte
kas. De provinciale staten regelden de openbare werken en
hadden toezicht op handel, nijverheid en de politieke rechten
van de burger. De samenstelling ervan was, afgezien van de
geestelijkheid, gekopieerd op deze van de vroegere Staten van
Vlaanderen. Ze bestonden uit de afgevaardigden van de stadsmagistratuur en van de kastelenijen.
Deze ver doorgedreven decentralisatie beperkte natuurlijk fel
de macht van de vorst. Dezelfde prerogatieven werden hen
evenwel toegekend als tijdens het Ancien Régime : beheer van
de gemeenschappelijke belangen der verschillende provincies,
voorstellen van de wetten. Zonder bekrachtiging nochtans was
geen enkele wet verplichtend. Deze geschiedde door de
registratie en de uitvaardiging door de instantie waarvoor de
wet bestemd was. Hetzelfde stramien dus als vóór de aanhechting bij Frankrijk. Zo de vorst een buitengewone subsidie nodig
had, was hij verplicht de Staten-Generaal bijeen te roepen. Het
toekennen van deze subsidie, samen met de beraadslaging over
een mogelijke grondwetswijziging was hun enige bevoegdheid.
De Staten-Generaal waren samengesteld uit vier orden : de
bisschoppen, de adel (« seigneurs nationaux »), de voorzitters
van de Grote Raad en de provinciale staten, en de vertegenwoordigers van de provinciale staten. Er was geen stemming
per persoon, doch wel per orde.
Behalve de invoering van de rechtbanken van eerste aanleg
liet Veranneman de rechterlijke instellingen van het oud regiem
om zo te zeggen onaangetast. Provinciale reden en een Grote
Raad, te Mechelen gevestigd, behandelden vonnissen waartegen
beroep werd aangetekend. De lokale magistraten bezaten de
kriminele rechtspraak, zodat bestuur en recht opnieuw verenigd waren.
De aanknopingspunten met de wetten en instellingen van
het Ancien Régime zijn bijgevolg talrijk, wat onomstootbaar
wijst op een grondige konservatieve ingesteldheid. De vernieuwingen die Veranneman heeft vooropgesteld doen dan ook
in zekere zin onwennig aan. Verliezen we evenwel niet uit het
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materiële redenen, dan door ideologische.
Vooreerst dient opgemerkt dat de ontwerper voortdurend
heeft moeten rekening houden met de hollandse konstitutie,
die nu precies geen toonbeeld van behoudsgezindheid was.
Veranneman heeft bovendien zelf verklaard dat hij met zijn
projekt gepoogd heeft betrekkingen en verbroedering tussen
Noord en Zuid mogelijk te maken. Aldus kunnen de vernieuwingen in die zin geïnterpreteerd worden dat ze reeds van
kracht waren in de noordelijke provincies.
Anderzijds betekende in de gedachtengang van Veranneman
de opstelling van dat projekt een springplank om zich in de
rechterlijke of bestuurlijke orde naar omhoog te werken. In
zijn uitleggende nota aan van der Capellen verdedigde hij zich
al te zeer tegenover personen die hem als een nietsnut zouden
afgeschilderd hebben, om op die wijze een eventuele mededinging in de ambten te vermijden. Om zijn doel te bereiken
was hij om zo te zeggen verplicht tegen de hollandse grondwet
aan te leunen. Hij mocht zich zeker niet als een aartskonservatief aanstellen.
Vandaar de noodzakelijkheid om vernieuwingen in te voeren.
Ze waren echter te radikaal in vergelijking met de andere
punten, die quasi letterlijk uit de oude konstituties overgenomen werden, zodat men zich moeilijk van de indruk kan ontdoen dat het enige opzet er slechts in bestond opdrachtgever
van der Capellen genoegen te doen. Er was alleszins geen
aanpassing van het oude aan het nieuwe, met het logische
gevolg dat in het projekt een wanverhouding tot stand is
gekomen.
In oktober 1814 kreeg Veranneman de beloning voor zijn
geleverd werk, toen hij benoemd werd tot substituut van de
prokureur aan de rechtbank van eerste aanleg te Brugge (22).
De eerzuchtige advokaat had echter veel hoger gemikt. Na de
aanstelling van een grondwetskommissie in april 1815, die de
hollandse konstitutie moest omwerken tot een grondwet van
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, publiceerde Veranneman immers zijn projekt met in de inleiding zijn motivering
waarom hij niet in de kommisie was opgenomen geweest (23).
Deze publikatie was duidelijk bedoeld om nog eens extra de
aandacht op zich te vestigen. Veranneman vreesde ineens de
(22) Gazette van Brugge, 14 oktober 1814, p. 3b.
(23) Veranneman-Watervliet, Projet de constitution pour les provinces
de Ia Belgique, ci-devant Autrichienne, Bruges, J. Bogaert et Fils, 1815,
V1l1-24 p. Er bevindt zich een eksemplaar op de Stadsbiblioteek te Brugge
en een op de Biblioteek van de Rijksuniversiteit te Gent.
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reakties niet meer die zijn werk zouden kunnen treffen. Het
mogelijke vooruitzicht een of andere funktie te verkrijgen kompenseerde overigens veel. Anderzijds dient ook vastgesteld dat
vele van zijn adellijke soortgenoten — eveneens met het oog op
ambten — zich niet ongenegen toonden tegenover het regime
van Willem I (24), zodat van die zijde alle reaktie uitgesloten was.
Een overtuigd traditionalist als De Foere kon evenwel niet
nalaten zijn kommentaar te geven. Hij nam aanstoot tegen de
gepropageerde vernieuwingen en noemde het bovendien een
waar geluk dat men de ontwerper niet in de grondwetskommissie benoemd had (25).
De poging van Veranneman om in het Verenigd Koninkrijk
een hogere ambtenaarsstanding te verwerven is zeker mislukt.
Door de regering werd hij immers slechts met kruimels bedeeld.
Daarenboven was hij onaanvaardbaar voor de traditionalisten
en zeker voor de verdedigers van de franse revolutie-idealen,
zodat hij van nergens meer enige hulp en waardering kon
verwachten. Het was dan ook een vereenzaamde Veranneman
die te Brugge op 19 november 1815 overleden is (26).
Yvan van den BERGHE, aspirant N.F.W.O.
en Frank SIMON.

VLAAMSE BRIEF UIT PARIJS
geschreven op een historische dag van 1793

Een jonge man uit Brugge, met name Joseph Henderyckx,
had in 1792 (of vroeger) werk gezocht en gevonden te Parijs.
Zijn beroep kennen we niet. Gedurende zijn verblijf in de
Franse hoofdstad worden — na Dumouriez' overwinning bij
Jemappes — onze Oostenrijkse Nederlanden veroverd : op
11 november 1792 krijgt Brugge de eerste Franse bezetting
die tot 31 maart 1793 zou duren.
Joseph Henderyckx schreef uit Parijs de volgende brief naar
zijn vader « le citoyen Henderyckx », die te Brugge woonde
« Rue de I'Arbre de frénée, B. II, 53 », d.i. in de Essenboomstraat, niet ver van de Kartuize in de Langestraat.
Onze Bruggeling heeft de pen in de hand genomen op de
tragische maandag van de onthoofding van Louis Capet (koning
Lodewijk XVI), 21 januari 1793, enkele uren nadat de vorst
het schavot beklommen had. Zijn brief, die wel geen noemenswaardig nieuws brengt, is dan toch een curiosum dat hier nu
mag meegedeeld worden.
(24) In zijn « Spectateur Beige » heeft De Foere dergelijke houding
zonder dralen aan de kaak gesteld. Le Spectateur Beige, II, 1815, p. 264.
(25) Spectateur beige, II, 1815, p. 123-129.
(26) Van Dycke (F.), op. cit, p. 462.
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omgekeerde driehoek, alsook het geschreven cijfer 8, zijnde het
port te betalen te Brugge bij de aan huis bestelling.
J.D.S.

Paris, ce 21 janvier 1793.
Seer welbeminden Vader, Suster en alle Kennisse,
Ick hebbe op het leste van het voorleden jaer gemeent van
naer Brugge over te gaen om aen Ulieden het saligh nieuw jaer
te wenschen en aldaer omtrent mijn leven te endigen. Ick
hadde al een deel van mijn kleederen en liwaet in een kiste
gesloten, als wanneer dat ick, naer drie maenden sonder werck
geweest hebbende en mij grootelijcks verdrietende en ten
achter stellende, hebbe ick een wei jn igh werck vercregen, het
welcke mij noch eens doet verblijven tot een andere occagie.
Ick wensche Ulieden door desen het welcke ick meende
selfs te doen, te weten een geluck saligh nieuw-jaer vervult
met allen segen en benedictie en goede gesontheijt, in welcke
gesontheijt ick ben verhopende dat desen brief Ulieden sal
vinden.
Ick laete Ulieden weten als dat het alhier geheel qualijck
gaet. Sedert dat ick Ulieden gesien hebbe, sijnder binnen Paris
ontallelycke menschen vermoort geweeste te weten den 10 van
augustus (1), de 22 van septembre (2) ; en anders schromelijck
dier leven en overlast van wachten op te trecken, want ick
van Keerstdagh tot nieuwjaer dagh hebbe ick vier dagen en
nachten op vier differente wacht hussen moeten wacht
optrecken, want den Coninck was in de gevangenisse niet verder van mijn als van Ulieder huijs tot de Sartreusen (3) ; maer
wij verhopen groote veranderingen, want van desen nuchten,
ontrent de thien huren, heeft den Coninck op een schavot het
hooft ofgekapt geweest in het aensien van alle menschen. Men
gelooft als dat de Coninginne het selve lot sal hebben.
Anders en kan ick Ulieden niet laeten weten.
Zijt soo goet van mijne groetenisse te doen aen alle vrienden
en wel bekende. Ick blijve, met alle respect, seer welbeminden Vader
Ulieder oodtmoedige Dienaer ende Sone
Joseph Henderijckx.
(1) 10 augustus 1792, dag van de bestorming van de Tuileries, en van de
moord op talrijke koningsgezinden.
(2) 22 september, einde van de septembermoorden op edellieden en
priesters, die op bevel van minister Danton werden afgemaakt, toen
Duitse troepen bij Verdun Frankrijk binnenvielen.
(3) Het oude Kartuizerklooster te Brugge in de Langestraat, nu kazerne,
op honderd meter van de Esseboomstraat.
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AANTEKENENINGEN BIJ « KOUDEKERKE-HEIST
VAN M. COORNAERT

»

1. Evendijk. — « In de term Evendijk zien we een betekenis
als gemeenschappelijke verdediging tegen de zee », zo schrijft
de auteur blz. 82 van zijn in 1965 verschenen monografie. Dat
deze dijk een gemeenschappelijke zeewering was lijdt geen
twijfel. Dat is het geval voor alle grote zeedijken. Maar deze
betekenis steekt niet in de naam. Hoe dikwijls heb ik al niet
betoogd dat al dergelijke verklaringen, waaronder ook « effen
dijk », volksetymologie of « geleerde » etymologie zijn. De
Hevendijk (dit is de oudste vorm, later Evendijk waarschijnlijk
onder de invloed van volksetymologische interpretatie) is de
dijk van de Hevene of Hievene, het uitgestrekte schorrenland
dat door de dijk werd ingepolderd en waar nog talrijke moerassen achterbleven : heven (heve = trilveen), doezen, moeren
en vanen. Hevene is heve + een verzamelsuffix (verg. Bredene).
Het is jammer dat de auteur in zijn overigens zeer verdienstelijke studie te weinig rekening heeft gehouden met het werk
van zijn voorgangers.
2. Kraai-. Men moet met de verklaring van het toponymisch
element kraai-, kraaien- zeer voorzichtig zijn. Er zijn immers
verscheidene mogelijkheden :
a) De bekende vogelnaam : Kraaienbos, Kraaienberg, Kraaienbroek, Kraaienburg enz.
b) De familienaam De Craeye : Craishofstede te Uksem,
Crayshaghen te Lichtervelde, Crayshouc te Middelkerke (De
Flou VIII) en waarschijnlijk ook Craispolder te Heist (zie
Coornaert blz. 89 : later Kraaienpolder) Coornaert vermoedt dat
crais het meervoud is van kraai evenals pits dit van pitten of
putten.
c) Volksetymologische vervorming van kraag of krage : kraagof boogvormig verlopende dijk, b.v. om een wiel of doorbraak.
Talrijke voorbeelden : Kragendijk (bij het volk Kraaiendijk) tussen Knokke en Westkapelle, Kragendijk te Damme, Craydyck
te Lapscheure e.a.
d) Volksetymologische vervorming van krane (vogelnaam) :
geen voorbeelden uit West-Vlaanderen, maar wel uit andere
gewesten.
e) Volksetymologische vervorming van kragge : drijvend laagveen, syn. heve (zie boven Hevendijk). Geen voorbeelden uit
West-Vlaanderen.
3. Scharpingshoek. — « In de namen Scharporde, Scharpenesse, Scharphout en Scharping beschouwen we het eerste lid
als een verlenging van schare, schore, schorre ». (Coornaert,
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blz. 99). Scharp als verlenging van schare... ? Taalkundig onmogelijk. Bovendien luidt een van de « ijzeren » regels van de
naamverklaring dat de meest voor de hand liggende verklaring
als de meest waarschijnlijke moet worden beschouwd, natuurlijk als alle andere voorwaarden (taalkundige en zakelijke)
vervuld zijn. Welnu er is in onderhavig geval geen enkele
reden om te twijfelen aan de betekenis scharp = scherp.
Scherp : « scherpe hoek » in Scharphout, Scherpenesse e.a.
Scherp : « stenig, hard » of iets dergelijks in Scharping. Scharping = scharp + verzamelsuffix. Vergelijk Groeninge, Honinge,
Varinge (zie verder), e.a.
4. Heiensluis. -- Sluis op de Eie te Heist voor de afwatering
van de Watering van Eiensluis. De oude vorm is Heiensluis en
het is gevaarlijk hier de h- als een hyperkorrekte letter te
beschouwen. Dat leidt de verklaring op een dwaalspoor, zoals
in het geval van de Evendijk = Nevendijk en de Eevoorde =
Heenvoorde (heen : soort van bies). Het element hei- komt
voor in talrijke oude namen (13de eeuw: Heyensluus, Heydrecht
in Nederland, e.a.). De betekenis en verwantschap ervan zijn
niet geheel duidelijk. Beekman (volgens M. Schonfeld, Nederlandse Waternamen, blz. 163 ; Brussel 1955) vermoedt een
mnl. *hei : diep water.
5. Vaar. -- Talrijk zijn in de Zuid- en Noordnederlandse
gewesten de vare-, varen en varent-namen. De gangbare verklaring brengt deze namen in verband met de varenplant (fougère)
en het lijdt geen twijfel dat dit ook in talrijke gevallen juist is.
Vaar heeft echter ook een andere betekenis : onvruchtbaar,
dor (gezegd van dieren : een vare of verwe koe, en van stukken
land : een vare hei). Het is natuurlijk meestal niet gemakkelijk
om uit te maken wat vaar in een plaatsnaam betekent : varen
(plantnaam) of dor. Een interessante samenstelling is varing
(Maldegem, Sijssele en elders) : vaar (dor, onvruchtbaar) + ing
(verzamelsuffix, zie boven). De namen met vaar : dor zijn
natuurlijk talrijker in de zandstreken dan elders (b.v. in de
Kempen : varenaard, varenbrake, verlaar e.d.), zie J. Helsen :
Plaatsnamen der Antwerpse Kempen, Brussel 1938. En wat
betekent de familienaam De Vaere ? Zo iets als De Kinderloze ?
Jozef DE LANGHE

Als ghij compt teens vrients huus,
So en sijtter niet te langhe thuus,
Want tes eene ghemeene plaghe :
Vrient ende versch visch stinct ten derden daghe.
Jacob de Hont 1520
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DOKTER VAN DER PLANCKE
MEDISCH EN SOCIAAL PIONIER TE KORTRIJK
1806-1871

Met grote belangstelling heb ik in Biekorf 1966, 80-82 de
bijdrage gelezen over 0 de waterdokteur te Kortrijk ».
Die waterdokteur was de tweede echtgenoot van mijn overgrootmoeder Maria Teresia Van den Berghe, weduwe van Frans
Jozef de Bien, en was lange jaren de beminde stiefvader van
mijn grootmoeder Van Dorpe-de Bien. In onze familie noemen
wij de waterdokteur Bonpapa Van der Plancke. Mijn broer,
Dr. Albert Van Dorpe, te Kortrijk gevestigd, bezit een groot
geschilderd portret van de waterdokteur.
Hij was geboren op 20 juli 1806 te Kortrijk, in het Hotel
« Le Damier » waarvan zijn ouders de eigenaars en de uitbaters
waren. Door hem kwam dit bezit in onze familie, en mijn
vader, Ere-advocaat Leo Van Dorpe (1873-1953) verkocht het
aan de huidige eigenaars kort na de eerste wereldoorlog.
Ik heb niet kunnen achterhalen waar Dr. Van der Plancke
studeerde, maar het staat vast dat hij op 13 oktober 1838 het
diploma van « Docteur en médecine et en I'art des Accouchements » behaalde, en op 18 april 1831 dat van « Docteur en
Chirurgie ».
Niet gedurende zijn studiejaren, maar na tien jaren praktijk,
kwam hij in verbinding met Vincenz Priessnitz, niet om erbij
te studeren, maar in een poging om door een koudwatergeneeskundige kuur zijn geknakte gezondheid te herstellen. Deze
Priessnitz was geen duitse arts, maar een Oostenrijkse boer die
geheel zijn leven de voorvaderlijke hoeve te Grafenberg, in
Oostenrijks Silezië, bleef bebouwen. Hij was als amateur in de
Hydrotherapie gaan geloven, paste die toe in zijn omgeving, en
zijn roem verspreidde zich zodanig dat hij geleidelijk honderden kuurgasten per jaar naar zijn dorp lokte, op het laatst zelfs
meer dan duizend.
Onze waterdokteur vond zijn gezondheid terug te Grfenberg, en, teruggekomen te Kortrijk begin oktober 1840, begon
hijzelf onmiddellijk de hydrothérapique toe te passen.
Voor zijn huwelijk met mijn overgrootmoeder bewoonde
Dr. Van der Plancke het hoekhuis van de Persijnstraat (alsdan
Persilstraat) en van de Rijselstraat. Nadien kochten zij samen
het gewezen lokaal en park van de oude Sint-Joris Gilde, in de
Groeninghestraat, waar zij rond 1845 het « Etablissement hydrothérapique » stichtten, de eerste Kortrijkse kliniek waar vijfentwintig jaren lang talloze zieken, ook uit den vreemde, en waaronder leden van aanzienlijke adellijke families, genezing van
hun kwalen kwamen zoeken.
Dr. Van der Plancke verdiende er veel geld, wat hem niet
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belette in 1867 alles in de steek te laten, uit louter katholiekmystiek idealisme, om naar Rome te trekken en zich in te
lijven bij de Pauselijke Zouaven van Pius IX. Pas in 1870, na
de inneming van Rome door Garibaldi, kwam Bonpapa Van der
Plancke terug naar Kortrijk, en wel op 11 oktober. Maar zijn
gezondheid was gebroken, en er bleven hem slechts enkele
maanden over, om op 27 april 1871 op 65-jarige leeftijd te
overlijden. Volgens een mondelinge familietraditie had hij een
leverziekte opgedaan van woede en wrok tegen... Garibaldi.
Na zijn dood werd de kliniek opgegeven, en het gebouw
verdeeld in vier woonhuizen, die er thans nog staan : Groeninghestraat 35 tot 41. Kort daarop zag mijn vader het levenslicht
in nr. 37, waar ook een aantal zijner kinderen geboren zijn.
Maar de waterdokteur heeft zich ook op andere gebieden
onderscheiden. Hij was een groot vriend en weldoener van
de minstbedeelden. In 1852 was hij medeoprichter van de
Conferentie van Sint Vincentius a Paulo te Kortrijk, en later
beijverde hij zich om eveneens conferenties op te richten te
Zwevegem, Heestert, Ingooigem, Izegem, Hulste, Oostrozebeke en Pittem. In 1854 was hij een der voornaamste oprichters
en weldoeners van het Instituut van de Broeders der Christelijke Scholen te Kortrijk.
Ik heb gemeend Biekorf en zijn lezers van dienst te zijn door
het beeld van de Waterdokteur, en van Vincenz Priessnitz
enigszins te vervolledigen.
Frantz.-P. VAN DORPE

BESTE KAAS
De kwaliteiten van goede kaas worden in een menageboek
uit Arteveldes tijd beschreven als volgt (naar een Engelse berijming van E. Power) :
Niet wit als sneeuw lijk mooie Helene,
niet nattig lijk schreiende Madelene,
niet gelijk Argus vol met ogen,
doch zwaar als een springstier,
stevig onder de druk van de duim,
en met een knakkende korst.
In twee verzen worden die hoedanigheden nogeens samengevat (om ze van buiten te leren !) :
Geen oog, geen traan, niet wit van kleur,
gekorst, stevig, en zwaar in gewicht.
C. B.
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NIEUWBOUW OP HET GOED TE LEKE BIJ DIKSMUIDE
REKENING VAN DE STEENHOUWERS UIT BRUGGE
1548

Het Goed te Leke was een mooie hofstede van ca. 60 gemeten, toebehorend aan het St.-Janshospitaal te Brugge. Over de
bouw van een nieuw woonhuis voor de pachter werden reeds
bijzonderheden medegedeeld in Biekorf 1965, 149-151, samen
met de tekst van de rekening van het smeedwerk dat door
de Brugse smid Christoffel de Vloghe geleverd werd.
Voor het nieuwe huis te Leke hebben ook twee Brugse steenhouwers gewerkt, te weten Pieter en Joos Aerts. Geen onbekenden die Aertsen. In 1543 levert Joos Aerts een 0 croonement
van steen van Avennis » voor de keukenschouw van het godshuis ter Potterie (R.A. Parmentier, Brugsche steenhouwers,
p. 11-12 ; Brugge 1948). In 1544 levert Pieter Aerts al het
« blaeu scharssinen steen » (Ecaussines) voor de nieuwe « weese
camere » in het Brugse stadhuis (La Flandre II 318-319).
De rekening van het hospitaal (nr. 32) heeft de volgende
uitgaafpost : « Betaelt Pieter ende Joos Aerts van by hemlieden
ghelevert diversch zillesteenen, gardelsteenen, clyncsteenen
ende anders als blyct per billet int langhe, 62 lb. 1 sc. par. » In
de rekening steekt gelukkig nog het losse « billet », dat de
eigenhandige rekening is van de twee steenhouwers. Op de
rug heeft de hand van de broeder bursier geschreven :
« Tbriefvekin van Joos ende Pieter Aerts ghelevert up tgoet te
Leke anno 48 ». Hier volgt dan de inhoud van die rekening.
A. V.
REKENING VAN PIETER EN JOOS AERTS

Dit naervolghende es dat wy Pieter ende Joos Aerts ghelevert
hebben up tgoet te Leke (bij Diksmuide) toebehoorende die
van sint Janshuus in Brugghe de anno 1548.
Eerst een zilte van 4 voeten ende 8 zillen elck lanc drie
voeten ende een half, zyn tsamen 32 voeten te 5 grooten den
voet, comt 13 sc. 4 gr.
Ende in dese zillen ghehauwen 32 gaten om hysers in te
setten te 12 myten voor elc gat, comt 16 gr.
Een paer baessen van een duere van allen steene, comt
daer vooren 8 sc. gr.
Ghelevert 8 posteenen om onder balcken van aerden steene
te 8 gr. voor elc stic, comt 6 sc. 8 gr.
Ghelevert 26 gardelsteenen te 2 gr. elc stic, comt 4 sc. 4 gr.
Ende 8 clyncsteenen ende 8 grendelsteenen te 2 gr. elck stic,
comt 2 sc. 8 gr.
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Ghelevert 12 paer lanteillen van veinsters te 18 gr. eick paer,
comt 18 sc. gr.
Twee groote sticken ardt steen omme ladynghe up een cafkoen, comt 2 sc. gr.
Ende twee voeten godtsteenen, comt 5 gr.
Ghelevert een groot stic steen van ariemys (sic) omme ghelyst om een hovarenest up te letten comt als vooren, 3 sc. 4 gr.
Ghelevert twee ronde cronementen omme te letten boven
up een pype van een cafkoen naer de lysten onder daer toe
dienende, comt voor als 9 sc. gr.
Ghelevert twee cruussen van steen van aveniis comt daer
vooren met de voeten ondre, 6 sc. gr.
Noch 2 voeten vande cruussen die weder thuus ghebrocht
waren, comt 20 gr.
Item ghebracht hier thuus om te reeden diverssche houde
art steen om daer te verbezeghen ghewrocht 10 daghen in als
ten diversschen stonden te 12 gr. daechs, comt 10 sc. gr.
Somme van desen billecte draecht 5 lb. 6 sc. 9 gr.
Comt in ponden parisis 62 lb. 1 sc. par.
WOORDVERKLARING.
Aerden steen : hard steen. Ook ardt steen.
Alden steen : oud steen. Ook houde art steen.
Baesse : voet van deur- of vensterstijl, staande op de « onderdorpere » ;
« onderdorpers met baessen » (1520 Brugge).
Gardelsteen : steen waarin een garde) (d.i. anker of bout) geslagen
wordt.
Godtsteen : gootsteen ?
Grendelsteen : gehouwen steen met een gat, waarin een grendel wordt
vastgezet.
Hovarenest : ooievaarsnest. Het nieuwe huis te Leke krijgt een bijzondere
« zate » op het dak voor een ooievaarsnest : een voetstuk uit wit steen
van Avesnes, afgewerkt (« omme ghelyst ») en van grote afmeting. De
smid werkt mede aan dit nest, zoals blijkt uit een bijzondere rekeningpost : « Ghemaect tyzerwerc omme een ovaersnest weghende 47 pont,
te 2 sc. tpont, comt 4 lb. 14 sc. par ». Ook deze levering wijst op een
solied nest, in harmonie met het mooie pachtershuis dat in 1548 wordt
opgetrokken.
Clincsteen : steen waarin een klink of ijzeren staaf geslagen wordt ; « een
clyncsteen » (1450 Brugge).
Cronement : kroonlijst (uit steen).
Ladynghe ; hier : verzwaring, afwerking.
Lanteille : bovendorpel en kroonlijst van deur of venster ; fra. linteau,
ofra. lintel. Meestal lenteille, lentheyle (1512, 1520 Brugge).
Posteen : mnl. poststeen, al. corbeel, corbeelsteen ; ndl. karbeelsteen,
kraagsteen.
Zille : dorpel (ruime bet. : horizontale stukken van kozijn, zowel bovenals onderdorpel).
Steen van aveniis (al. foutief : ariemys) : wit steen van Avesnes bij Valenciennes, Avendersteen.
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VLAAMSE BOEKWINKEL IN DE PATRIOTTENTIJD
1789
De Gebroeders Gimblet, gevestigd op de Korenmarkt te Gent,
waren drukkers, uitgevers en boekhandelaars tegelijk. Gedurende dertig jaar (1770-1810) hebben ze een « Nieuwen Almanach Curieus en Util » uitgegeven, in het formaat van de Comptoir-Almanach, bevattende « den getrouwen Wegwyzer der Stad
Gend » (een 100-tal bladzijden), met jaarlijks een aantal
« Byvoegsels » over geschiedenis, aardrijkskunde e.a. Heel achteraan komt een brochure van 20 bladzijden (met eigen paginering) zijnde de « Lyste van de Boeken die men te koopen
vind by de Gebroeders Gimblet, op de koornmerkt » (1).
De katalogus van de Almanach voor het jaar 1789 introduceert ons in een boekwinkel met 700 titels, ingedeeld in 24
afdelingen. Voor de kennis van de boekenmarkt in Vlaanderen
in de jaren 1780-1800 is die eenvoudige « Lyste » van de Gimblets een belangrijk dokument geworden. Een zeldzaam dokument, dat een globaal overzicht geeft van de voorhanden zijnde
literatuur ; dat echter ook een aantal titels bewaart die tot
bibliographische onderzoeking uitnodigen. Amsterdamse uitgaven zijn natuurlijk op ruime schaal in de Gentse boekwinkel
aanwezig.
Als eerste proef volgen hier de afdelingen «Roman en Poëzie»
en de zakelijker boeken « nodig voor de Landslieden » en boeken « van Reysen ».
A. V.
NIEUWE VLAEMSCHE ROMANS, GEVALLEN, ETC.

st.
gld.
4
4
Gevallen van den ouden en jongen Robinson, 2 d.
3 10
Den Silesischen Robinson, 2 d. met plaeten
Den Spaenschen Robinson, 2 d. met plaeten
2 16
3
Den Saxenschen Robinson, met plaeten
3
Den Sweedschen Robinson, met plaeten
3
3
Den Geschavotteerden Deugniet en Rasphuys-Boef,
sig uytgevende onder den naem J. Cato Kamerling, 2 d.
— 42
Gevallen van David Simple, 2 d. met figuren
2 16
De duyzend en eenen Nacht, Arabische vertellingen
7 —
12 d.
— 321/2
De Gevallen van eene Parysche Borgers Dogter
De Gevallen van de Vlaemsche Mie en Yrsche Beth — 49
— 28
Seven Gesigten van Don F. de Quevedo, etc.
(1) Over de Gebroeders Gimblet en hun almanakken, zie F. Vanderhaeghen, Bibliographic Gantoise IV 26 40-43 (Gent 1862).
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door D.G.
— 24
Historie van Mevrouwe de Hertoginne van Pompa25
dour
Het Pompadour en Cabriolette leven, en der Moden
311/2
De Gevallen van Telemachus, 2 d. met plaeten
18
De Vrouwelyke Laky, of het Leven van Clorimena
35
Den Bedelen Edelman, of Edelmoedig Bedelaer, fig.
42
Dwaelinge der Begeerten, of ongelukkig Houwelyk
311/2
Het Gelukkigste Eyland op de gantsche wereld, met
plaeten
— 36
Een Eerlyke Zweed, etc.
— 171/2
Kluchtig Leven van Vrolyke Fransje, 2 d. fig.
— 35
Leven van Marianne, Markgraevinne de Rossau
— 31
De Volgeestige Werken van Don Francisco de Quevedo, etc., 2 d., met nieuwe figuren verrykt
2 16
Brieven van A. de Dammartin aen G. de Sancerre,
2 d.
28
De Gevallen van Ninne, 2 d.
— 311/2
Historie van de slaepmuts, of Houwelijks Dool-Hof
16
Den ongelukkigen Paruykmaeker, of Abraham
171/2
Den Ridder Don Quichot de la Manche, met fig. 2 d. 4 4
Uytlegger der Droomen, bestaende in 818 Droomen
38
Den Vlaemschen Boer, en Brugschen Stedeling, in-4
28
De Vermakelyke avanturesse of de hedendaegsche
Dienstmaegd naer de Mode, etc. met plaeten
42
De Gevallen van Authomates, een Edelman
28
De Duysend en een Quartier uers, Tartarsche Geschiedenissen met kopere platen, 2 d.
3 10
De Gevallen en Levensloop van Joffr. de St. Phale,
uyt het Fransch vertaeld
— 38
Vertellingen van Moeder de Gans, met 9 koperen
plaetjens, 2 d.
— 42
Spiegel der Vrouwelyke onstandvastegheyd, of verhaelen der besonderste Liefdegevallen, 2 d. met
plaeten
3 10
Het ongelyk Huwelyk, ofte de Minne-handel tusschen eene Koopmans Dochter en den Prins
van ***, 2 d.
— 35
BOEKEN DER POESIE, OF DICHT-KUNDE

J. Cats. Tachentig-Jaerig Leven, etc. Amsterdam
J. Cats. Zinne-beelden, met figuren
J. Cats. Trouwring, met figuren
J. Cats. Houwelyk, met fig.
J. Cats. Bie-Boek, Amsterdam

gld.
st.
— 14
2 3
2 16
2 18
— 21
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De Herders-Zangen van Abraham de Haen, met
plaeten
3
3
Stigtelyke Zinne-Beelden door A. Houbraken, met
3
plaeten
3
— 28
Mengel-Dichten door Gerard Muyzer
Rym-Weergalmende Echo, door J. Cammaert
35
Altaer-Geheymenissen, door J. van Vondel
28
21
De Herders-Zangen van Virgilius, door J.U.W.
28
Zedelyke Toneel Speelen, door C.S. Waberland, fig.
De Menschelyke Wysheyd, etc. door J. Ballée
28
171/2
De Konst der Poësie van den Heer N. Boileau
35
De Volgeestige werken van Salomon van Rustingh
35
De Seven Hooft-Sonden, door Ogier, met fig.
2 10
De Werken van Cornelis de Bie, met fig.
BOEKEN NOODIG VOOR DE LANDSLIEDEN

Nederlandschen Verstandigen Hovenier over de XII. maenden
des Jaers, vermeerd met de onderwysinge om de Zonnewyzers te leeren maeken, met plaeten, 1775. — 14 stuyvers.
Clutius. Beschryvinge van de Biën. 9 stuyvers.
Den Nederlandschen Herbarius, ofte Kruyd-Boek, etc. met
kopere plaeten vercierd, door C.B. 7 guldens.
Pragtige en gemeene Land-huysen, Lust-hoven en Plantagien
als mede om onfeylbare Ananas vrugten, ook Citroen,
Limoen, Orange-Boomen, en andere gewassen te queeken,
met kopere plaeten vercierd, in quarto, 8 guldens.
Den Sorgvuldigen Hovenier, en de oprechte Practyke om Bloemen te zayen, planten en gouverneeren, door J.B.R. vermeerderd met den nederlandschen Hesperides, 49 stuyvers.
Den grooten Herbarius, ofte Kruyd-Boek, etc. door R. Dodonaeus, 6 deelen in eenen votum, in folio met kopere plaeten.
(Zonder prijsopgave. N.v.d.R.).
Het Groyen der planten, met plaet, door P. Boccone, 42 st.
Verhandelinge over het weder, met betrekking tot den Landbouw, door A.J. Toaldo, etc. met eene algemeene geschiedenis der vier Jaers-tyden, nevens de caracter der Maenden
en Dagen, etc. 1788. 49 stuyvers.
De Snoey-konst der Ooft ofte Vrucht-Boomen, door J. Goethals in-quarto, 31 stuyvers en half.
GENEES-BOEKEN VOOR PEERDEN EN KOEYEN

Den Nederlandschen Stal-Meester, tot het kennen der Peerden,
soo ook tot de Ziekten en Gebreken der Peerden, als om die
te geneesen, 2 deelen, met plaeten, 7 gulden 10 stuyvers.
Nieuw Zakboeksken voor alle Handelaers en Liefhebbers van
Peerden, behelsende een getal van beproefde Hulp-middelen
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en Remedien om Peerden en Koeyen te geneesen, 10 stuyvers en half.
Remedie voor alderhande Siekten en Accidenten, voor de Peerden, Koey-beesten, Ossen, etc. te genesen, door P. van Cour,
laesten druk, 1783. 21 stuyvers.
Den volmaekten Princelyken Hof-Smid, Peirde-Kooper en StalMeester, alsmede de middelen om de Siekten, quaelen en
gebreken der Peerden te genesen, etc. 17 stuyvers en half.
Den ervaeren Koetsier, of vervolg van den volmaekten PeirdeKooper, leerende de kennisse van Peerden en Rytuygen, en
om de Peerden te geneesen, 17 stuyvers en half.
Versaemelinge van de voornaemste Genees- en Heelmiddelen
in de Vee Artzeny-kunde, etc. 49 stuyvers.
Huysmans Handboek, of den Friesschen Stal-Meester, Peerden
en Koeyen Doctor, etc. 42 stuyvers.
BOEKEN VAN REYSEN, EN LEVENS BESCHRIJVINGEN

Jerusalemsche Reyse, door Pater Michaëls, Discals
Den Wederkerenden Pilgrem, Jerusalemsche Reyse,
gedaen door den selven E.P. Michaël a S: Trinitate, 1786
Den Godsvrugtigen Pilgrem, ofte Jerusalemsche Reyse,
door E.B.P. Surius, met kopere platen, in drie boeken
Reysboek door de voornaemste Koningryken van Europa, met de Beschryvinge der Steden, aenwysinge
van alle Reyswegen, Herbergen, Schuyten en Wagens etc.
Reysboek door de Vereenigde Nederlandsche Provincien etc. met aengrensende Landen en Koningryken, etc.
Nieuwe Reyze naer Nord America, 2 deelen, fig.
Reyse van den Heer van Kleuk, naer Moscovien etc. fig.
Reyse door de Zuid-Zee, langs de kusten van Chili,
Peru en Bresil, in 4°, met kopere plaeten
Reyze naer Peru, van 1749 tot 1770, door Bayer, 1782
Reyse van den Heer de Pilati, door Duytschland, Zwitserland, Italien, Sicilien en Vrankryk, gedaen in 1774,
1775 en 1776, 2 deelen, 1782
Wegwyzer door Spagnien en Portugal, etc.
Nederlandsche Reyse van A. Durers. 1780
Reyse van S.M. den Keyser Joseph II in Holland
Leven van Olivier Cromwel, Lord Protector, 2 d.
Leven van Julius Mazaryn, Cardinael, met plaeten
Leven van Mademoiselle d'Eon, Ridder, etc.
Leven van den Kardinael Hertog van Richelieu, 2 d.
Leven van Ricci, Generael der Jesuiten, 1776
Het Leven van de Keyserinne Eleonora

gld. st.
— 21

— 21

3

3

42
49
3 —
5

5
42

4 18
— 28
— 17
— 17
3 10
— 35
— 31
— 56
—
5
-- 17

— 153 -COKERULLE - KYRIE ELEISON - COTEREL
Op 5 oktober 1280 — vier dagen na de Brugse Groot Moerlemaye --- barstte te leper de sociale opstand los die sedertdien
bekend staat als de Cokerulle. De historici zijn het erover eens,
dat beide opstanden hun onmiddellijk doel — een meer demokratisch bestel door medezeggenschap van het gemeen in de
middeleeuwse steden — gemist hebben. Over de betekenis en
de oorsprong van het woord Cokerulle lopen de meningen
echter uiteen. In een studie die slechts enkele weken na zijn
overlijden verscheen gaf Prof. em. Dr. P. De Keyser een overzicht van de voorgestelde verklaringen. Daar ze hem niet
voldeden ging hij op het hem zo vertrouwde gebied der
volkskunde een mogelijke oplossing zoeken (1).

1. Cokerulle = Kyrie eleison
Als eigen mening gaf de schrijver te kennen dat Cokerulle
het responsorium was « van een troep onderdrukte arbeiders,
die hun gerechte loon voor hun arbeid opeisen. Het is in zijn
etymologische betekenis : Kyrie eleison, een kreet om mededogen in hun verworpenheid, in zijn sociale betekenis een
kreet van verlangen naar rechtvaardigheid en vrijheid » (2).
Voor de verklaring Cokerulle = Kyrie eleison steunde De
Keyser op het onderzoek van Dr. Margit Sahlin, Etude sur la
carole médiévate. L'origine du mot et ses rapports avec
I'Eglise (3). Sahlin toonde aan dat carole uit kyrie eleison voortgekomen is en dat de acclamatio kyrie eleison in talloze
varianten eeuwen lang in West-Europa mondgemeen was en
nog is. Puttend uit de woordenboeken van Verwijs-Verdam
(s.v. kyriel) en de Bo (s.v. kriole) en uit de werken van de
Coussemaker en Acquoy, gaf Sahlin als varianten voor het
Nederlandse taalgebied (inbegrepen Frans-Vlaanderen) « kiriole,
keriole, kouriole, kariole, kriole, mots qui, alternant avec la
variante kyrieleise, servent de refrain à tant de chansons des
moissonneurs, chantées surtout à Ia rentrée de Ia dernière
voiture de blé, et qui désignent aussi la fête de la moisson » (4).
De Keyser nam de varianten en enkele der erbij horende
vindplaatsen in zijn studie over. Aan de ene kant voegde hij
er een door Mej. M. Cafmeyer opgetekend slijtepapfeestlied
aan toe, aan de andere kant het woord kokerolle. Kokerolle
(1) P. De Keyser, Cokerulle en Moerlemaye, in : Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde,
1965, blz. 363-383.
(2) P. De Keyser, a. art., blz. 377.
(3) dissertatie Uppsala, 1940, X1 + 243 blz.
(4) M. Sahlin, a.w., blz. 86.
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noemde hij, samen met kiriole, kariole, enz., « sommige varianten van Cokerulle » en daarmee achtte hij bewezen dat Cokerulle = Kyrie eleison (5).
Tegen deze verklaring rijzen enkele bezwaren. Ten eerste
werd de variante kokerolle door Sahlin voor geen enkel taalgebied opgetekend. Ten tweede kon De Keyser zelf geen vindplaats meedelen waaruit blijkt dat Cokerulle = kokerolle =
Kyrie eleison. Ten derde is de overgang van kyrie eleison naar
cokerulle fonetisch niet te verklaren. Ten vierde lijkt het ons
onwaarschijnlijk dat de te leper betogende arbeiders als strijdkreet een woord zouden gekozen hebben dat op de vreugdevolle oogstfeesten thuishoorde of in de kerk, ofschoon we wel
willen aannemen dat het kyrie eleison én door zijn veelvuldig
gebruik én door zijn voorkomen in de parodistische literatuur (6) grotendeels ontkerkelijkt kan geweest zijn.
2. Cokerulle = Coterel
Aangezien de opstandige wevers en volders bij het binnenrukken van leper « cokerulle ! cokerulle ! » riepen, ligt het
vermoeden voor de hand dat het woord voor hen iets met
strijd, gevecht, plundering te maken had.
Het vulgair Latijn kende het mannelijk substantief coterelli,
het Middelfrans het zelfstandig naamwoord coterel (-iel, cott-,
coth-, kot-) dat in het Dictionnaire de I'ancienne langue franca&f vertaald wordt door bandit, pillard (7). Coterel was het
woord bij uitstek om de boeren aan te duiden die tijdens de
regering van Lodewijk VII (1137-1180) plunderend door het
land trokken. De betekenis van coterelli, coterel wordt duidelijk wanneer we de woorden gebruikt zien in verbinding met
ribaud, routier en brebancons, die alle drie staan voor bloeddorstige en plunderzieke avonturiers (8).
vb. 1. Ribauz, routier et coterel
Et genz qui n'ont d'onesté cure...
2. Trop est enfens et seteriaus
De BrebanÇons, de Coteriaux...
3. Cil Coterel, cil BrebanÇons
Ce sunt deables... (9).
(5) P. De Keyser, A. art., blz. 370.
(6) Zie P. Lehmann, Die Parodie im Mittelalter, Stuttgart 1963, 267 blz.
(7) F. Godefroy, Dictionnaire de I'ancienne langue francaise et de tous
ses dialectes du IXe au XVe siècle, dl. 2 (Paris 1883), blz. 328-329, s.v.
coterel.
(8) zie A. Mens, De « Brabanciones » of bloeddorstige en plunderzieke
avonturiers (Xll-Xllle eeuw), in : Miscellanea historica in honorem Alberti
De Meyer, dl. I (Leuven 1946), blz. 558-570.
(9) F. Godefroy, a.w., dl. 2, blz. 329, s.v. coterel.
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Nu valt er wel enige gelijkenis te bespeuren tussen de gebeurtenissen die aan de twaalfde-eeuwse jacquerie voorafgingen en
de omstandigheden waarin de Cokerulle van 1280 plaatsvond.
Het is niet bij voorbaat uitgesloten dat de plattelandsbevolking
van rond leper zich hiervan bewust was en dat zij daarom
wetens het tot cokerulle verbasterde coterel als strijdkreet koos
om aldus haar ware aard en bedoelingen jegens de stad en het
magistraat te kennen te geven. Ook post factum kan men een
zekere gelijkenis gezien hebben zodat de kroniekschrijvers het
door de herhaalde bloedige gebeurtenissen in zijn betekenis
bevestigde woord coterel, cokerulle behouden hebben.
De verklaring cokerulle = coterel heeft nog dit voor, dat ze
fonetisch kan verklaard worden : ten gevolge van progressieve
assimilatie werd cot- tot cok- en onder invloed van de volgende
I werd de e tot u gerond (10).
3. Cockarulle = dwaas, gek, gewetenloze, booswicht

Uit het eerste kwart van de zestiende eeuw dateert de Supplicatie voor den zodt van Yper waarin een variant van cokerulle,
te weten cockarulle, voorkomt. We nemen de eerste strofe van
de Supplicatie over uit de tekstuitgave van I. Diegerick die bij
cockarulle opmerkte : « Le sens est obscur, mais ce mot me
semble signifier également ici un cri de rue, un cri de ralliement » (11).
Eerweerdighe heeren, wilt gheven ghehoor
Den zodt van Ypere in zyn zotte peticie,
Niet begherrende groote schat oft tresoor,
Want veel te zodt zoo es myn condycie.
5 Nu anmerckende hoe neerstich ic myn officie
Zeer zottelic bediene, tot mynder onbate,
Dat ic meest al de kynders van Ypre, zonder quade
Naer my doe zodt loopen achter straete, (suspicie
Cockarulle ende den meesten zot trekken en laete,
10 Gaet altyt vooren ; dies, duer zulcke berocken
Es mynen besten rock al ontwee ghetrocken...
Het is duidelijk dat cockarulle hier geen kreet is maar wel
een substantief dat met « den meesten zot » het onderwerp
vormt van « trekken (en) laete ». Vers 9 als geheel is het onderwerp van 10 : Gaet altyt vooren. Versta dus : Cockarulle en de
(10) Schoenfeld-Van Loey, Historische Grammatica van het Nederlands,
zesde druk, § 44, blz. 50.
(11) I. Diegerick, Le fou d'Ypres, in : Annales de la Société d'Emulation
pour l'étude de l'histoire et des antiquités de Ia Flandre, dl. XI, 2e reeks,
blz. 143-146 ; aangehaalde tekst, blz. 144.
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altijd voorrang. Aangezien cockarulle kon verbonden worden
met het substantief sot moet het ongeveer dezelfde betekenis
gehad hebben. Sot betekende niet alleen « een dwaas, een gek,
een zot, een man zonder verstand » maar tevens « een gewetenloze, een booswicht » (12). Hiermee wil niet gezegd zijn
dat cockarulle in de Supplicatie booswicht betekende. Sedert
de dertiende eeuw kan de betekenis flink verzwakt zijn maar
iets van het oorspronkelijke coterel = bandit, pillard kunnen
we er toch nog in vermoeden.
Besluit
Cokerulle is dus, naar onze mening, een vervorming van
coterelli, coterel. Als strijdkreet betekende het « (Hier zijn de)
plunderaars ! Roof ! Plundering » ; als naam van de leperse
opstand, de Cokerulle(n) : (de dag van de) plunderaars.
Guido HENDRIX

SOORTEN TARWE OP DE MARKT
BRUGGE 1615

Aansluitend bij Biekorf 1966, 60.
Uit de rekening van het St.-janshospitaal te Brugge over het
jaar 1614-1615 (f. 150V-152) blijkt dat rode tarwe onder die
benaming alsdan op de markt kwam, samen met poldersche
tarwe en gewone (niet nader bepaalde) tarwe.
Op een totaal van 58 hoed tarwe komt de « roo terwe »
voor met 4 hoed : 1 hoed wordt geleverd in november 1614
tegen 28 sc. gr. ; 3 hoed in mei 1615 tegen 24 sc. 8 gr. het hoed.
De « poldersche terwe » wordt op 2 mei aangekocht (« op
de markt », zo zegt de rekening uitdrukkelijk) in twee leveringen van 7 1/2 en 4 1/2 hoed, tegen 25 sc. gr. het hoed.
De overige 42 hoed gewone tarwe vertonen van november
1614 tot in mei 1615 de volgende schommeling in de prijs
per hoed (in schellingen gr.) :
24 sc. — 30 sc. — 33 sc. 4 gr. (in januari : de hoogste prijs) —
26 sc. 8 gr. (in mei) en 22 sc. gr. in juni.
Haver wordt aangekocht tegen een vaste prijs van 13 sc. 4 gr.
het hoed. Eenmaal wordt een partij van 40 hoed « sucrioen »
(schokkeljoen) geleverd tegen 15 sc. 6 gr. het hoed.
Het dragen van de markt naar het hospitaal is niet in de
opgegeven prijzen gerekend.
C. B.
(12) Middelnederlandsch Handwoordenboek, blz. 559, s.v. sot, znw. m
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REKORD VAN VIJVERS IN RUDDERVOORDE
Bij de uitgave van de Costume van Wijnendale in 1893 stelde
archivaris Gilliodts vast dat er in de jaren 1600 een achttal
vijvers lagen in het bos van Wijnendale, evenveel als op het
grondgebied van Torhout zelf. Voor Aartrijke telde hij er in
de ommelopers niet minder dan 17. De palm gaat echter naar
het aanpalende Ruddervoorde dat bijna het rekordcijfer 30
bereikt.
Hier volgt de erelijst van vijvernamen die in dokumenten
vanaf de 16e eeuw op Ruddervoorde worden vermeld (bij
Gilliodts, Coutumes Petites Villes VI en De Flou s.v.). De namen
zelf wijzen soms op een toestand van verval waarin de vijver
verkeert : quaet, wild (d.i. verwilderd), en de akten zeggen
soms uitdrukkelijk dat de benaming vijver nu een talie, heide,
mager bos of land dekt.
ALFABETISCHE LIJST VAN DE VIJVERS

Den Baillie Vyvere 1705.
Den Byestvyvere 1594. Biesvivere 1705.
Bollekens Vivere 1702.
Den Grooten Eecke en Den Cleenen Eecke 1702. Vgl. den
Eeckviver 1702 gelegen in Wijnendale-bos.
De Hankensackere 1616.
Heims Vivere 1702.
Den Grooten Heijne 1686 ; den grooten neer ofte groote inne
1762. — Den Cleenen Heyne vivere 1686.
Hert-Vermoort Vivere 1702 ; het hert vermoort 1726.
Huteken-Vivere : 't huteken vivere 1616 ; vijver gen. het
hutken 1686.
Het Joos vijverken, het joosken 1686 ; Joosken Vivere 1702.
De Keetsche Balkens Vijvers : Keetsche Balkins 1563 ; de
keetsche baelkens vivers 1611. -- Vgl. Pots of Keete Viver
te Aartrijke 1702.
Den Middelbrouck 1686 1702.
Den Minne Vivere 1702.
Ooms Vivere 1686 1702 ; verwilderde vijver in 1726.
Den ouden vijver « competerende den hertogh van Nieuwburch » 1686. De hertogen van Nieuwburg (paltsgraven van
de Rijn) waren heer van Wijnendale vanaf 1616. — Er was
ook een « nieuwen vijver ».
Den palync vyvere 1611, palinck vivere 1702. Was reeds ten
dele heideland in 1702.
Den quaden vijvere 1517 : een grote vijver door de bekende
Brugse ridder Anselm Adornes aangelegd in zijn heerlijkheid
van Ghendtbrugghe ; deze vijver was « ten tyden gheheeten
Ancelmus Vivere, ende nu ten tyden den quaden vivere ».
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Adornes was heer van Gentbrugge geworden in 1476 en
overleden in 1483. In 1517 had men reeds de vijver « Iaeten
verwilderen ende Iaetende die bestaen met magheren tailliehoute » ; vijftig jaar later was het een partij « busch ende
mersch » geworden. (DF VIII 1095). — De heerlijkheid van
Gentbrugge strekte zich uit op Ruddervoorde, Wingene en
Oostkamp. Men denkt hier aan de traditie die de bouw van
het kasteel Nieuwburg op Oostkamp toeschrijft aan Anselm
Adornes.
Den grooten Slaekt 1612, grooten slack 1726. — Den cleenen
Slaekt 1612, cleenen Slacht 1686. — Slaekt is ook de oude
naam (1431) van een bos te Wingene (DF XIV 839).
Het Slanghevyverken 1611, Slanghe Vivere 1563.
Den Speghelaere Vivere 1702.
Den Werf Vivere 1702. — Een Werfvijver (vijver, later bos en
ten slotte land) lag ook op Wijnendale. 1660 ; DF XVII 277.
Den Wieleman 1686 1702.
Den Wilden Vijver 1686 (alsdan « magher busch ») geworden.
Deze 27 vijvers moeten nog aangevuld worden met een
belangrijke vijver in de Munkebossen : t'Savoor viver, gelegen
in t'Savoorvelt, vermeld in 1720 (DF XIV 69). Een savoor, servoir
is een vijver (soms een afgesloten deel van een vijver) ingericht
als « kweekvijver » (om met visbroed te bepoten) of als
« bewaarvijver » (om gevangen vis levend te bewaren). De
genoemde vijver zou er op wijzen dat Ruddervoorde een
gespecialiseerde vijver had die jonge pootvis opbracht om in
de andere vijvers uit te zetten.
Houdt dit rekord van Ruddervoorde stand tegen de naburige
« Vivers van Bulscamp » (1656) op Bulskamp-Veld, die ook talrijk moeten geweest zijn ? Het Bulskampveld stond in de 18e
eeuw bekend als « de grootste Heyde van Vlaenderen » en was
befaamd om zijn « Bosschen en Vyvers, welke tot het aenqueeken van Karpers zeer bequaem zijn ». (Beschryvinge van
Vlaenderen, 1791).
De aanleg, inrichting en teleurgang van de oude visvijvers
in Vlaanderen werd nog weinig onderzocht. Ook de visteelt
(piscicultuur) werd alhier nog niet historisch verkend. Wie pakt
dit onderwerp aan ?
A. V.

Kleyne kinders oor-seer,
groote kinders hert-seer.
(Uit een Nederduytsche Spraak-konst van 1762).
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DE FAMILIENAAM STIVAEL
C.D.L. noemt in Veurne in 1423 : Jan Stivelier ; hij vraagt zich
af, of Stivelier in verband mag worden gebracht met MnI. stivale
« laars » (1). Hoewel ik het woord stivelier in de woordenboeken niet kon vinden, toch lijkt het me ook dat stivelier een
afleiding is van stivale. Deze verklaring is voor een familienaam
heel waarschijnlijk, daar ook de naam Stivael als familienaam
voorkomt.
In Gullegem vinden we in 1398 : Pieter Stivael ; in Menen
eveneens in 1398 : Hannequin du Mont dit Stivael (2). In 1281
al noemt het « Liber Inventaris » van de Gentse Sint-Pietersabdij : Agatha Stivaels (3). In 1820 vinden we de familienaam
Stival in Sangatte, Kales en Marck (Bonen/Boulogne) ; in Wamin,
Auchy-lès-Hesdin, Grigny en Le Parc (Saint-Pol-sur-Ternoise) ;
in de vorm Estival vinden we hem in Huby-Saint-Leu (Montreuil) (4).
Met de vorm estival staan we al wat dichter bij de oorspronkelijke vorm, want Mnl. stivale, Duits Stiefel, Mnd. stevel (5),
Mhd. stival, stevel (6) is via It. stivale en Ofra. estival te verklaren uit Lat. aestivale « lichte zomerschoen », waarin we licht
Lat. aestas « zomer » en aestivus « zomers » herkennen (Fr. été,
estival). Het woord heeft dus een hele betekenisevolutie meegemaakt, van licht zomerschoentje naar Stiefel en stevel, een
zware schoen, laars, hoge laars, rijlaars. Denk aan « Der gestiefelde Kater », onze gelaarsde kat. Bredero gebruikte het woord
stevel nog : « Tot dat sy hem sien rooven, steelen, taken de
haver en het hoy, ja toomen, stevels, spooren, quispels en
deck-kleen ». Volgens het W.N.T. XV, 1560-61 is in oostelijke
dialekten het woord stevel en ook het werkwoord stevelen
« goed doorstappen » nog bekend. In Kortrijk heb ik als kind
het woord stiebel nog horen gebruiken voor zware soldatenschoenen, maar dat zal wel een aanpassing van Duits Stiefel
geweest zijn.
Ook in het Duits bestaat de familienaam Stiefel, Stiefele,
Stiefelein. Brechenmacher (7) noemt in Schwaben in 1283:
(1) Biekorf LXVII (1966), 126.
(2) Poorterslijst Kortrijk 1398, resp. f° 41v° en 32r°.
(3) R. Haeseryn, De namen van de personen uit Dietse gebieden die
in het « Liber Inventarius » (a° 1281) van de Gentse Sint-Pietersabdij voorkomen. Doct. diss. Gent, 1962, blz. 251.
(4) R. Boyenval - R. Berger - P. Bougard, Répertoire des noms de famille
du Pas-de-Calais en 1820, Arras, 1960, II, blz. 192 ; 1962, III, blz. 129.
(5) K. Schiller - A. Luebben, Mittelniederdeutsches Worterbuch, Bremen,
1878, IV, blz. 394.
(6) M. Lexer, Mittelhochdeutsches Taschenworterbuch, Stuttgart, 1954,
blz. 212.
(7) J.K. Brechenmacher, Etymologisches Wbrterbuch der deutschen Familiennamen, Limburg a.d. Lahn, 1960-63, II, 673.
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Albertus dictus Stival ; in Tubingen in 1357 : Cuncz Stivel ; in
Esslingen in 1362 : der Stifail.
Om welke reden werd deze bijnaam nu gegeven ? Iemand
kon Stivael heten, omdat hij dit soort schoenen of laarzen
droeg. Caesar Germanicus, die keizer was van 37 tot 41 na
Christus, kreeg de bijnaam Caligula, d.w.z. « soldatenlaarsje »,
omdat hij al als knaap bij het leger was en bijgevolg uniform
en soldatenlaarzen droeg. Er bestaan trouwens nog familienamen naar het schoeisel : Patyn, Caucement, Mule.
De naam kan ook gegeven zijn aan de maker van die laarzen ; dit zal wel het geval zijn met de naam Stivelier.
In Duitsland komt de naam ook als plaats- en huisnaam voor.
Voor zover de familienaam uit een huisnaam te verklaren is,
kan de huisnaam uiteindelijk toch weer op het beroep van de
bewoner teruggaan, zodat de bijnaam zowel aan de huis- als
aan de beroepsnaam ontleend kan zijn. Brechenmacher (7)
noemt een zakenman in Regensburg in 1401 : Simon in der
Stifel.
Christmann (8) ziet ook nog de mogelijkheid van een spotnaam voor een dwaas, onhandig mens : 0 noch heute schimpft
man einen steifen, dummen Menschen Stiefel ».
Weer eens voor Duitse namen is er nog een verklaringsmogelijkheid uit Mhd. en Mnd. stivel « houten stok die de wijnstok
ondersteunt » (8).
Volledigheidshalve noemen we nog Mnl. stivelen, stifelen
« doorsteken, doorboren, met een puntig wapen het leven
benemen » (9). Een stivelier zou eventueel hiervan afgeleid
kunnen zijn.
In hoofdzaak zal een Stivael echter wel een drager of maker
van laarzen geweest zijn.
F. DEBRABANDERE

LEEFAARD - LEVAARD
LEEFAARD OF LEVAARD (VERSE HARING) HOE TE SCHRIJVEN ?

We meenden zwart op wit bewezen te hebben dat de enige
aanvaardbare schrijfwijze, gezien onze geldende spelling volgens de Vries en te Winkel, leefaard moest zijn ; zie Biekorf,
1949, bI. 108-110. We moeten die mening herzien. Altijd heeft
L. te Winkel (de ontwerper der spelling) wat aangaat afleidingen op -aard de uitzonderingen grijnzaard en veinzaard voorge(8) E. Christmann, Die deutschen Familiennamen in Albert Dauzats
o Dictionnaire des noms de famille ». Rheinisch-westfasche Zeitschrift fur
Volkskunde VII (1960), 57.
(9) Verwijs - Verdam, Middelned. Wdb., VII, 2157.
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staan (in tegenstelling tot b.v. grijsaard). Dit blijkt uit Kramers
en Bonte, Nouveau dictionnaire Néerlandais-Francais (Ie néerlandais selon les principes d'orthographe établis par M.M. de
Vries & te Winkel), van Goor Zonen, Gouda, 1865, bij de vernoemde woorden. Ook de zgn. Grote van Dale spelde deze
woorden altijd op de aangeduide manier (we onderzochten de
laatste vier uitgaven, sinds 1914).
Dat deze spelling door te Winkel bewust is doorgevoerd
blijkt uit het feit dat Siegenbeek grijnsaard en veinsaard spelde ;
zie Matthys Siegenbeek, Woordenboek voor de Nederduitse
spelling, Amsterdam, bij Johannes Allart, 1805. We weten dat
de spelling 1863 grosso modo een herziening was van Siegenbeeks spelling.
Ondertussen gaven onze spraakkunsten ten hoogste veinzaard
b.v. op als uitzondering. Den Hertog, De Nederlandsche Taal,
deel II, 4 , 1919, ging echter dieper op de etymologie in,
maar syntetiseerde nog niet zoals thans na de Woordenlijst,
1954. De commissie ad hoc heeft naast grijnzaard en veinzaard
nu ook, zonder verklaring, dolaard aan de reeks uitzonderingen
toegevoegd (zie Inleiding, bl. LII). Dit in weerwil van Gezelles
bekende Doolaards in Egypten. Van Dale nam het woord voor
het eerst op in zijn achtste druk, 1961 als dolaard.
De grammatici syntetiseren — en het klopt — deze uitzonderingen als afleidingen met werkwoordelijke stammen (dolen),
waarbij het achtervoegsel aard, bij splitsing van lettergrepen,
de voorgaande medeklinker naar zich toe haalt ; in tegenstelling tot soortgelijke afleiding met adjectieven en zelfstandige
naamwoorden, waarvan het achtervoegsel aard, bij splitsing,
de voorafgaande medeklinker niet aan zich toegevoegd krijgt
b.v. bloodaard, grijsaard, wreedaard enz. Bijgevolg indien de
zaken zo staan en wij overtuigd blijven dat de stam leef- van
leefaard een werkwoordelijke stam is, dienen wij onverwijld
en onbeschroomd onze lieve leefaard vaarwel te zeggen en hem
te vervangen door de alombekende levaard (zoals trouwens
van Dale sinds jaar en dag heeft geschreven, alsook De Bo en
Gezelle). Evenwel betrappen we dan anderzijds én onze De Bo
én onze toponiemen en familienamen op veel ongerijmds en
onsamenhangends, waarover een uitvoerig opstel te schrijven
ware. Dat De Bo soms erg weifelde blijkt uit b.v. bol-aard,
bollaard ; kaakaard ; volaard, vollaard ; gaapaard, gapaard ;
welfaard ; rioolaard ; droevaard...
Tot mijn eigen troost stel ik vast dat het Westvlaamse
droevaard toch beslist droefaard dient gespeld (afleiding met
het adjectief droef, vgl. diefachtig !). Wat de V.W.S. (Vereniging voor Wetenschappelijke Spelling) voornemens is te verrichten met de afleidingen op -aard en -achtig is mij totaal
onbekend.
K. DE BUSSCHERE
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RECEPTEN VAN WESTVLAAMSE DOKTERS
1780
Gedurende zijn zomerverblijf op het kasteel te Izegem kwam
Jhr. Joseph van Huerne in betrekking met befaamde geneesheren uit de omgeving. Hij had o.m. een zeer grote waardering
voor Doctor Spillebout van Roeselare. Van deze dokter heeft
hij drie recepten ingeschreven, eigenhandig, in zijn Handschrift
van Remedien en Secreeten.
Doctor Spillebout behoort tot de vooraanstaande Roeselaarse
familie die van 1714 tot 1907 vijf burgemeesters aan de stad
heeft geschonken. Een Spillebout kocht in 1877 de grote eigendom in de Noordstraat waar nu de hoofdzetel van de Bank van
Roeselare en West-Vlaanderen is gevestigd. Familiekundigen
uit Roeselare zullen die Doctor Spillebout uit Maria-Theresia's
tijd wel genealogisch juist weten te situeren. Inmiddels volgt
hier de tekst van zijn recepten.

Alderexcellentste Remedie voor siatica etc. stijften etc. gegeven door Expertissimum Dominum Spillebout, doctor in de
medecinen tot Rousselaere.
Twee ossepooten in stucken gekapt, met marjoleine, lauwrier, pillioen of timoen, lavendel, roosemarijn, salie, camomille,
van elkx 2. handsvollen ook gestampt of gecorven, t' saemen
gedaen in eenen nieuwen verlooden aerden pot en daer op
gegoten 2. kannen oudt bier, ende een bottel rooden wijn
t' saemen in den selven pot wel gestopt sijnde, met deesem
rond het dexel vanden pot. Ses a seven uren laeten stillekens
trecken op flauw vier, daernaer het sap warm doorgepasseert
en soo veel 't doenlijk is, de kruijden en ossevellen of péserien
vande pooten uijt te persen, dan in pottjes gieten. Sal des
anderendag een consistentie van salve maken, als het gecoelt
en dik geworden sal wesen. Can veel maenden goet blijven.
Men appliceert het mager, een weijnig verwarmende met
doeken.
II

Quée-wijn om te stoppen als hij oud is ; ende laxeert, versch
sijnde. Van mynheer Spilbout tot Rousselaere.
De quée-peiren wel rype sijnde ende gescheldt en de keirens
uijtghesneeden moeten geraspt worden en wel uijtgeperst, ende
dit sal door een glaesen trifter bekleed met kladtpapier laeten
passeeren in een kleene fustagie en in de selve laeten staen
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3. a 4. maenden. Alsdan afgetapt wederom laeten filtreren (dit
is door een trifter of tragter laeten passéren op de manier als
boven) in alve pintjens.
Nota. Men moet daer niet op letten of er caenen op quaemen dat seer frequentelyk geschiet met liggen, men giet het
wederom klaer. Men legt de pintjens met den hals omleeg in
den kelder.
De keiren van de quéen gebruykt men op franschen brandwijn geseth tegen t'doorligghen, t'welk niet te vet maer met
veel verlenging van brandwijn gebruijkt wordt, anders soude
het smerten aen 't vleesch.
III

Versterckenden en sloppenden keucken medicament, dat is,
daer geen onaengenaeme smaek in comt, van Doctor Spillebout.
Neemt de cruyme van een stuijvers wittebrood in stucken
gesneden en laeten kooken in drie pinten waeter tot dat het
witte brood teenemael in grijselingen is gekoockt. Dan doorgegooten en daer in gebroken 2. à 3. doijeren van versche eijeren
en twee stuijvers caneele in pijpen op t' lest laten in trecken,
ende een goet bierglas rooden auden bourgogne-wijn en broodsuijker naer goeste. Daer af van tijd tot tijd een théetasse af
genomen, warm of koud, warm is beter.
Ook bij de dokters van Dadizele en van Izegem zelf ging
Jhr. van Huerne te rade. De twee volgende recepten uit ca.
1780 zijn onder hun naam in het Handschrift opgenomen.
VOOR QUAEDE BORST

van Mr. Brouckaert,
vermaerden heijlmeester in Dadizeele
Recept. — 2. oncen zago, 1 1/2 oncen wortels van witte pappels ofte guimauve, 3. pinten waeter, 2. oncen rosijnen van de
aldersuijverste. laeten coken t' samen tot twee pinten in een
aerde panne, dan doorgieten en passen door een siften (dat
beter is als door een doek omdat het eene naesmaek van
lijwaet heeft). Dan met canariesuijcker verset als naer beliefte.
Men mengelt dat met melk naer beliefte, nemend op alle tijden.
WONDER WIJSE

omme de wormen te vangen uijt de lichaemen
Mynheer Poublan doctor, alsdan woonagtig tot Iseghem, gaf
de menschen een lavement of klisterie met seem waer naer de
wormen met vlijdt als naer een maeltijd sig al versamelden.
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Dan om hun te bedriegen gaf hij eerst een bittermedecijne van
boven in eenen drank. Welk tweede portie de wormen soo
tegenstak, dat sij al t'saemen d'eerste deure die sy vonden aenvatteden en alsoo door den fondamente met gheel hun garnisoen het lichaem ruijmden.
Pieter-Jacob Brouckaert van Dadizele (1737-1811) is een
bekend figuur. Hij was een der eersten alhier die kina als
middel tegen koorts aanwendde. Zijn dochter Amelie-Josephine
trouwde in 1814 te Dadizele met dokter Joseph Jaequemyns uit
Sint-Maria-Oudenhove. Zie daarover de mededeling van D.
Cracco in De Leiegouw VII, 1965, 106 ; Biekorf 1960, 288--289
(L. Van Acker) ; A. Coulon, Histoire de Dadizeele 80 (Brugge
1889). Op het afsterven van Dokter Brouckaert in 1811 werd
een berijmde « Rouwklang » opgesteld door Pieter Deheeger.
Dokter Poublan met zijn « wondere » werkwijze tegen de
lintworm is een mysterie. Hij weze voor verdere opsporing aan
de kant van izegem aanbevolen.
A. V.

TINNEGOED VOOR DE BRUGSE SCHEPENKAMER
1338

Voor de schepenkamer in het oude Ghiselhuus op de Burg
te Brugge werd in 1338 een partij tinnegoed geleverd door
Kateline, de weduwe van Jan van Nevele ; zij ontving een som
van 14 pond 2 schellingen voor levering :
« van ij. groten flasschen,
van ij. groten cannen,
van ere dousine groter plateelen,
van ij. dousinen scuetelen,
van ij. dousinen sausieren,
van ij. groten tailioerscuetelen,
van xij. vierendeelen,
van vj. zoutvaten
ende van j. alemoesenpotte »
dit alles « omme te horbaerne int vorseide [ghisel]huus ». (Stadsrek. 1338-1339, f. 1401.
Een alemoesenpot was een grote pot waarin de genodigden
de overschotten van spijzen uit hun schotels samenbrachten
ten behoeve van de armen. (Bij ieder huis of plaats waar een
feestmaal gehouden werd, stonden armen te wachten op het
godsdeel).
Een vierendeel is hier een tinnen « vierendeelpot » (inhoud
een halve stoop, d.i. ongeveer 1 liter).
De tailioerscuetele is een grote schotel waarin de taeljoren,
d.i. de sneden brood (stuiten) op tafel gesteld werden.
A. V.
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SOLDAAT ZIJN
« Age is a great advantage over youth
In wisdom and by custom, that 's the truth. »
Chaucer. The Knight's Tale.

Mensen van jaren spreken nog geern over de soldatentijd.
Het is de schoonste tijd van 't leven. Gij zijt jong, ge hebt de
onbezorgde kost en gij 'n vraagt niets liever dan een keer te
mogen vechten.
Geboren in d' ander eeuwe, zijn er vele van onz' jaren die
in den eersten oorlog gestaan hebben en in den tweeden daarbij, en andere die in den eersten niet gewild 'n werden : den
eersten keer te jong en den tweeden keer te oud.
Die buiten de twee oorlogen viel, aan 't gat af, 'n heeft
eigenlijk, voor zovele, maar soldaatje gespeeld.
Met mij is dat alzo gebeurd en ik 'n zal er niet om liegen.
Het was een morgen van de derde dag van junimaand.
In den hof van mijn ouders, op een hofbank bij de Leie,
onder den druivelaar, juist de morgen dat mijn moeder naar de
markt moest om boter te laten insteken, na 't weiden van den
eersten top van 't gers, kwam ik op de wereld. De dokter niet
thuis. De vroedvrouw evenmin, en als de nood begon te dwingen om een achterwarigge gelopen, Roze Gaze, en als ze
afgepikkeld kwam was ik daar al, eer dan zij. Ja 'k, man.
Zegt Roze : is er hier geen schare ? En mijn tante Louise,
die ook gereed stond om naar de markt te gaan, seffens om
een kleermakersschaar van mijn kozijn Maurits. In de rapte
afgesneden. In zeven haasten de navelstreng geknoopt en 't was
gebeurd. Het was niet allemaal fijn afgewerkt want naderhand
kreeg ik een navelbreuk, maar dat 'n heeft mij niet belet van
soldaat te worden en mijn vaderland te dienen, want ik was
naar mijn vaders zeggen, goed gemaakt van poten en oren ;
van eikenhout om lange mee te gaan — gelijk al de Baerten —
en nooit, van honderden jaren verre, nooit getrokken naar den
dis. Maar gezond zijn en sterk 'n is maar goed om zakken te
dragen, en wij moesten geletterd zijn ook.
Zo wierd het negentien honderd veertien en ze roepen
binnen. Maar mijn klasse was te jong en ze lieten ons onverlet.
Veel kameraden sloegen op de vlucht en geraakten in Frankrijk,
verstekeling bij een boer waar ze wrochten voor de kost om op
den duur toch binnengepalmd te worden door de piottenpakkers.
En zo geraakte de oorlog gedaan en werden wij ingerekend
om d' oudstrijders te gaan aflossen in Duitsland.
Ik kom in Beverlo en ze leren ons daar op stap gaan, links,
rechts. Acht dagen nadien komt de sergeant binnengestormd

— 166 —
en roept : « Waar is hier een geleerde man ? » En weet ge wat ?
Alleman wees naar mij omdat ik bezig was, met het averechtse
van een pennestok gescherpt, cijfers te zetten op de broodkastjes boven de bedden, op bevel van de korporaal. De sergeant stond in bewondering, deed mij mee naar de kapitein
en 'k werd voorgesteld voor de bezetting van Duitsland.
Maar 's anderdaags was 't grote tralala en spectie van al het
volk van Beverlo, in 't heetste van de zomer. En de Franse
maarschalk Franchet d'Espery was daar ook. In 't marcheren
onder de brandende zon, in 't gloeiende zand, de soldaten
vielen kwalijk rondom ons, en stond de maarschalk met kolonel
Doutremont op een wagen, in de schaduw van afgekapte dennetakken, ons te beloeren en hij salueerde ons al lachend met
frans gevoel. Bescheedelijk gezien. Vraagt het aan Wies Moens
en aan Seppen Begodt. Ze waren daar ook en ze leven nog.
Een paar dagen nadien stonden wij op d' orders. 's Anderdaags met pak en zak naar de Rijn onder leiding van luitnant
Van Hille die afstapte te Munchen-Gladbach ; en vandaar met
acht man, onder mijn bevel, naar Neuss aan de Rijn, waar ze
ons deden aardappels schillen en te slapen lieten liggen in de
oude afgebrande bloemmolen.
De morgen daarop appèl en alleman moest zeggen wat hij
in burger had gedaan. Guustje Van Nevele werd haarkapper,
Miel Van Genachten kleermaker en ik zelve boekhouder.
Kapitein Merjay deed mij roepen om mijn kunst te peilen.
Hij wandelde met mij door 't stadspark van Neuss en zei mij
onderweg dat hij een neef was van graaf Giele Verspeyen van
de Bien Publiek van Gent. En alles afgehaspeld in 't Frans, en
zweten dat ik deed om geen kernels te schieten. ik kon wel
lang Frans van op de grote school maar met kort Frans 'n ging
het niet zo wel. Maar ge leert gauw Frans als 't is om uw plan
te trekken, en ge zegt 't is troep.
Terug naar de Verbrande Bloemmolen. Hij gaf mij een briefje
voor 't stadhuis om bij de burgers in te slapen en hij stelde
mij aan als boekhouder onder het gezag van Eloy, de Waalse
foerier, en mijn werk bestond in klontjes suiker verdelen en
inschrijven, lepels en vorken tellen, de gemalen koffie wegen
en honderd andere dingen, want bij den troep moet alles
kloppen. Het moet zo danig in orde zijn dat, als ge suiker of
koffie te kort komt, ge moet vaantjes zetten, dat zijn ingebeelde
soldaten, om de lijst van de verbruikte waren te doen overeenstemmen met de manschappen op het einde van de maand.
Ik zag algauw waarom die koffie zo beloerd werd. Van zo
zaan er een paar kilo overschoot, kwamen de jonge dochters
van d'herbergen en de danszalen langs de Rijn, hem afhalen
om aldaar echte bonenkoffie van te zetten. Mijn koffiemaalder,
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een boerezoon van Aarsele, vond dat verkeerd maar Eloy, de
foerier, een vent van Libramont, zei dat die meisjes niet 'n
moesten betalen en dat 't zo overeengekomen was met de
grote koppen.
Die winter van negentien op twintig was 't koud in Neuss.
Sneeuwen en vriezen tot einde maart en, als 't vroos gelijk een
been, 't was alsof de oosterwind uit Siberië blies. Maar « de
tijd spoedt heen en bakent reeds de laan waarop nieuwere
tijden ons wenken », zongen wij in 't jaar 1905, toen België
75 jaar bestond.
Na een maand of zes kwamen wij terug naar 't vaderland.
Papieren en boeken van de Staf, in kisten verpakken en één
kist te kort voor de schrijfmachine. De korporaal droeg ze in
de wagon en liet ze vallen dat 't ratelde gelijk een donderslag.
De grote vijand van een schrijfmachine is het stof maar ze
laten vallen is haar dood.
Dat had de luitnant Van Eleweyt gezien, kwam op mij af
en snauwde mij toe : « Et vous laissez travailler un corporal,
espèce d'animal » en ik kreeg acht dagen koekjes omdat ik de
korporaal had doen werken. Zoudt ge ze niet doodslaan bij
maniere van spreken ?...
We reden heel de nacht van de Rijn naar Brussel in een trein
zonder vensterruiten, met hier en daar een loshangende deur.
We kregen warme koffie in Diest, de overschot van Neuss,
echte sloo, -- hij smaakte naar de soep van daags voordien —
en we kwamen aan in de kazerne van 't Dailly-plein te
Schaarbeek.
Geen slaapgerief, geen sargie en allemaal een verkoudheid
van in dien open trein te slapen. Ik om een deken naar mijn
kozijn in de buurt, in de Notelaarstraat, waar Kamiel Huysmans
woonde in de tijd.
Maar, ge weet het misschien niet, in een kazerne moogt ge
alles binnenbrengen maar iets buitendragen is wat anders, en
'k heb 's anderdaags mijn geleende peerdensargie, rond mijn
lijf gewonden, moeten buitensmokkelen. Ik hoestte een dag
of twee en was weer fris man
't Schoon leven was uit. Gedaan met de meisjes die op den
duur om vijf kilo koffie kwamen met één keer, gedaan met
't doen slaan van de waste voor een dobbele kantien, gedaan
met voor nieten rijden op den tram, en alles zelve betalen van
schoensmeer tot het roetkeerske en dat alles met een soldije
van 72 centiem per dag, als ik niet mis 'n ben.
Wij wrochten op den bureau van de kolonel. De week
nadien bezoek van de Shah van Perzië. Ik was gaan kijken en
had de sleutel van de werkkamer van de vaandeldrager luitnant
Van Eleweyt op mijn lessenaar laten liggen. Van Eleweyt kwam
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moesten ter roe of ter hand die vlag van het 2 e Karabiniers
hebben. Ze stonden immers met vier op de lijst van de decoraties die de Shah ging uitdelen en 't tweede Karabiniers was
't verkoren regiment van onze geliefde koningin Elizabeth.
Alles kwam naderhand nog in de plooien want, ter ere van
de Shah en uit dank voor al die decoraties, schold de kolonel
al de straffen kwijt.
En zo verliepen de maanden. D'andere met 't geweer op
oefening naar Etterbeke en wij hele Godse dagen schrijven en
wrijven dat horen en zien verging. Van 's morgens na de koffie
tot dat ze bliezen « Is mijne peere geenen schoonen officier ? »
labeuren met de pennestok. Dat z' in tijd van vrede niet
'n werken bij den troep ? D'ene wel en d' andere niet.
Nog een keer een grote schouwing op 't binnenhof van
Dailly en 'k hoorde weer de klaroenen schallen van « En zet je
potverblomme in po-si-tie ! »
En voorts gelijk iedere goede soldaat : horen, zien, zwijgen
en gehoorzamen.
En dat heb ik gedaan : bij 't behandelen van heel serieuze
zaken voor de kapitein-kwartiermeester, als papieren van generaal Bernheim van de zesde Divisie, van brieven van oude
I jzerratten die decoraties terugzonden, van rapporten van Mielke Lauwers van Kortrijk, die ook bij de karabiniers was en aan
't front zilveren schedels opzette, van 't omverreschieten van
twee ter dood veroordeelde Vlaamse karabiniers op de kerkesteen van Pollinkhove, maar daarover zal ik niet reppen. Geen
krem. Het is beter geen slapende honden wakker te maken,
heb ik mij altijd laten gezeggen.
We zwaaiden af op een hete zomerse dag en aan 't Noordstation vergat ik van aan te slaan bij 't voorbijkomen van een
hoge kop. Door d'oge van een naalde gekropen met Vlaams
te spreken.
En 't laatste is nog meest van al geld weerd.
Bij 't vertrekken hadden z' ons een boekje in de hand gestopt
en thuis gekomen, wat las ik ?
G.P.B. — mijn naam 'n hadden ze niet durven vertalen —
soldaat 2de klasse, specialiteit : Pourvoyeur de V.B. Conduite :
Très bonne. Vlaams : Aanbrenger van handgranaten en kartetsen, in een kistje op de rug gebonden, en daarmee in de moze
kruipen tot in de loopgrachten, als 't nog een keer oorlog is.
Ze 'n zijn bij 't leger nog van de domste niet. Ze wisten
hogerhand dat ik geen geweer 'n kon vasthouden maar kon
dienen om, als 't nood deed, ammunitie te versleuren.
Ik 'n heb het, God zij gedankt en gebenedijd, nooit moeten
leren en nog min moeten doen.
En we zeiden voor onz' reden : wordt het nog een keer zo
laat, zeggen gelijk de garde van Eeke, elk trekt zijn plan.
G.P. BAERT
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BITTERE ETYMOLOGIE VAN VLAANDEREN
1522
Jacob de Hont, kapelaan en organist te Axel, was 35 jaar
toen hij, in 1522, een jaar van grote duurte, de volgende rijmen
in zijn Kroniek neerschreef.
De aanhef is lyrisch, een felle apostrofe, om te zeggen
dat, na de ergerlijke tonelen van uitbuiting in de tijd van nood,
Vlaanderen zijn naam niet meer waardig is :
Vlaenderen, du moets dinen naem veranderen,
du moets heeten : « Elc vla den anderen » !
Wie best mach es den anderen fel,
nu es dijnen name : « Elc vla den anderen wel ».
Het motief van het vlaan (eigenlijk : villen, stropen ; uitbuiten) wordt in de volgende rijmen verhalend en betogend
toegelicht.
Vlaenderen plach te zijne een lant
van grooter neringhe, zij hu becant ;
die coopman mochten vrij keeren ende varen,
hij was rechtvaerdich, tfolc mocht hem ghenaren.
Nu es den tijd verkeert ; des zijt ghewes,
dat die coopman loos ende onrechtvaerdich es,
noch in ghewichten, maten, in ghetale,
twort al vermindert, verloost altemale.
Ende die neringhe trect huuten lande,
dijer te voren was menegherhande,
om die groote loosheit, die nu ghesciet,
binnen den lande, verstaet tbediet.
Dus moet Vlaenderen zijnen naem veranderen,
want deen vrient verraet nu den anderen.
Niemans en mach den anderen betrauwen,
Loosheit, valscheit, haet ende nijt zijn nu de vrauwen
dijet lant van Vlaenderen nu regeren
met valscheden, daer zij hem mede gheneren.
De kapelaan herhaalt dan nog in een zevental latijnse versregels zijn aanklacht tegen de « loosheit » en de onrechtvaardigheid die het land meester zijn (1).
(1) N. de Pauw, Middelned. Gedichten en Fragmenten II 419 (Gent
1903-1914 ; uitg. Kon. VI. Academie).
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De duurte van het graan was te wijten aan het feit dat
gheen coren uut Oostlant » meer werd ingevoerd. Dit als
gevolg van de oorlog van koning Christiern van Denemarken
(schoonbroeder van onze Keizer Karel) met de Hanzeaten.
Christiern zocht vooral Lubeck te breken. Deze machtige hanzestad blokkeerde daarop de graanexport naar de Scheldehavens.
De spekulanten in Vlaanderen joegen de graanprijs de hoogte
in. Te Leuven en te Vilvoorde kwam het tot een vrouwenoproer op de graanmarkt (2). De winter 1521-22 was een hoogtepunt. Kapelaan de Hont noteert gedurende die maanden
herhaaldelijk de ongehoorde graanprijs in zijn Kroniek (3). De
regering greep krachtdadig in om de spekulatie te beteugelen ;
al de voorraden graan werden onder controle gesteld. In
februari 1522 doorliep Joos van Heuvele, baljuw van Harelbeke,
met zijn sergeanten de 17 dorpen van zijn baljuwschap om er
van huis tot huis de voorraden graan te schatten en onder
controle te stellen (4). Naar het einde van 1522 vielen de prijzen, ten gevolge van de vredesluiting met de Hanzeaten.
Onze kapelaan is dan ook, einde 1522, weer hoopvol gestemd. Het was maar een bui, de lucht is weer helder, en zijn
aanmoediging schijnt nu de bitterheid van de vorige verzen
te willen verzoeten :
«

Och Vlaenderen, hebt doch goeden moet,
het zal noch worden harde goet.
Aventure en es maer een vloet,
zijt pacient wat dat ghij doet. (5)
Het etymologiseren van de kapelaan is wel het noteren
waard. Kapelaan de Hont is een tijdgenoot van onze grote
annalist Jacob Meyerus, die een der allereersten onder de
Vlaamse humanisten naar een etymologie van « Vlaanderen »
heeft gezocht. Eerst in 1531 besprak Meyerus de etymologie
van Flandria in zijn « Res Flandricae » ; hij dacht daarbij liefst
aan lat. flare (blazen) en verstond Flandria als « vlakte onder
windstoten ». Zijn vriend Jodocus Badius (Ascensius) had hem
echter doen twijfelen. Badius achtte Flandria uit flare aanvaardbaar, doch meende dat de naam ook kon ontstaan zijn uit
Flandbertus, naam van een legendarisch landsheer. In 1538
(Compendium) was Meyerus gewonnen voor Flandbertus of
(2) A. Henne, Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique Ill 17-18
(Brussel 1859).
(3) Kroniek van Axel, ed. A. de Mul, in Jaarboek Oudh. Kring « De Vier
Ambachten » 1939-40, p. 145-150.
(4) De baljuwrekening 1521-22 motiveert het optreden met de woorden0 pour... remedier au désordre de la chierté du pris des bledz lors régnant,
et subvenir au povre people ». Henne t.a.p.
(5) Latijnse herhaling weggelaten. De Pauw a.w. 420.
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evtl. Flandrina ; bij het einde van zijn leven (Annales ; ed. 1561)
gaf hij echter de voorkeur aan Flandras (met bet. krekenland,
polders) boven de Flandbertus-etymologie van andere humanisten (6).
De Axelse kapelaan is dus een eerste zwaluw met zijn (emotionele) etymologie uit het jaar 1522. Dat hij zelf ook « geleerde » etymologische belangstelling had blijkt uit een nota in
zijn Kroniek over de namen Flandria en Flamingus : een curiosum, dat ons een kijkje geeft op de argeloosheid waarmee de
humanisten de oorsprong van de namen interpreteerden.
Flandria is zoveel als Flandria dira (d.i. het gevreesde Vlaanderen). — Flamingus (vlaming) = flamma ignis (vuurvlam) of
flammam gerens (vuurdrager) : de Vlaming schiet immers licht
in vlam en vuur. Zo interpreteert de kapelaan zijn eigen vlamen-vuur etymologie.
Hij kent echter ook de verklaring uit flare (blazen) die bij
zijn tijdgenoten Meyerus en Badius voorkomt. Flamingus uit
flare is ook aanvaardbaar, zegt onze kapelaan, immers « de
Vlaming maakt veel wind en schut veel wind » (7).
Op een ander plaats geeft onze memorialist (die als organist
meer dan eens naar Brugge kwam om nieuwe klokken te keuren) (8) een etymologie van Ramskapelle (9). De heer van Dudzele wilde een nieuwe kapel bouwen in een uithoek van zijn
heerlijkheid ; iedereen moest het zijne bijbrengen ; een oude
vrouw zei dat ze niets te geven had :
Maer ic hebbe maer eenen ram,
wilden hebben, ic gheven u dan,
vercoopten ende maecter mede
een capelle te deser stede.
Zo kreeg Rams-kapelle zijn naam, vertelt de kapelaan in 1523.
En hij besluit zijn etymologische krabbels met de diepzinnige
beschouwing « dat de namen dikwijls op de zaak passen ».
A. VIAENE

(6) R. Verdeyen, Vlaanderen en Vlaming, in VMed. Kon. VI. Academie,
1943, 407 vlg.
(7) De Pauw a.w. 376. — De kapelaan etymologiseert ook, naar de
mode van de tijd, op de namen Theutonica terra (Duitsland) naar de reus
Theutanus ; Francia naar de Trojaanse koningszoon Francus.
(8) Biekorf 1961, 125, 156.
(9) De Pauw a.w. 421.
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STANDVASTIGE SOLDAAT EN DESERTEUR
IN HET MARKTLIED
1821

Het volgende « Gezang » op een « Nieuwe Stemme » is een
soort adieulied van de jonge rekruut Victor aan zyn geliefde
Sophie. Het scheiden is hard, doch de jonge soldaat wil trots
alles zijn plicht doen en Vorst en Vaderland dienen, daarin
gesteund door zijn verloofde. lets van de geest van 't Nut van
't Algemeen is in dit lied aanwezig. Is het geïnspireerd door de
Volks-liedgeus (1788-1807) van Jan van Nieuwenhuyzen c.s. ?
De tekst komt voor in « Nieuwen Almanak voor 't Jaer ons
Heere J.C. 1821 gecalculeerd op den Meridiaen van Gend, door
Meester Daniel Montanus. Te Gend, by L. van Paemel, Boekdrukker op den Brabanddam ».
GEZANG VAN VICTOR EN SOPHIE

Victor
1. Vriendin', ik ben in 't lot gevallen,
'k moet optrekken, 'k heb nomber dry,
ik moet over vesten en wallen,
aenhoord 't leste verzoek van my
wilt uwen Victor getrouw blyven,
want ik zal alle maenden schryven
aen myn beminde Sophia
bis
6 Sophia, 6 Sophia a a a 6 Sophia
bis.
Sophie
2. Victor, bezitter van myn herte,
wat zegt gy, zyt gy reeds soldaet,
moet gy vertrekken, Godt ! wat smerte,
is'er thans hulpe, troost, nog baet ?
moet gy u gaen van die begeven
die zoo zeer wenscht met u te leven,
in druk blyft uwe Sophia,
bis
uw Sophia, uw Sophia a a a, uw Sophia bis.
Victor
3. Sophie, vriendinne weêrd geprezen,
maekt myn vertrek toch niet zoo zwaer,
soldaet zyn kan m' een schoóle wezen,
ik ben nog maer ruym achttien jaer,
ik zal de fransche taele leeren,
en wanneer ik zal wederkeeren,
sult gy worden myn liev' ega,
bis
6 Sophia...
bis.
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4. Victor, hoe kan ik my bedaeren,
ik die u zoo vurig bemin' ;
zegd, kan ik die oorlogs gevaeren
geheel verbannen uyt myn zin ?
ach ! het schieten, kappen en kerven,
dat doet zoo veéle jongheyd sterven ;
de redens zyn gegrond, 6 ja !
bis
van Sophia,...
bis.
Victor
5. Vriendin', weerhoud toch uwe traenen,
moet ik sneuvelen in den stryd,
denkt hoe veel vrienden, parochiaenen,
sterven hier ook in hun jongheyd ;
Godt weét waer toe ik ben geboóren ;
maer u die had' ik uytverkoren
voor myn geliefde vrouw, 6 ja !
bis
6 Sophia...
bis.
Sophie
6. Wel aen, Victor, moet gy marcheéren,
aenveerd op d'eeuw'ge trouw myn hand,
nog wilt, bid' ik, niet deserteéren,
stryd voor den Vorst en 't vaderland ;
en als gy hebt voldaen de jaeren,
ontsnapt gy d'oorlogsche gevaeren,
dan vlugt gy in de armen, ja
bis
van Sophia, van Sophia a a a, van Sophia.
Niet zo wijs als de wijze Victor was een andere (naamloze)
soldaat van koning Willem die, uit passie voor een meisje,
gedeserteerd is en nu, in dezelfde « Nieuwen Almanak » van
1821, de marteling bezingt van zijn achtjarige dwangarbeid.
Mijn geval is een « spiegel voor de jongheyd », zo besluit onze
deserteur, rouwmoedig en moraliserend. Hij zingt zijn lied op
de « Stemme : Als ik bepeys myn jong maegdelyk leven ».

LIEDEKEN VAN EENEN DESERTEUR

1 . Wilt gy myn klagten eens aenhooren,
hoe ik gekomen ben in het verdriet :
een schoon vriendin kwam myn hert doorbooren,
maer zy en agte myn liefde niet ;
zy was g'heel stuer ende obstinaet,
om dat ik was een jongen soldaet.
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2. Ik deserteerde om haer te behaegen,
ik zal onthouden wat ik heb' gedaen ;
naer het verloop van eenige dagen,
luysterd hoe dat met my is vergaen :
ik wierd gepakt tot myn leed en spyt,
en 'k wierd zoo naer een droef kot geleyd.
3. Myn vonnis wierd my daer voorgelezen :
ó droevig lot ! wat ik hier verstaen,
dat ik acht jaer slaef moest wezen,
al voor de faut die ik heb' gedaen ;
ik dacht : ach Hemel ! rukt my in het graf,
want zoo een leven is my veél te straf.
4. Hoe ben ik hier vol druk en ellenden,
aenhoort myn klaegen en bitter geschrey,
waer ik my keer', of waer ik my wenden,
den swaeren last is altyd by my ;
ach ! was den tyd, eylaes ! maer vervult,
dat ik nu lyd' is myn eggen schuld.
5. Myn handen en beenen zyn heel doorsneden
van myn ketens gelyk g'aen my ziet,
op eene houte plank daer rusten myne leden,
't is al miserie en groot verdriet ;
hebt doch meedoogen met myn slaeverny ;
ach ! kwam de tyd dat ik was los en vry.
6. Ik word' gestouwt net als de beesten,
noyt hebbe ik geen uer van pleyzier,
sleuren en sleépen g'heel dagen om 't meesten,
misdoe ik iet, ik ben in dangler ;
spreék' ik een woord dat aen hun mishaegt,
ik arm slaef, ik word' aengeklaegt.
7. Waer zijn nu alle myn beste vrienden,
luysterd eens wat dat ik u zeg',
in mynen nood zijn' er geen te vinden,
ider die loopt van my hier weg ;
de menschen spreéken zoo zy zyn gezind,
geen schoonder zaek als die 't ondervind.
8. Had' ik nog liever soldaet gebleven,
als hier te zyn in slaeven-dwang,
al moet ik wagen myn lyf en leven,
acht jaeren slaef, het is bitter lang;
spiegelt u, jongheyd, die my hier aenziet :
Het is myn schuld dat ik ben in het verdriet.
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DE GROOTTE VAN ONZE STEDEN
NAAR DE SCHATTING VAN EEN REIZIGER IN 1501

In 1501-1503 ondernam onze vorst Filips van BourgondiëHabsburg (de Schone) zijn eerste reis naar Spanje. Tot zijn
gevolg behoorde o.m. een twintigjarige officier met name
Antoine Lalaing, zoon van losse. Deze jonge kamerheer van
de prins onderhield een uitvoerig dagboek van de reis dat
getuigt van een open geest en ruime belangstelling. De reis
ging uit Brussel door Frankrijk, Navarra, Spanje, Catalonië, terug
over Frankrijk, Duitsland, Tirol en weer naar Brussel.
De jonge Lalaing had zelf reeds heel wat rondgereisd in
Vlaanderen, Brabant en Henegouwen, en stelde belang in het
uitzicht van onze steden. Zijn reisgenoten en vrienden Charles
de Lannoy en Antoine de Quiévrain, die goed de Nederlandse
provincies kenden, zullen ook wel soms een vergelijking hebben
gesuggereerd wanneer hij voor een Franse, Spaanse of Duitse
stad een equivalente stad uit de Nederlanden wilde noemen.
De vergelijking betreft alleen de omvang van de steden. Steden
die uiteraard omheind en versterkt waren, en daardoor lichter
dan nu een vergelijking de visu toelieten. Uit die schatting kunnen natuurlijk geen precieze gegevens afgeleid worden.
De volgende lijst biedt de vergelijkingen uit het dagboek
van 1501, samengebracht onder de namen van het Nederlandse
stedentype (1). Men zal dus lezen : Met Aalst worden vergeleken : Duenas in Castilië, Salins in Franche-Comté enz...
A. V.
LIJST VAN VERGELIJKINGEN

Aalst : Duenas (Castilië), Salins (Franche-Comté), Thann (Elzas),
Oppenheim, Boppard.
Antwerpen : Torquemada (Castilië), Montélimar, Innsbruck.
Ath : Zaragoza.
Bergen : Freiburg (im Breisgau).
Brugge : Orange : « was vroeger zo groot als en zelfs groter
dan Brugge, getuige de oude ruïnes ; nu even groot als Edingen ». — Keulen (is « grande comme Bruges et plus »).
Dendermonde : Lerida. Gerona (Catalonië). — In 1477 werd
Dendermonde door de sekretaris van hertog Maximiliaan
(relaas van de reis Keulen-Brugge) gelijkgesteld met de stad
Ulm op de Donau. (Itinéraire, ed. H. Van der Linden, p. 121 ;
Brussel 1934).
(1) Gachard, Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, 1123340 passim (Brussel 1876 ; uitg. Kon. Academie). Over Antoine de Lalaing,
zie de inleiding p. VI-XIV. Vgl. L. Halkin-G. Dansaert, Charles de Lannoy,
Vice-Roi de Naples 25-27 (Brussel 1934).
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Dowaai : Vienne (zie onder Gent).
Duinkerke : Pézénas bij Béziers (Hérault).
Edingen : Guadalajara (met slechter bestrating). Orange.
Gent : Vienne (-en-Dauphiné) : was vroeger groter dan Gent,
nu nog even groot als Dowaai.
Halle : Met de Brabantse bedevaartstad worden vergeleken :
Perreyros (Galicië), Villingen en Sigmaringen in het Zwarte
Woud, Schongau, Duren.
leper : Montpellier.
Kortrijk : Benavente (Leon), Valence (en Dauphiné), Bourg-enBresse, Dole, Ensisheim (Elzas), Bruchsal, Bacharach. Met die
zeven vergelijkingen staat de stad Kortrijk heel vooraan.
Lier : Siguenza (Castilië).
Mechelen : Segovia. Barcelona.
Nijvel : Brisach. Stuttgart.
Oudenaarde : Calatayud (Aragon). Andernach.
Rijsel : Perpignan
Valencijn : Burgos. Narbonne. Nimes.

ZIEKTEBEELD, GENEESMIDDEL EN DIEET
IN MIDDELNEDERLANDSE TRAKTATEN

Bij de uitgave van de Avicenna en Herbaristeksten
door Dr. L.J. Vandewiele
Een uitgave die een gebeurtenis in de wetenschappelijke
wereld mag genoemd worden. Voor de opbouw van een volwaardige geschiedenis van de medische opvattingen en praktijken in de Nederlanden wordt hier een onmisbaar « tekstboek »
met uitstekende kommentaar geboden.
De twee traktaten (Ms. 15624-15641 Kon. Bibliotheek te Brussel), geschreven in een westbrabants uit de 14e eeuw, zijn
waarschijnlijk oorspronkelijke werken die elkaar aanvullen, de
Herbaris doet zich voor als een glossarium op Avicenna. Beide
werken zijn een synthese van de gangbare opinie over de
geneeskunde in de late middeleeuwen in onze gewesten en
geven een volkomen beeld van de medische chirurgie in die
periode.
Avicenna brengt een beschrijving van het ziektebeeld, opgave
van geneesmetodes, allerlei bekende en onbekende toepassingen. Over de praktijk van het dieet is de informatie overvloedig.
Daar dit gebied, historisch bekeken, zo goed als onbetreden is
en de geschiedenis van de keuken aanraakt, laten we hier
enkele voorbeelden volgen.
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Na bloedlating. — « Die gene die gelaten siin, si selen eten
morwe eyeren gebraden. ende bergen vleesch. jonge kiekene
of jonge hinnen. ende licht tarwen broot wel geheven. Ende
drinke suver wit wijn ende sachte. dat hi die mage niet en
quetse. ende dies luttel. Applen gebraden sal men eten om
dat si vallen in den bodem van der magen. Ende melc no case
en sal men niet eten no generande olie, want daer af gadert
fleume in die mage... »
Bij koorts. -- « Men sal hen geven tetene hinnen ende kiekenen met comine ende met pepere. ende limogien. ende ionge
visschen uuten verscen rivieren entie smal siin ende mager als
snoekelkine. baersekine. lamproyen stekelinge ende der gelike.
Ende wit tarwen broot gebudelt. Ende drinke witten wijn die
een luttel starc si. »
Huidziekte. — « ... Men salse wachten van alle spisen die
melancolie voeden. ende van allen vogelen die in staenden
watere of in broeken wonen. ende van erweten. van bonen.
van pepere. van enioenen. van loke. » Men moet de zieken
« wachten van allen scarpen dingen. alse peper. mostaert. looc.
ende van alre gecorumperder spisen. ende van allen vogelen
die wonen in broeken. »
De Herbaris is een van de oudste botanische werken uit ons
kultuurgebied. Voor de geschiedenis van de botanika, van de
farmacie en de geneeskunde biedt dit geschrift belangrijke gegevens. Alles steeds gericht op de aanwending van de simplicia
in de artsenijbereidkunde. Aan de identifikatie van de planten
heeft de uitgever veel werk en zijn beste kunnen besteed. De
planten uit de Herbaris worden vergeleken met de planten
beschreven in andere nederlandstalige werken : zo kan men
het gebruik van sommige kruiden in de geneeskunde volgen
van Maerlants tijd tot op onze dagen. En ten slotte — hetgeen
sommige van onze lezers gaarne zullen vernemen — in deze
studie wordt ook rekening gehouden met het oordeel van de
volksgeneeskunde over het gebruik van sommige kruiden. De
volkskundige die op dit belangrijk gebied van onze kultuurhistorie de werken van Dr. Vandewiele tot gids neemt zal bij de
interpretatie, ook van gebruik uit moderne tijden, veel opheldering vinden en veilig wandelen. Voor de lexikograaf middelnederlands zijn de uitvoerige registers (lijsten met toelichting
van simplicia en composita) een onmisbaar instrument.

A. V.

Het werk : « De Liber Magistri Avicenne en de Herbarijs », uitgegeven
en gekommentarieerd door L.J. Vandewiele, Doctor in de farmaceutische
wetenschappen, verscheen als nr. 83 van de Verhandelingen van de Kon.
VI. Academie van België, Klasse der Wetenschappen, Jaargang XXVII (1965).
In-8, 511 blz. Verkrijgbaar bij de genoemde Academie (P.R. nr. 352.57)
Hertogstraat 1, te Brussel 1. Prijs : 800 F.
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MENGELMAREN
BOLSPEL IN VLAANDEREN

Een motorische sectie van het dagelijks volksleven verkennen
en beschrijven is geen klein bier. Een operatie Vragenlijst volstaat daarbij niet. « Lijsten met veel vragen krijgen zelden een
antwoord. Het wordt een schrale oogst » : zo getuigt de auteur,
die bij de redactie van zijn bekende « Oostvlaamse Bedevaartvaantjes » heel wat ervaring had opgedaan. Zijn statig « Bolspel
in Vlaanderen » is dan ook een echte en aktuele volkskundige
monografie geworden. De auteur is gaan bollen met de bolders,
het Vlaamse land rond, gaan praten en tikken, bij spel en buiten
spel, een « gaan » waarbij een goede wagen werd afgereden.
« Le meilleur folklore se fait sur le zinc », zei onze grote
Van Gennep. Ontmoeting en dialoog met de spelers is volstrekt
noodzakelijk. « Eén bezoek aan een boldersmaatschappij volstaat gewoonlijk niet. Ge moet het vertrouwen van deze mannen en vrouwen genieten. Kom de eerste maal niet voor de
pin met papieren of formulieren... Praat met hen als een man
van het vak, als een bolder zeer eenvoudig. Volg hen in hun
gebaren, in hun woorden en uitdrukkingen, maar speel intussen
met hen mee... »
Het resultaat van dit medeleven ligt voor ons in een keurig,
rijk geïllustreerd boek dat de berg ingezamelde informatie,
keurig geschift en geschikt, aanbiedt in een defilee van gloednieuwe hoofdstukken over het krulbol, pasbol, trabol, gaaibol,
pierbol ; over blazoen-, emmer-, put-, bak-, gerre-, ring-,
spriet- en andere bollingen ; over kegelspel en beugelen. Met
een bezoek bij bollendraaiers en, als sluitstuk, een goed gestoffeerd kapittel over de geschiedenis van het bolspel, over de
plaats van dit spel in literatuur en plastische kunsten en over
de psychologie van de bollende homo ludens in stad en dorp.
Een buitengewoon rijke inhoud. En een bewerking die, door
de koppeling van directe en indirecte methode, als een terecht
bekroond model in onze Vlaamse volkskundige literatuur naar
voren treedt.
A. V.
Lic. Renaat van der Linden. Het bolspel in Vlaanderen vroeger en nu.
Gent, 1966. In-8, 272 blz. ; talrijke ill. in en buiten de tekst. Bekroond
door de Provincie Oost-Vlaanderen en uitgegeven onder de auspiciën van
de Kon. Bond der Oostvlaamse Volkskundigen. Prijs 295 F. (Te bestellen
bij de auteur, Godveerdegemstraat 15, Zottegem).
OVER DEN BEZEM GETROUWD

Op de vraag in Biekorf 1966, 127.
Bij Warden Oom (Edw. Vermeulen) lezen we : « een verbintenis over den bezem » in Betoverd Hof, 1 e uig. 1929, blz. 203 ;
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« ze zijn over den bezem getrouwd » in Grepen uit een aardig
mensenleven, 1° uitg. 1924, blz. 197.
De uitdr. is praktisch algemeen bekend en gebruikt in WestVlaanderen : Oostende 1956, Hooglede en Roeselare 1961,
Torhout 1964.
Te Rumbeke (1964) zegt men ook : « achter of bachten den
bezem trouwen ». Te Keiem (1963) : « over den bezem leven,
achter of bachten den bezem leven ».
Dit alles om te beduiden dat ze zonder echtverbintenis als
man en vrouw samenleven.
Stoett, Nederl. Spreekwoorden (4 e druk, 1925 ; II 197, nr.
1904) vermeldt « over den bezemstok trouwen » voor Friesland.
Hebben we in West-Vlaanderen hier ook een Friese inslag
Verder geeft Stoett nog ndl. « over de halfdeur getrouwd zijn,
achter de steen (ook : achter de haag) getrouwd zijn », en
daarmee overeenstemmend eng. « to jump the besom ».
Bij De Cock, Spreekwoorden en zegswijzen afkomstig van
oude gebruiken en volkszeden (1908), geeft onder nr. 541 de
uitdr. «ze is over de halfdeur getrouwd» gezegd van een meisje
(ongehuwd en moeder). In deze laatste bet. heb ik het ook
gehoord te Poperinge (1928) en te Hooglede (1953).
Bij de studie van Spreekwoordenschilderij (1959) van Pieter
Bruegel citeert W. Fraenger (Der Bauern-Bruegel, 1923) de
hd. uitdrukking « unterm Besen getraut ». Zie daarover Dr. Jan
Grauls, Volkstaal en Volksleven in het werk van Pieter Bruegel,
1957, blz. 113.
Het Noorden kent, steeds met dezelfde betekenis : « ze zijn
over de puthaak getrouwd ». (Stoett ; Ter Laan ; Vandale, die
ook de uitdrukking met « bezem » geeft). -- Puthaak, pomphaak is de lange hefboomsteel die we nog terugvinden bij
waterputten in de Kempen.
De spreuk gaat terug op een oud Germaans volksgebruik.
Bij onkerkelijken, en soms ook bij noodgeval waar geen geestelijke kon bereikt worden (bij ons bvb. in de beloken tijd),
werd aldus een huwelijk aangegaan. In Nederland stapte het
meisje over de puthaak, in Vlaanderen over de bezem, in het
bijzijn van twee getuigen.
De bezem is symbool van huiselijke werkzaamheid en bekommernis om verzorgd huishouden. Zo hoorde ik : « de bezem
staat daar altijd voor de deur » (Beselare 1927 ; Hooglede 1932)
om te beduiden dat, wanneer ge daar een bezoek doet, ze
altijd een gelegenheid zoeken om u te doen helpen bij hun
werk. De bezem staat altijd binnen greep ; er is altijd werk
voorhanden. Wanneer men echter de bezem door het dakvenster stak, dan was dit een teken dat het werk af was en
gedaan, dat men vrije tijd had. Vandaar ontwikkeld tot volle
vrijheid om te doen wat men wilde. M. VERMEULEN, Rumbeke.
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Een paar aantekeningen, terwijl de bezem nog voor de deur
staat. Alleen over de vreemde equivalenten.
De engelse uitdrukking « to jump the besom », « to marry
over the broomstick », amerikaans « to jump over a broom »,
staat dicht bij de bezem-idiotismen uit het Vlaamse land. Een
engels woordenboek uit 1774 verklaart de uitdrukking als een
« quasi-marriage ceremony » bij dewelke de twee partijen over
de bezem springen. (Oxford ED. I - 2, 1130).
Het hoogduits spreekt van Winkelehe, term die reeds in de
13e eeuw (Berthold von Regensburg) voorkomt ; in de moderne
taal meestal « wilde Ehe ».
Talrijk zijn de franse equivalenten : être marié a la mode
de Bretagne, du cóté gauche, au nceud coulant, a Ia détrempe,
au treizième arrondissement, sous la cheminée. Ook nog (reeds
in 1600) : faire le mariage de Jean des Vignes.
Opmerkelijk is de nota van Brewer's Dictionary of Phrase and
Fable (1954) : « jumping the besom » is, na de huwelijksafkondiging (afroepen der bannen), als man en vrouw gaan samenleven zonder trouwplechtigheid noch andere formaliteiten.
B.

BIBLIOGRAFIE VAN HENNEQUIN

In verband met de bijdrage over Hennequin in Biekorf 1966,
119-120 zou ik het volgende willen meedelen.
Een exemplaar van de drie door U vermelde uitgaven bevindt
zich ook in onze bibliotheek : Nieuw-jaer-giften 1763 ; Sermoenen 1772 ; Lyksermoenen 1769.
Bovendien bezit onze bibliotheek echter nog 2 exemplaren
van een uitgave der Nieuw-jaers-giften in twee delen, verschenen bij Hubert Bincken te Antwerpen, zonder jaar : het eerste
deel bevat 15 sermonen en de approbatie van Brugge, 1763 ;
het tweede deel bevat 7 nieuwe sermonen en een approbatie
van Brugge, 1772, alsook de Sermoonen voor d'eerste communicanten, met nieuwe paginering en approbatie van Brugge,
1772. Deze beide delen zijn blijkbaar samen verschenen, en
daarmee schijnt me de veronderstelling op het einde van uwe
bijdrage niet op te gaan. Wanneer ? Een paar jaar na 1772 ??
Ten slotte bezitten we ook nog een uitgave van die Sermoonen voor d'eerste communicanten, verschenen te St.Truyden,
by Joannes Bernardus Smits, 1789 ; ze bevat echter slechts de
eerste 10 sermonen van de 14 die zich in de oudere uitgaven
bevinden ; approbatie van Brugge, 1772.
De Leuvense uitgave van de Lyk-Sermoonen van 1792, waar
Biekorf gewag van maakt, ontbreekt ons helaas !
J. ANDRIESSEN, S.).
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DE NAAM OMCOMNIA

Volgens Vraagwinkel (1966, blz. 64) was Omcomnia Hennion
geboren te Oosterzele in 1828.
In de oude Parochieregisters van Bavegem noteerde ik, over
een periode van circa 150 jaar, drie personen met deze doopnaam :
1) De Paepe Oncomina, geboren te Bavegem op 5.3.1729 ;
gehuwd met Jacobus De Moor uit Oosterzele ; hun kinderen
werden gedoopt op 4.10.1763, op 4.9.1765, op 26.6.1767, op
28.2.1770, op 15.5.1773.
2) De Cock Oncomina, vermeld als moeder van De Pape
Catharina, die gedoopt werd op 27.7.1760.
3) Briget Oncomina, gehuwd op 18.5.1755 met De Wandel
Adriaan.
De pastoor gebruikt voor de naam verschillende schrijfwijzen : Ontcomena, Oncomina, Oncomena, Ontcommena.
Sint Ontcommene (elders genaamd Sint Wilgefortis) was de
beschermheilige van Bavegem. Dat sommige kinderen als doopnaam deze kregen van de patroon van de parochie is een
bekend verschijnsel.
Oosterzele nu paalt aan Bavegem. De uitstraling van de naam
naar het omliggende moet gering geweest zijn. In de registers
van Oosterzele vóór 1794 komt deze doopnaam niet voor.
De klok van Bavegem, gewijd in 1805, droeg het opschrift :
Sainte Oncomine. De vroeger uitgedeelde litanieën noemen haar
Sint Oncomena, voor de Waalse bedevaarders Saint Oncomène.
Deze van het naburige Velzeke zijn gelijkluidend. Zoals sedert
lang vermoed en na de degelijke studie van Schnurer en Ritz,
Sankt Kommernis und Volto santo (1934) algemeen aangenomen, is de heilige Oncomena een pseudo-heilige. Zij werd
afgebeeld hangend aan het kruis met een lang kleed. De verering van deze « baardheilige » is ontstaan uit de verwarring
met het gekende Christusbeeld, de Volto Santo van Lucca (Italië), dat o.m. in de Speelmanskapel te Brugge werd vereerd.
Voor de opklaring van het probleem was het een Westvlaming die, voor ons land, het ijverigst heeft meegewerkt, nl.
Pater Alfons Lesage (° Kortrijk 12.1.1862, doceerde Geschiedenis
en Letterkunde aan het Redemptoristenklooster te Sint-Truiden,
t te Bergen 1.4.1921). Ik ben in het bezit van een brief, in
1908 door Schnurer gericht aan P. Lesage, waarin deze zijn
dank uitspreekt om de verstrekte documentatie over St. Wilgefortisverering in België.
Jules PIETERS.
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ALLERGISCHE PATIËNTEN VAN HET KONKORDAAT

De kaart van kerkelijk Vlaanderen is eenkleurig rooms op een
paar stippels na. Een eng oefenveld voor autochtoon oecumenisme. Sedert Farneses herovering (1585) kende de Kerk in het
Zuiden splitsing noch heterodoxe stroming meer. Jansenius
heeft alleen deining verwekt in besloten vijvers. En Josephus de
Keizer, onbewust (en miskend) voorloper van het aggiornamento van vandaag, zag onze Staatskerk kanonnen dopen en geweren wijden voor een kruistocht tegen zijn moderniteiten. De
beproeving van de Beloken Tijd was zo groot, dat Bonaparte
door boer en burger als een man Gods werd begroet. Overrompelend liep dan de film : Konsul (weldra Keizer) en Paus weer
hand in hand in een Konkordaat ; amnestie voor de « zweerders » ; homologatie van het zwart goed... Een verbijsterend
nieuwe aanpak, die dan toch niet is voorbijgegaan zonder een
onrooms (of ultrarooms) vlekje op onze smetteloze kaart na
te laten.
Aan het z.g. Stevenisme uit Napoleons tijd (en later) heeft
Dom Tillo van Biervliet een uitvoerige en voortreffelijke studie
gewijd. De beperkte omvang van de dissidentie laat een mikroskopische ontleding toe van mensen en dingen die er in betrokken zijn. De auteur heeft dan ook zijn uitgelezen gebied kunnen afjagen en biedt ons in sommige hoofdstukken het beste
dat men in geschiedschrijving bereiken kan : het fijne van de
historie. De rariteit van de Stevenisten had hen onvermijdelijk
in het reservaat van onze religieuze folklore ondergebracht.
Door zijn persoonlijke, apostolische benadering weet de auteur
begrip en sympathie te winnen voor de vereenzaamde erven
van een historisch misverstand.
Een bijzonder woord van lof voor het slot van het boek : na
het zeer verzorgde bibliografisch overzicht volgen een register
der plaatsnamen en een register der persoonsnamen. Zalig de
auteur die zijn historische monografie op zo 'n voorbeeldige
manier voorziet van registers.
A. V.
T.A. Van BIERVLIET OSB. Het Stevenisme in Vlaanderen. Leuven, 1966.
In-12, 247 pp., geill. (Keurreeks van het Davidsfonds, nr. 101).

KLEIN BIER

Op de vraag in Biekorf 1966, 127.
Klein bier is eigenlijk een vakterm die eeuwenlang in gebruik
is geweest. In brouwerij en bierhandel (en de daarmee verbonden accijnzen) onderscheidde men grote bieren en kleine

bieren.

Grote bieren waren : keyte, waghebaert en dobbelbier, die
alle een gelijk accijnsrecht betaalden.
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waren : « cleen bier, bruchs keyte ende andere inbrauwen bieren ». Te Brugge werd scherp toegekeken om te voorkomen
« de occasie ende suspicie van tcleene bier te minghelen ende
vercoopen voor keyte ende dobbele bieren » (1514).
De maximumprijs per stoop was in 1542 te Brugge gesteld
op 12 pen. voor keyte en waghebaert, 10 pen. voor dobbelbier,
8 pen. voor klein bier. Het « cleen bier » was niet meer dan
30 Vo goedkoper dan de genoemde grote bieren (1542).
Te Roeselare stond het klein bier als geringste soort, na de
crabbelaere en de cnollaert : twee edeler lokale biersoorten die
door de tapper met bollen werden aangeduid, terwijl een
tavernier die klein bier verkocht gehouden was « uut te stekene
eenen beseme » (1685).
De Bourgondische kanselarij neemt reeds in 1438 de vlaamse
biertermen over en spreekt in haar brieven betreffende de
accijnzen te Brugge van « les grosses cervoises... les petites cervoises de Bruges » (akte van 11 nov. 1438). Zo ook in de privileges door de hertog in 1504 toegekend aan Watervliet.
(Zie daarover Gaillard, Keure van Hazebroek 161 II 419
422-430. Gilliodts, Cout. petites viltes V 322 ; Inv. de Bruges V
178 ; Coutume du Franc I 716.)
Uit het reglement van 4 okt. 1725 voor de brouwers te Menen
blijkt nog dat de « cleene bieren », zowel de cleene bruyne
bieren als het wit cleen bier hun vaste prijs behielden, ook als
de grote bieren omhoog gingen. (Rembry, Hist. Menin I 333).
Het onderscheid groot-klein is nog steeds aktueel in de 18e
eeuw. Een reglement van 6 maart 1756 bepaalt dat « tot Gendt
en mogen maer twee soorten van Bieren worden gebrouwen,
kleyn ende groot ». Toch begint men omtrent die tijd in de
brouwerij ook te spreken van « twee soorten van Bieren, te
weten onder en boven de 50 stuyvers (de Tonne) ». Het plakkaat van 18 oct. 1755 beschouwt als klein bier « Bier onder
de 50 stuyvers de Tonne ». Door de « geswoorne Smackers »
(proevers) wordt de waarde « groot of klein bier » voor de
belasting vastgesteld. (Decreet van 10 febr. 1759 ; in de Placcaetb. v. Vlaenderen).
Zoals W.S. zegt, spreken de Engelsen van « small beer » zoals
wij, in de eigenlijke betekenis (flauw bier) en in overdrachtelijke zin. Met één verschil : dat small beer (overdrachtelijk) ook
positief gebruikt wordt, terwijl wij negatief zeggen « geen klein
bier » (een zaak van belang, de moeite waard). Shakespeare
kent (1604) « to chronicle small Beere » voor kletsen, wauwelen ; fra. conter des sornettes. Tot de levende taal behoort
vooral « to think small beer of someone » (geen hoge dunk
hebben van iemand). Op dat positieve wijst ook de zegging
« a small-beer character » (zwak karakter). Zie daarover Oxford
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ED IX-1, 259-260 ; Stevenson, Book of Proverbs, s.v. Beer 4.
Opmerkelijk is bij ons het zuidoostvlaams (Teirlinck s.v. bier)
dat negatief spreekt met klein bier : dat 'n is geen klein bier
(geen kleinigheid), doch positief met flauw bierke : « Zijn fortune ? 't en is maar e flauw bierke ».
E. N
HEILIGENLEVENS DOOR HEKTOR CLAEYS

Op de vraag van H. Stalpaert in Biekorf 1965, 336 naar vollediger bibliografie, kan ik de volgende lijst mededelen, naar
exemplaren die in de Reizende Bibliotheek (voorlopig) aanwezig zijn. De cursief gedrukte titels ontbreken in de opsomming
van Biekorf blz. 335-336.
Voorlopige bibliografische lijst
Amand, Thielt, P. Pollet-Dooms, 1889.
Amand, Thielt, P. Potlet-Dooms, 1913, 2e Vermeerderde uitgaaf.
Antonius, Rousselare, J. De Meester, 1898.
Arnold, Gent, S. Leliaert, 1887.
Arnold, Thielt, P. Potlet-Dooms, 1890, 2e Vermeerderde uitgaat.
Arnold, Rousselare, J. De Meester, 1895.
Eleutherius, leper, Callewaert-De Meulenaere, 1903.
Eloy, Thielt, 1888, P. Pollet-Dooms.
Eloy, Pittem, J. Veys, 1901, 2e uitgave.
Franciscus van Geronimo, Pittem, 1899.
Gillis, Kortrijk, C. Duboccage-Provoost, 1885.
Godelieve, Thielt, P. Potlet-Dooms, 1891.
Godelieve, Pittem, J. Veys, Z.J.
Godelieve, Pittem, G. Veys, 1938, 4de Verbeterde uitgaaf.
ldesbald, Roeselare, J. De Meester, 1895.
Karel De Goede, Brugge, K. Beyaert-Storie, 1884.
Karel Den Goede, Oudenburg, K. Smis, 1901, 2e uitgave.
Luitgarde, Pittem, We Veys-David, 1900. )
Luitgarde, Pittem, We Veys-David, 1900. ) zelfde boek, 4 verschillende
Luitgarde, Pittem, We Veys-David, 1900. )
aanbiedingen (kaft).
Luitgarde, Pitthem, We Veys-David, Z.J. )
Maarten, Tielt, 1890.
Maarten, leper, Callewaert-De Meulenaere, 1902, 2e uitgave.
Niklaas Van Tolentijn, Pittem, J. Veys, 1901. )
Niklaas Van Tolentijn, Pittem, J. Veys, 1901. ) verschillende kaft.
Niklaas Van Tolentijn, Pittem, J. Veys, 1901. )
Franse (bekende) titels :
Saint Arnold, évêque de Soissons, Apótre de Ia Flandre, Fondateur de
l'abbaye d'Oudenbourg, par Hector Claeys Vicaire à Leffinghe, Traduit
du Flamand. Gand, A. Si ffer en Cie, 1889.
Vie de Sainte Godelieve de Ghistelles par Hector Claeys, Vicaire a Nieuport. (Traduit du Flamand). Pitthem, J. Veys, 1901.
Wie maakt de lijst nog vollediger ?
K.V.E. - leper
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GEZELLIANA

Men weet dat Gezelle in zijn Kortrijkse tijd nieuwjaarwensen
liet drukken op een kaart, formaat en karton zoals de toenmalige officiële briefkaart (carte postale). Twee maanden geleden
kreeg ik zo 'n kaart te zien, in het bezit van Mevrouw Th.
v.d. K. te Kortrijk.
Op de ene zijde staat gedrukt, in een typografische omlijsting, de volgende wens :
Prosit 1882
Tijd is geld weerd, dat is waar,
en, verstonden 't vele lieden,
zij en zouden aan malkaar
niet zoo neerstig 't nieuwjaar bieden !
G. G.

Dit versje werd door Gezelle opgenomen in zijn bundel
Tijdkrans (1893). Van het gedrukte kaartje zelf moeten een
aantal exemplaren bestaan. Gezelle heeft het met nieuwjaar 1882 aan verscheidene kennissen en vrienden gezonden.
Toch schijnt het een zeldzaam dokumentje geworden te zijn ;
in 1931 kon J. De Cuyper (Jub. uitg. Tijdkrans II 146) het
bestaan van een nieuwjaarkaart 1882 alleen afleiden uit een
nota van Aloïs Walgrave.
De keerzijde van het Kortrijkse exemplaar draagt de volgende
verzen, door Gezelle eigenhandig geschreven en getekend :
'k En heb geen beeld van uw Patroon
t' en zij dat edel, lief en schoon
dat ik u wensche, in mijn gebeden :
word zelve een beeld van heiligheden.
Guido Gezelle
Feestdag van Sinte Emerentiana 1882

Het kaartje komt uit de nalatenschap van Mejuffrouw Emerence Leclercq die op de O.L. Vrouwparochie woonde, in de
Conventstraat, en die onderpastoor Gezelle bijstond in het
parochiale patronaatswerk van de meisjes, de Katrijntjes, samen
met andere vrome juffrouwen. Een van de best bekende uit
die kring is Henriette Goemaere « van de suikerbakkerij aan de
Leibrugge » die met talrijke nummers in de « Gelegenheidspoëzie » van Gezelle vertegenwoordigd is.
Prof. Baur heeft dit gedichtje opgenomen in zijn derde herziene uitgave van de « Gelegenheidspoëzie » (dundruk-uitgave,
Amsterdam ; blz. 287). De geadresseerde en de datum van het
stukje waren tot nu toe niet bekend.
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St.-Emerentiana valt op 23 januari, en zo heeft mejuffrouw
Emerence in 1882 op eenzelfde kaartje een gedrukt « nieuwjaar » en een eigenhandig geschreven « naamdag » van Gezelle
mogen ontvangen.
A. V.
ZEEWETTEN BERIJMD DOOR PASTOOR PYPE

In zijn « Boekske voor de Visschers en voor de Visschersscholen », uitgegeven te Oostende in 1890, behandelt Pastoor
Pype ook de « Zeewetten en Raden » met o.m. de voorschriften
om aanvaringen te vermijden. Om de wetten voor de stoomboten gemakkelijker te doen onthouden zet hij ze op rijm
als volgt.
1. Wanneer twee steamers recht op elkander lopen, zodat
de drie lichten in zicht zijn :
Bakboord is uw stier,
en toont hen uw rood vier.
2. Wanneer twee stoomschepen elkander passeren :
Groen tegen groen en rood tegen rood,
alles gaat klaar en er is genen nood.
3. Wanneer twee stoomschepen kruisen :
Komt rood aan stuurboord in het zicht,
uit den weg gaan is uw plicht.
In dit geval, sla achteruit of stop,
of loopt al stier- of bakboord op.
Maar ziet ge aan uw bakboord groen,
dan hebt ge toen niet veel te doen,
want groen is 't die 't moet klaren
en uit den weg voor u moet varen.
4. Alle schepen moeten goed uitkijken en steamers moeten
stoppen als er gevaar is.
's Nachts wilt ge u van gevaren houden,
doet den uitkijk onderhouden.
Blijft er u geen plaats om rond te gaan,
slakt of stopt, of doet achteruit toen slaan,
of legt zijn kop
al stier- of bakboord op.
Ook « de

vijf letters » moest iedereen kennen : B.L.U.L.A., d.i.
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Breedte, Lood, Uitkijk, Log en Anker : « daarmede kunt gij uwe
sloep in zekerheid door den oceaan brengen, uw eigen leven
en het leven van uw volk sparen ». Zo leert het boekje waarin
veel eigen ervaring meespreekt.
C. B.
VLIEGENDE KIND

Op de vraag in Biekorf 1965, 288.
Het « vliegende kind » (Enfant Volant), dat omstreeks 1900
als reizend foornummer zeer bekend was, is een attraktie die
in de Pruikentijd is opgekomen. Burgemeester Coppieters van
Brugge spreekt ervan in zijn Dagboek (Journal, ed. Verhaegen,
p. 65). Op 12 januari 1787 vertoefde hij voor zijn zaken te
Gent en ging er 's avonds naar de Comedie. Het programma
bracht als buitengewoon nummer een « demoiselle aérostatique ». Een aktualiteit, in de jaren dat de bewondering van de
wereld gericht was op de vaarten van de eerste « aérostats »
ofte luchtballons.
Coppieters zag het kind verschijnen op het podium, opstijgen en langs de theaterloges voorbijvliegen, om dan op het
toneel neer te strijken en er weer op te rijzen « de soi-même,
avec la plus grande majesté et facilité ». Een opwindend nummer « des plus curieux et agréable à voir », zo besluit de burgemeester, die anders alleen bij uitzondering zijn indrukken over
toneel en comedie meedeelt.
C. B.
GIDS VOOR VLAANDEREN

Aan de spits van de VTB-uitgaven staat sedert jaren de Gids
voor Vlaanderen, ontworpen en bewerkt door Voorzitter Jozef
van Overstraeten. Een onvolprezen toeristische wegwijzer, die
nu in een tweede uitgave, herwerkt in één enkel handig (alfabetisch) schema, wordt aangeboden. Een encyclopedisch werk
van verantwoorde en « trefzekere » informatie. « Eens kijken in
de gids » (de gids, zonder iets meer) : zo zegt de toerist, denkt
de automobilist, wijst de bibliothecaris. En leraar, journalist en
redacteuren zeggen dat niet eens, maar steken de hand uit
naar (het spreekt vanzelf !) het boek, dat een linnen band
kreeg voor de sterkte. Brengt een volgende uitgave ook een
klein plan (schematisch, met de ligging van de bezienswaardigheden) bij de voornaamste steden ? Inmiddels « eens kijken »,
en land en leven in Vlaanderen onder goede belichting verkennen en ontmoeten. — Deze gids (960 blz..) werd einde 1965
kosteloos aangeboden aan de leden van VTB-VAB. Prijs in de
boekhandel : 130 F.
A. V.
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GHESLEEST. — Geriveerd, omgeklonken. In 1450 bevinden erfscheiders
te Kortrijk « datter 2 ankers ghesleest waren ten proffijte vander wedewe
Ervarts, dewelke hankeringhe zy ghewerdt hebben ende en hebben niet
meer bevonden dat Jans huuse quetsen mach... » (Tekst medegedeeld door
G. Pottie in De Leiegouw V 109-110). — Een sleg, slei, mnl. slegge, is een
grote houten hamer met lange steel. De Bo heeft « heien en sleien »
met de hei en de slei werken ; fra. travailler avec Ia hie et le maillet.
Mogelijk is ghesleest uit een vorm sleggen, slegen, sleien ontstaan (stam
van slaan) ? Over slegge, sleg, zie MnIW s.v. en WNT XIV, 1667 1668.
HOLDRONS ZAUT. — Zout uit Oléron. Aanhoudend groot water had
de zoutwinning in Frankrijk in 1574 zeer beperkt. Kooplieden te Duinkerke (in Vlaanderen) hadden het jaar te voren grote hoeveelheden zout
uit Spanje, Portugal en Frankrijk ingevoerd en gestapeld. Nu kwamen de
Fransen naar Duinkerke zout inkopen en terugkopen tegen hoogste prijzen : « ende cochten Holdrons en Bruwage zaut alhier met gereeden
gelde », zo noteert in 1574 de auteur van de Kronijk van Duinkerke
(ed. Piot, p. 503) : een goede zaak voor zijn stadsgenoten. Een tweede
maal noemt hij « tzaut van Vranckerycke, als Bruage, ofte Uldrons... »,
een variante voor Oléron. — Bruwage, al. Bruage : de havenstad Brouage
bij Oléron (Charente-Inf.), bekend om productie en export van zout van
beste kwaliteit.
CAETSBAL. — Harde bal waarmee men kaatst (kaatsspel ; jeu de paume).
Kapelaan Jacob de Hont van Axel noteert in zijn Kroniek op 23 juni 1516 :
« Item up den zelven achternoene zo agheldet binnen Axele ende daer
buten ontrent ende te zommigher plaetsen aghelsteenen alzoo groot als
caetsballen of hoendereyeren... daer de lieden zeer of vervaert waren ».
(Kroniek, ed. De Mul, Jaarb. Vier Amb. 1939-40, 114). Een achterleen van
de heerlijkheid Leeuwenburch, onder het leenhof van leper, stond ten
dienste als volgt : « Ten laste van eennen merwin (soepelen) caetstoec vallende telcken Sint Jansmesse midszomers... Ten laste van eenen kaetsbal
te medewintere... ». (Charter van 26 dec. 1551 in RABrugge ; Gailliard,
Keure van Hazebroeck V 325). — De bal van het oude kaatsspel was uit
gerold linnen en niet elastiek.

DE CLAEGHE. — Het Stabat Mater gezongen als besluit van de passiepreek op Goede Vrijdag. Genoemd in de Vlaamsche Kronijk (ed. Piot,
p. 261) : « Den 4. in april 1488, wesende up den goeden vrydach, wiert de
passie ghepreect ende de claeghe te Brugghe up de Marct ». Dit wordt
verduidelijkt door het Boeck van Brugghe (ed. Carton, p. 211) : « Item up
den 4. dach in april, anno 88, doe zo was te Brugghe, up de groote
merct, ghebrocht eenen preeicstoel staende tusschen de halle, ende den
voorseyden percke [van het schavot], ende daer was in ghepredict de
zoete ghebenedyde passye van onzen behouder Christi Jhesus ; ende up
den zelven dach voorseyd, naer der noene, de claghe vander glorieuzer
ghebenedyde moeder ende maecht Maria, ende den ghemeenen buuc (al
de corporaties) van der stede van Brugghe stonden ter merct gesleghen
met thenten ende met pauwiljoenen ende met hopenen standaerden ende
bannieren ende pyngioenen ». Dit laatste ongemeen militair vertoon staat
in verband met « Cranenburg », waar hertog Maximiliaan alsdan gevangen lag.
VAN MINE TE DIJE. — De uitdrukking « enen van mije te dije senden »
d.i. van 't een naar 't ander, komt voor in een Gentse tekst uit 1559.
(Bethune, Béguinage St. Elisabeth 208).
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St.-Salvators te Brugge, anno 1457, f. 56 (archief Bisdom) luidt : « Betaelt
om 4 kersen te vermakene om 6 pondt ende 1. alf nieu was ende voor
tmaecghelt de somme van 39 sc. 9 d. par. » Vgl. een hollandse tekst bij
Verdam. Een syn. is maeckhuer (15e eeuw, Dendermonde) bij Stallaert,
eveneens betr. kaarsgieten.
PRESENTOSSEN. — Ossen als geschenk (present) aangeboden. Uit de
vette bilken van het Veurnse zond de abt van Ter Duinen jaarlijks een
aantal ossen naar hoge magistraten te Mechelen (Grote Raad) en te Brussel
(Raad van State en Audiëncie). De drijvers van die ossen verschijnen als
volgt in de rekening van de boursier van het klooster, anno 1563 (f. 24) :
« Den 22 octobris ghesonden den elstman ende Michielken mette presentossen naer Mechelen ende naer Brussele, ende ghegheven hemlieden naer
costume voor huerlieden tergelt, 4 lb. par. ». De abt had in die jaren
grote financiële zorgen en trachtte goede voorsprekers op zijn kant te
hebben in de centrale regering.
RAPEN VAN OVERZEE. — Heggerank ; wvl. schijtraap (De Bo) ; fra.
navet du diable. Bryonia choica Jacq. De wortel van deze geneeskrachtige
plant is raapvormig, vlezig en bevat een wit, giftig melksap. (De Graaff).
Het Remediebouck van Huerne, een Gents hs. uit 1570 (f. 3 v), geeft de
volgende pestremedie : « Pour tirer le venin de Ia maison infectee. Prenez
une grosse racine quon appelle brione ou vitis alba, en flameng rapen
van over zee, et les fault fendre en quatre et pendre contre une verriere
ou le soleije ij frappe le plus et avecq la force du soleil le venin sortira ».
Een recept uit de 15e eeuw (Mnl. geneeskundige recepten... ed. W. de
Vreese, 1894 ; nr. 136) luidt : « Die niet ter camere en can gaen, hi sal
heten een stic van der rapen van over zee, also groet als een bone : so
sal hi bin eere hure ter camere gaen ».
RYSHOOP. — Een hoop of tas rijshout ; een voorraad rijshout. In 1508
had )oorfis Teerlinc in het St.-Janshospitaal te Brugge « 5800 houts gheclist
voor de poorte ende noch dies te watre ghemeent (vervoerd), ende den
ryshoop verstelt omme de watergracht te delvene » ; daarvoor ontvangt
hij 3 pond par. (Rek. 1508-09, f. 59).
SCHOEHOUTEN. — Houten delen van de patijn (tripklomp) ; mnl. ook
patynehouten. De Brugse keure van de Cordowaniers bepaalde anno 1445
dat « de selve schoehouten (die met het ambachtsteken gemerkt zijn)
zullen moeten ghemact zyn van wulghen hout, root ofte wit notelaers
ende abeelen, ofte wel ander harder hout ende niet van zochter hout,
up de boete van 8 gr. vanden pare ». (La Flandre XIII, 1882, 32). — Ieder
schoehout of patynehout werd door het ambacht getekend « met een
yser leeseken ».
STEENRUUTE. — Muurvaren, venushaar. Aspleniurn Ruta muraria L. Het
Remediebouck van Huerne, Gents hs. uit 1570, noemt (f. 4) in een recept
om koorts te genezen (Pour guarir les fiebvres) o.m. de volgende plant :
« capillorum veneris quon appelle steen ruute ». Door Heukels wordt
steenruit(e) opgegeven voor Utrecht.
STERKIN. — Uit Ieder van een sterke, d.i. een jonge koe die nog niet
gekalfd heeft. De keure van de Cordowaniers te Brugge bepaalt in 1445 :
« Item, so wie die maect schoen calveren of sterkin boven zeven dumen
lanck, hy verbuert twintich schellinghen par... » (La Flandre XIII, 1882, 30).
— Over sterke, mv. sterkens, zie de inventaris van 1400 van het hof van
Trente te Zuienkerke, in Biekorf 1963, 143.
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nieuwe stadhuis te Blankenberge in 1450 werd in verscheidene aanbestedingen toevertrouwd aan Jacop Stier. De laatste aanbesteding is in de
stadsrekening ingeschreven als volgt : « Item... zo nam Jacop Stier 't voorseyden [schepen]huus te vulmaetsene, ende al te bereeden tootten daeke,
ende was hem besteedt omme... [vacatl ». (La Flandre VII 31). — Vgl.
vulbetaelne, in Biekorf 1964, 384.
VVLSTER. — Welster, varkensleer. Genoemd in de Tol van Damme anno
1252 : « Duodena coriorum, que dicuntur wlsters » (bij Warnkoenig-Gheldolf II 452 ; Gilliodts, Inv. de Bruges II 217). Var. : « een dosine wlstiers
(al. ulsters) » in Bijdr. Zeeuwsch-Vl. V 57. Door Verdam IX 1462 verklaard
als « huid uit Ulster (Ierland). » Vgl. ook Hapke, Brugges Entwicklung 72 :
« Haute aus Ulster ». Over welster, walster, wolster (zwijnsleer) zie De Bo.
De vormen wulsters, vuisters bij Schiller-Lubben.
VITSCOVEN. — Schoven, garven van vitsen, de bekende voederplant.
Het Hantboeck van het Hof van Schuringhe te Zuienkerke (archief St.-Janshospitaal) noemt in 1347 verscheidene uitgaven voor het « peckene van
boonen ende vitsen ». Hetzelfde hospitaal koopt in 1506 voor eigen verbruik te Brugge « 350 vitscoven ende 800 boonscoven D. (Rek. 1506, f. 81).
In 1423 worden, bij dijkwerk in Veurne-Ambacht, een aantal « boonscoven
ende vitscoven » in den Verschen Dijc verwerkt. (Rek. Wateringhe 1423,
f. 8). — Over de vitse in onze oude landbouw, zie Biekorf 1965, 239.
ZEEPERIJE. — Zeepziederij. Beschrijving van een eigendom gelegen op
de Hoogpoort te Gent in 1575 : « Een huys ende stede met alle zijne
toebehoorten, eene zeeperf je wesende, van ouden tijden ghenaemt Oud
Vlaenderen... » (De Potter, Gent I 1246).
ALDER CRUCEN DACH. — H. Kruisdag (Kruisverheffing), 14 september.
Een hallegebod van 13 juli 1527 te Brugge (Reg. Hallegeboden 1513-30,
f. 518v) noemt in de reeks van de verplichte « mesdaghen » o.m. « Alder
Crucen dach in Septembre ». De ontvanger van het St.-Danshospitaal te
Brugge noteert in 1549 het « appoort vanden goeden vrindach, alder
cruucen dach ende alder zielen dach ». (Rek. 1549-50 f. 93 V). Het hallegebod van 1527 noemt de Inventio Crucis : « Helich Crucen dach in Meije ».
— Waarom is Alder Crucen eigen aan de Kruisverheffing ?
LANSMATE. — Het ambt of officie van landmeter ; ook Iandtmaete. De
« Ordonnantien Politicque » in 1629 uitgevaardigd door de landsheer van
Wijnendale bepalen dat « ten desen lande van Wynendaele de lansmate
es een vry leen ghehouden van thof van Wynendaele », en verder dat
degene die « de selve lansmate » wil bedienen moet zijn een « vry meester », beëdigd voor de wethouders. (Gilliodts, Cout. Petites Villes VI 382).
— Voor lantmate met bet. de in een land gebruikelijke maat, zie Verdam s.v. lantmate. Kiliaan noemt lantmate ook voor « werktuig om land
te meten ». Sommige Costumen gebruiken ook lantmate met bet. landmeting (opmeting van een bepaald stuk land). — Voor landmate tegenover
watermate, zie Stallaert s.v.
PERDEKNAPE. — Knecht belast met de zorg voor paarden. Tot het personeel van het St.-Janshospitaal te Brugge (binnen de muren) behoorde in
1502 « de perdeknape », met een jaarwedde van 24 pond parisis. In 1520
beliep het jaargeld van de « perdeknape » 26 pond en 8 scel. par (Rek.
1502, f. 52 ; 1520, f. 167 V). De rekening van 1549 (f. 129 V) bepaalt nader
het werk van deze dienaar : « Noudt vander Watre, paerdecnape, windt
tsjaers in huere 22 lb. par. omme alle wercke te helpen doene zo wel
daersschen, paerden, hoornebeesten ende scaepen te bestierene als ander
wercke ». Dit alles in het beluik van het Hospitaal intra muros.
A. V.

- 191 -VRAAGWINKEL
Negenwekers
Te Kortrijk en ommeland waren « negenwekers » een soort vroege aardappelen. Die naam hoor ik nooit meer, alleszins niet meer sedert de
tweede wereldoorlog. Een soort vervangen door een andere soort met
andere naam ?
P. S.
Rosemarie
Kan deze meisjesnaam beschouwd worden als een eenvoudige vleivorm
van Marie-Maria ? Of is de naam ontstaan als « dubbelnaam » Rose +
Maria ? Naar het model van Annemarie ?
R. D.
Klimsporen
Het Edikt van de Jacht van 31 aug. 1613 bepaalt dat niemand met
klimsporen mag komen « in de Vrije Bosschen ende Waranden » van
1 maart tot 31 augustus. Blijkbaar een maatregel tot bescherming van de
vogelnesten. Was die maatregel nieuw, of was het een herhaling van
vroegere ordonnanties ?
W. H.
Robbert de Vries
In 1777 verscheen te Amsterdam het treurspel « Robert de Vries », door
Willem Haverkorn Willemsz. Ik ken alleen de titel van dit stuk. Is de
titelfiguur onze Robrecht de Fries die in 1071 graaf van Vlaanderen werd,
of gaat het hier om een ander personage ? De tekst van dit stuk kon ik
tot nu toe niet bereiken.
C. B.
Donkere Ommegang te Poperinge
Werd verboden door de laatste bisschop van leper. Vóór 1790 ? wanneer juist, en waarom ? De ommegang werd gedaan gedurende de laatste
nacht van de oktaaf van Maria-Bezoeking, begin juli. Na het verbod ging
men de « donkere » ommegang in de namiddag van de zaterdag der
oktaaf. ,
J. V.
Legende van de sjalot
De Gentenaar Hektor De Costere, die in 1464 de Vlaamse kruisvaarders
aanvoerde om de Paus te helpen tegen de Turken, heeft uit Ascalon de
eerste sjalotten naar Vlaanderen meegebracht. Zo vertelt de legende, die
blijkbaar een geleerde legende is daar ze sjalot verbindt met de naam
Ascalon (stad aan de kust van Palestina) en dus bekend is met de geleerde
en juiste etymologie « sjalot : uit escalonia cepa (ajuin van Ascalon) ».
Wanneer verschijnt die legende voor het eerst in onze literatuur ?
P. D. V.
Christ in Flanders
Zo is de titel van een Engelse dichtbundel door Mrs. C. Th. Whitmell
uitgegeven gedurende of kort na de eerste wereldoorlog. Is dit boek in
een van onze openbare bibliotheken voorhanden ?
D. C.

-- 192 Patriottenvaandel 1790
Op 22 febr. 1790 werd in de St.-Maartenskerk te Kortrijk met groot
militair vertoon het « patriotique vaendel » gewijd dat door de priorin
van het Sioenklooster was bekostigd, en bestemd was voor de Kortrijkse
brigade van Volontairen. Daarop volgde nog een tweede plechtigheid in
de kerk van de abdij van Groeninge (tegenw. Arme Klaren) waarbij hetzelfde vaandel onder de bescherming werd gesteld van O.L. Vrouw van
Groeninge. Dit (geschilderd of geborduurd ?) vaandel was tot in 1930 (en
later ?) bewaard in de collectie van de heer Georges Vercruysse, gewezen
burgemeester van de stad. Is dit voorwerp nog in partikulier bezit, of is
het naar openbare collectie overgegaan ? is er ergens een tekening of
foto van dit vaandel te vinden ?
E. N.
Oude korenmaten
In verscheidene stedelijke musea worden oude standaardmaten van
koren, haver, olie e.a. bewaard. Een algemeen inventaris van de bewaarde
maten der verschillende steden zou een nuttig instrument zijn vod de
studie van de oude metrologie (met beschrijving van materie en maaksel,
en de inschriften : datum, inhouden). Het Museum van Kortrijk bezat
(vóór 1940) een coornpinte uit 1694, en een hele reeks standaardmaten
(maten « van de Mardt ») uit 1739, te weten : het coornavot, de coornpinte, het 8. van de coornpinte, het 16. van de coornpinte. Zijn die stukken bewaard gebleven en in het nieuw Museum terechtgekomen ?
A. V.
Vinger
In Kruishoutem gehoord : « Hij en moet de vinger niet hên (hebben) »,
sprekend van drinken. De betekenis was : hij kan er wel weg mee, kan
flink zuipen. Waar is die spreuk met die betekenis nog in gebruik ?
G. v. C.
Utrechtse Vlamingen
Zo noemde men de inwoners van de Vier Ambachten (Assenede, Boekhoute, Axel en Hulst), omdat ze kerkelijk afhingen niet van het bisdom
Doornik (kerkprovincie Riemen ofte Reims) doch van het bisdom Utrecht
(kerkprovincie Keulen). De uitleg is juist, doch is die benaming niet
gemaakt op de historische uitleg ? Met andere woorden : komt de benaming « Utrechtse Vlamingen » in oude bronnen voor ?
J. H.
Fumoische schaliën
Omstreeks 1800 (en vroeger ?) waren de z.g. Fumoische schaliën zeer
in de handel. Fumoisch : een naam van herkomst ? vanwaar
C. B.
Beste veurst
Wat betekent in oude schattingen (prijsie) van lenen een « woonhuys
ghenomen voor besten vuerst » ? Vuerst is wvl. veurst, dakvorst, nok.
De vraag is : welk feodaal recht kleefde aan de beste veurst ?
R. V.

Redactie en Beheer : A. Viaene, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 150 F.
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ONSE VRAUWE TE RUTSEMADOENE
(Rocamadour)
EEN BEDEVAART UIT HET OUDE VLAAMSE STRAFRECHT

Het aloude bedevaartsoord Rocamadour « diep in Vranckrycke » (en Quercy ; dép. Lot) treedt in de geschiedenis van
Vlaanderen omstreeks 1300. Dan wordt de plaats voor het
eerst in Vlaamse oorkonden genoemd en wel als bestemming
van een zoen- of strafbedevaart.
Pro memorie is hier te vermelden de plaatselijke overlevering van Aubrac (bij Rodez) die de stichting ca. 1100 van
het gasthuis aldaar (met de « dómerie » van de hospitaalbroeders) toeschrijft aan een zekere Adelard. Deze stichter
zou, volgens de legende, een graaf of burggraaf van Vlaanderen geweest zijn. Op de pelgrimsweg van Compostella,
tussen Le Puy en Rocamadour, werd Adelard door rovers
overvallen. Uit dank voor zijn redding stichtte hij, volgens
de traditie, op de hoogte van Aubrac het befaamde gasthuis
Notre-Dame des Pauvres dat tevens een wachtpost was tegen
roverij. In de kerk van Aubrac werd in 1875 een gedenksteen van die (nu verdwenen) stichting geplaatst met
opschrift : « A la mémoire d'Adalard, seigneur flamand, fondateur de l'hospice d'Aubrac, décédé en ce lieu le 5 mai
1135 ». Vermeldenswaard blijft het feit dat die Adalardus
Flandrensis uit de overlevering van Aubrac verbonden is
met de pelgrimsweg naar Rocamadour (1).
ROCAMADOUR IN DE TARIEFLIJSTEN

De Vlaamse schepenbanken schrijven vanaf de 14e eeuw
de bedevaart naar Rocamadour in hun tarieflijsten van
afkoop of redemptie van strafbedevaarten (2).
(1) Over Aubrac en de overlevering van Adelard, zie La Flandre VI,
1874, 299-326, 427-448 ; VII 1875, 145-150, 309-314.
(2) E. Van den Bussche, Roc-Amadour : les pèlerinages dans notre
ancien droit pénal, in Bulletin CRH 4e s., t. XIV, 1887, p. 19-74. De
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De oudste lijst, deze van Oudenaarde uit 1338, stelt de
pelgrimage « te Onser Vrauwen te Rochemadour » op 8
pond parisis, d.i. twee derde van een bedevaart naar Rome
of Compostella. Gent en Dendermonde (tarieven van 1450)
takseren «Rutsemadoen» op 5 pond. Te Ieper staat «Rochmadour» variabel op 5 of 7 pond. Rijsel stelt Le Puy — een
equivalent van Rocamadour — op 6 pond, terwijl Dowaai
zijn zuidelijker ligging affirmeert met een afkoop van 4 pond
parisis (12 à 13 lokale ponden) (3).
Aalst stelt de weg « te Rutsemadou t'onser Vrouwen »
ongewoon hoog op 12 pond, d.i. op gelijke hoogte met Rome
en Compostella. Een anomalie die ook in het tarief (ca. 1430)
van Veurne voorkomt.
Een schatting uitgedrukt in mijlen werd in 1507 opgesteld te Bergen (Mons) en klasseert Rocamadour op 250
mijlen, zijnde de helft van Rome en Compostella die allebei
op de afgeronde afstand 500 mijlen van Vlaanderen en
Henegouwen geschat werden (4).
Uit dit alles blijkt dat Rocamadour in de tarieflijsten
normaal als de helft van de grote bedevaarten (Rome en
Compostella) werd behandeld. Rocamadour staat als zodanig
op gelijke hoogte met Le Puy ; Saint-Gilles en Saint-Maximin in Provence ; O.L. Vrouw van Liibeck.
PELGRIMAGES NAAR ROCAMADOUR

Op 10 juni 1306 viel te Deinze de einduitspraak in de
vete van de Borluuts van Gent. De verzoening omvatte een
belangrijke reeks bedevaarten (o.m. naar Cyprus en naar
Compostella) ; voor de « clap » gegeven aan Jan de Brune
waren de Borluuts gehouden een pelgrim te zenden naar
O.L. Vrouw van Rocamadour (5).
belangrijkste studie over het onderwerp ; echter onbetrouwbaar betreffende de pelgrimswegen Vlaanderen-Rocamadour e.a. De brochure van
L. de Valon, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires de la Belgique
à Roc-Amadour au moyen-age. Marseille, 1935 (overdruk uit Bulletin
Soc. des Etudes... du Lot, t. 58), is bewerkt op die studie van Vanden
Bussche en op het klassieke werk van E. Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires... Leuven, 1922 ; dit laatste werk geeft
p. 222-235 de tarieflijsten van Oudenaarde, Gent, Aalst en Dendermonde.
(3) Messager Sciences Historiques 1858, 361-366. — G. Epinas, La vie
urbaine de Douai au moyen Age IV 754 (Parijs 1913).
(4) Vanden Bussche a.w. 72-73 ; tarief van Veurne ibid. 52. -- Over
O.L. Vrouw van Lubeck, zie onze bijdrage in Volkskunde 66 e jg.
1965, 9-13.
(5) J. Vuylsteke, Stads- en baljuwrekeningen. Uitleggingen (1906),
p. 101.
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In 1324 hadden Gilles Vese alias Veyse en Jhan die Plankenaere van Veurne tegen de wil van de zetters de belasting
verlaagd ; hun straf was voor ieder « ene pelgrimage t'Onser
Vrauwen te Rutsemadoene » (6).
Om een niet bepaalde overtreding werd Jehan Wasselin
van Mesen in 1331 door de schepenen van Ieper gezonden
naar « Nostre Dame de Rochemadoul », met uitsluiting van
afkoop (7).
Te Brugge wordt in 1338 de twistzieke handschoenmaker
Heinric van Diest door de eed van zijn ambacht verwezen
tot een ketting van drie bedevaarten : Asse in Brabant
(H. Kruis), Trier (St.-Matthijs) en O.L. Vrouw « te Rutsemadoen ». Zestien jaar later wordt dezelfde steeds twistzuchtige Heinric nogmaals de weg opgezonden « t'Onser Vrauwen te Rutsemadoen ». De eed van de handschoenmakers
schijnt een zwak te hebben gehad voor onze bedevaart,
immers in 1408 wordt gedreigd met een pelgrimage « t'Onser
Vrauwen van Rutsemadoen » indien iemand een uitgesproken verzoening verbreekt (8).
Een eigenaardig compromis treedt aan het licht in een
overeenkomst in 1340 gesloten te Ronse : Willem de Waghenare ontvangt er van Jan de Wolve, lid van de nering der
merseniers, een som van 60 pond tot het volbrengen van
een boete die hem (door de schepenen of door de nering ?)
was opgelegd, namelijk « ten bedevaerte van Onse Liefve
Vrauwe de Rochtmandour » (9).
Een grafelijke zoendinc te Male in 1351 regelt de vete
tussen de Stommelins en Roland uten Polre naar aanleiding
van de moord op Gheerijn Stommelin. Roeland zal samen
met (de medeplichtige) Pieter U te Wulpe « purren (op 15
augustus a.s.) ende varen te Onser Vrauwen te Rouchemadour, elc up sinen cost, ende up de paine van 30 lb. par. te
verburne jeghen partien » (10).
In de jaren 1366-1378 is Rocamadour bijzonder aktueel
op de schepenbank te Ieper. Opstandigheid tegen de politie,
smaadwoorden tegen de magistraat worden regelmatig
(6) H. Pirenne, Le soulèvement de la Flandre maritime 177 (Brussel
1900 ; uitgave CRH).
(7) P. De Pelsmaeker, Registres aux sentences des échevins d'Ypres,
Brussel, 1914, p. 268.
(8) A. Vande Velde, Van den Ledere 24-25 (Brugge z.d.).
(9) Vanden Bussche a.w. 42 67.
(10) Cartulaire de Louis de Male, ed. de Limburg Stirum II 304
(Brugge 1898).
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bestraft met een tocht naar Rocamadour. De reeks wordt
ingezet in 1366 door Pieter de Bindere die de « scherwettere » had beledigd en derhalve zonder uitstel werd uitgezonden naar « Nostre-Dame de Rochemajour ». In hetzelfde
jaar 1366 worden de wever Lambert Reubin en Jehan de
le Helst, een drapier van Komen en buitenpoorter van
Ieper, in het strafregister ingeschreven voor een tocht naar
«Rochemadoul». Steeds wegen opstandigheid tegen dienaars
van de wet van Ieper gaan in 1367 Mantin li Rode en
Nicolez li Cardinael de weg op naar « Rouchemadoul ». De
reden waarom Franchois d'Aubengy in 1369 dezelfde weg
opgaat is in het schepenregister niet vermeld. Wel is het de
oude zonde van opstandigheid die in 1372 wordt bestraft
in de persoon van Henry Baerd, Willem Doeniet en Jan
Belle Jorisz met voor ieder een klassieke tocht naar « Rochemadour » (11).
De grafelijke Audiëntie deed op 3 september 1375 uitspraak in het proces van Jan Aendevoet. Deze had met vier
medeplichtigen, alle uit Pitgam bij St.-Winoksbergen, de
baljuw van het dorp overvallen. Clais de Vulre, een van de
medeplichtigen, werd uitgezonden « t'Onser Vrauwen te
Ruchemadour », terwijl Aendevoet de weg naar O.L. Vrouw
van Liibeck voor zijn deel kreeg. De Audiëntie stelde ditmaal de afkoop van Rocamadour op 20 pond parisis, terwijl
Gherard van der Beke in 1371 mocht kiezen tussen « eene
pelgrimage te Ruchemadoul » of een som van 10 pond
parisis (12).
Jan Jhanszone van Zuidschote had in 1378 te Ieper de
baljuw en de « scerwettere » smadelijk bejegend, daarin
bijgestaan door een groep van drie oproermakers ; een
een ervan, Passin de Breyme, kreeg Rocamadour als straf,
terwijl de andere naar St.-Niklaas in Bari, St.-Andries in
Schotland en O.L. Vrouw van Liibeck werden uitgezonden (13).
Rocamadour verschijnt ook in de rechtspraak van Kortrijk waar Joos van der Weerfve in 1414 wordt veroordeeld
tot een pelgrimage « te Rouchemadeel » op een boete van
18 pond. De man verkiest afkoop, bekomt een verminde-

(11) De Pelsmaeker a.w. 281 288 291, 298 307 308. -- Het geval van
Komen 1366 bij L.J. Messiaen, Hist. de Comines I 150 (Kortrijk 1894).
(12) N. de Pauw, Bouc van der Audiencie II 762 (Gent 1903).
(13) Biekorf 1964, 323.
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ring van 20 % en betaalt 14 pond voor het bouwfonds van
de St.-Maartenskerk (14).
Was het als straf of uit devotie dat Bernard Goederic
van Ingelmunster in 1437 een pelgrimage ondernam naar
Rocamadour ? Het vrijgeleide door baljuw en schepenen
afgeleverd zegt het niet (15).
De grote bekendheid van Rocamadour in de 14 e eeuw in
Vlaanderen blijkt nog uit de plaats door de Brugse schoolmeester in 1370 in zijn Livre des Mestiers gegeven aan de
bedevaart « t'Onser Vrouwen te Rochemadour » : op de
15 bedevaarten die door de scholieren in de twee landstalen
gememoriseerd werden, komt Rocamadour op de vijfde
plaats, na Jeruzalem, de Sinai (St.-Katarina), Rome en Compostella (16).
In de « dood van leper » in 1915 verging met het stadsarchief ook een attest dat op 3 october 1483 was getekend
door de prior van Rocamadour op naam van Everaert de
Lamminwercker, die er uit Ieper een boetereis was komen
volbrengen (17).
Zo we een ogenblik de grenzen van Vlaanderen mogen
overschrijden, dan ontmoeten we Rocamadour als een goede
bekende in de rechtspraak van de Brabantse steden : Leuven, Brussel, Lier, Vilvoorde, Mechelen, alsook Antwerpen
kunnen een respektabel lijstje van Rocamadour-pelgrims uit
hun strafregisters voorleggen. Evenals Dinant, Luik, Tongeren, Maastricht en vooral St.-Truiden waar in 1516 de overtreders van het reglement op het bier een « wech tot Rutsemadouwe » te wachten staat (18). Ambachten zonden hun
suppoosten op bedevaart, doch te Hoei zendt ook de Meester van het Groot Hospitaal in de jaren 1450 sommige van
zijn onwillige onderdanen naar O.L. Vrouw van Rocamadour (19).
Uit de boven medegedeelde grafieën van de plaatsnaam
blijkt al voldoende hoe variërend het spreek- en schrijfbeeld
van Rocamadour in onze dietse gewesten geweest is (20). De
(14) Stadsrekening 1414-15, f. 4.
(15) Vanden Bussche a.w. 43.
(16) Livre des Mestiers, ed. J. Gessler, p. 49 (Brugge 1931). Vgl. Biekorf 1965, 187.
(17) Vanden Bussche a.w. 43.
(18) E. Gailliard, Keure van Hazebroek I 335, III 141 157, IV 36.
(19) R. van der Made, Le Grand H6pital de Huy 39 (Leuven 1960).
(20) Varianten in het Loonse bij J. Gessler, Losse aantekeningen over
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palm wordt zeker weggedragen door de stadsklerken van
Leiden die de varianten « O.L. Vrouwe te Ritzemedoen,
O.L. Vrouwe te Rosmodone » in hun registers hebben ingeschreven. Met het gevolg dat in 1907 een Leidse kerkhistoricus ten einde raad die raadselachtige vormen als « O.L.
Vrouw van Reims » heeft geïnterpreteerd (21).
DE WEG VLAANDEREN - ROCAMADOUR

De pelgrim uit onze Vlaamse steden vond zonder moeite
de weg naar het verre bedevaartsoord. De bekende route
liep over Parijs en Orléans, richting Toulouse. Zeker niet
op het tracé van de moderne uitgebouwde weg ; op de
Michelin-kaart (200.000) kan men echter in secundaire en
regionale wegen het tracé terugvinden van de oude bedevaartweg, volgens de etappen van de Brugse wegwijzer
uit 1400.
Voor de wegen Vlaanderen-Parijs verzenden we hier naar
de volledige beschrijving in Biekorf 1965, 1-5.
Van Parijs uit loopt de oude pelgrimsweg (22) over Longjumeau, Montlhéry, Chates, Etampes, Toury, Artenay naar
Orléans (23).
Het trajekt boven Orléans heeft de volgende etappen :
La Ferté Saint-Aubin — Esteviez (Chateau vieux ?) — Romorantin — Gracay — Vatan — Bourg-Dieu — Argenton — La
Souterraine — Saint-Léonard (de grote bedevaartkerk van
de patroonheilige van Dudzele) — Saint-Germain-les-BellesFilles — Villefranque — Saint-Pardoux — Donzenac —
[Brive] — Notre-Dame de Nazareth — Martel — Montvalent
(op de Dordogne) — Rocamadour (24).

Ook voor Rocamadour was Parijs het centrum van de
nijverheid-en-handel in bedevaarttekens (25).
Rocamadour schijnt in de praktijk soms gelijkgesteld te
de boetebedevaarten, Hasselt, 1941 (Overdruk uit Publications Soc.
Limbourg, t. 77).
(21) J.C. Overvoorde in Nederl. Archief Kerkgeschiedenis, Nieuwe
serie IV (1907) 306.
(22) Gekursiveerd zijn namen uit de wegwijzer die we op de huidige
kaart nog niet hebben kunnen identificeren.
(23) Orléans kon ook worden bereikt over Rijsel, Abbeville, Rouen,
Chartres ; zie Biekorf 1965, 4.
(24) Naar de Brugse Wegwijzer van 1400 ; zie Biekorf 1965, 2.
(25) L. de Valon, Iconographie des sportelles de Roc-Amadour, Marseille 1930 (Overdruk uit Bulletin... du Lot, 1930). -- Over Rocamadour
als bedevaartplaats zie ook J.E. Drochon, Histoire illustrée des pèlerinages francais de la T.S. Vierge, p. 505-513 (Parijs 1890).
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worden met een « grand pardon » (jubelvaart), zoals Le Puyen-Velay er een was (26).
Pelgrims met devotie, die gesteld waren op grote en
grootste aflaten, bereikten langs een omweg over Aubrac
dat rijk bevoorrechte Le Puy, waar men mocht testeren met
twee in plaats van zeven getuigen. Le Puy, ook een O.L.
Vrouwheiligdom (Domina de Podio), is de « Onse Vrauwe
te Putte » van onze Vlaamse tarieflijsten (27).
De terugweg Le Puy-Parijs ging dan doorheen Auvergne
(Issoire, Clermont-Ferrand) en over Moulins, Nevers en
Montargis. Dit laatste trajekt was eigenlijk een deel van de
verkeersweg Parijs-Avignon.
De eeuw van Avignon — het pauselijk Avignon — is voor
Rocamadour de eeuw van grote bekendheid geweest in
Vlaanderen. Zoals ook voor de andere bedevaartplaatsen in
Zuid-Frankrijk : Le Puy, Saint-Gilles, Saint-Maximin, Marseille. In de 15 e eeuw daalt de populariteit van die Franse
pelgrimages, terwijl O.L. Vrouw van Frankfort, en vooral
Keulen (Drie Koningen) en het Wonderbloed van Wilsnack
alhier een grote opgang kennen. Tot in de 16e eeuw, die
echter het einde van de strafbedevaart zal inluiden (28).
Rocamadour had in de hervormingstijd erg te lijden en
kwam als bedevaart in Frankrijk eerst weer boven in de
vorige eeuw. En werd in onze tijd in Vlaanderen opnieuw
bekend als etappe van sommige Lourdes-bedevaarten en als
bezienswaardigheid in de buurt van de grotten van Lascaux.
A. VIAENE
BIERENBROOD
Zeispreuk nr. 399 in Allemaal Mensen van Dr. Kruyskamp luidt
Dat is misselijke kost, zei de mof, en hij vrat spoeling voor
bier-en-brood. b
Spoeling is nat veevoer (uit afval van tafel en keuken).
Bierenbrood : bierpap, biersoep, bierkandeel. Vercoullie geeft hierhij de fra. overzetting soupe à la bière, birambrot. Deze laatste vorm
is mogelijk in de franse lexicografie overgegaan via Duinkerke waar
— volgens Biekorf 1961, 307 — de vorm bierenbrodt in 1852 nog
E. N.
bekend was.
(26) M. Coens in Analecta Bollandiana 81, 1963, 301.
(27) Biekorf 1963, 314.
(28) Reeds in de 15 » eeuw gaan sommige schepenbanken aan het
remmen inzake strafbedevaarten ; zo o.m. te Leiden, zie Overvoorde
t.a.p.
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NEDERLANDSE VOLKSKUNDIGE BIBLIOGRAFIE
ONDER LEIDING VAN PROF. DR. K.C. PEETERS

Een groots plan gaat in vervulling. Prof. Dr. Peeters, die met
zijn klassiek geworden Eigen Aard zoveel leven in ons eigen
volksleven heeft bewaard en vernieuwd, verraste ons in 1962
met een systematische bibliografie van en om zijn onmisbaar
volkskundig vademecum. (Volkskundige Aantekeningen. Nota's
en Bibliografie bij « Eigen Aard ». Antwerpen, De Vlijt ;
287 blz.). In feite was dit een voorbode van het fundamentele
bibliografische werk dat vanaf 1946 in de planning van de
Leuvense hoogleraar de konstruktieve voorrang had. Het doel
is nI. in een beperkte tijdspanne een systematische bibliografie
te publiceren van wat in volkskundige en niet volkskundige
periodieken, in gelegenheidsuitgaven en in reekswerken met
betrekking tot de Nederlandse volkskunde is verschenen.
De uitgave wordt ondernomen door het Centrum voor Studie
en Documentatie te Antwerpen ; onder de auspiciën van de
Volkskunde-Commissies van Amsterdam en Brussel ; met de
steun van het Belgisch Ministerie voor Nationale Opvoeding
en Kultuur en met de medewerking van het Volkskundemuseum te Antwerpen. Dank zij het gezag en het doorzettingsvermogen van Prof. Peeters kon nu het lint worden doorgeknipt :
twee statige boekdelen, omvattend het tijdschrift Volkskunde
1888-1960, bewerkt door Ingrid Peeters-Versbruggen, zijn hun
plaats gaan innemen in de reeks werkinstrumenten in openbare
en p artikuliere bibliotheek. Als delen I en II van de reeks.
Zullen volgen : deel III - Rond den Heerd (ter pers) ; deel IV
de « Museum-groep » ; deel V - Biekorf ; deel VI - 't Daghet
in den Oosten. En zo voort...
De twee eerste delen van de systematische registers zijn
terecht gewijd aan Volkskunde, het « tijdschrift van Alfons de
Cock », als een dankbare hulde aan de man die reeds op het
Nederl. Congres te Brussel in 1906 voor het publiceren van
een algemene bibliografie van de Nederlandse volkskunde
gepleit heeft. Het werk vroeg ook uiteraard dat het voornaamste
Nederlandstalige volkskundige tijdschrift aan de spits van de
onderneming zou optreden. De schatkamer van 61 jaargangen
wordt hier definitief toegankelijk gemaakt : de banen liggen
voortaan open voor een zekere en zachte landing op het
gewenste punt van een mikrokosmos die, zonder faciliteiten,
met elektronische doelmatigheid in kaart werd gebracht. Een
voorbeeld dat, ook in het overrompelende tempo van onze
tijd, als voorbeeld en leidraad zal standhouden.
A. v.
— De twee delen, groot-8, in geplastificeerde band, omvatten x-392 + 250 bladzijden. Aan de uitgave wordt een steun
toegekend door het Provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen.
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DE « FERMERIE VANDEN WIJNGAERDE » TE BRUGGE
DRIE REKENINGEN UIT 1397-1400

Op het Algemeen Rijksarchief te Brussel worden drie rekeningen van de « Fermerie van den Wijngaerde » bewaard (1).
Voor zover ons bekend is, gaat het hier om de oudste bewaarde
rekeningen van deze instelling (2), welke onder het Begijnhof
te Brugge ressorteerde (3). Noch de inventaris van de archieven
van het Begijnhof (4), noch die van het Stadsarchief te Brugge (5) bevatten enige rekening voor de XVIe eeuw, terwijl de
te Brussel bewaarde rekeningen over het beheer in de jaren
1397-98,1398-99 en 1399-1400 handelen. De rekeningen bevatten 14 tot 16 ongenummerde folio's, beschreven tot f° 13r°
of tot f° 15r° (in 1399-1400). Het rekenjaar liep van St. Jansmis
tot St. Jansmis (6).
De ontvanger van de Fermerie in de jaren 1397-1400 was de
geestelijke Jan Dobbel. Bij het opstellen van de rekeningen
drukte hij de bedragen uit in parisis-munt. Ieder van de rekeningen sluit met een batig saldo :
£ 57-10-7 poit. par. in 1397-98 (7).
£ 198-16-11 par. in 1398-99.
£ 274-3-11 poit. par. 1399-1400.
Nochtans komt in de rekeningen ieder jaar een rubriek voor
waarmee in de boven gegeven saldi geen rekening werd
gehouden : « achterstellen ». Deze post bevat een aantal niet
verhaalbare kredietposten die soms zeer belangrijk zijn
£ 229-15-0 par. in 1397-98.
£ 130-5-0 ob. par. in 1398-99 (8).
£ 157-19-0 ob. par. in 1399-1400.
De werkelijke ontvangsten beliepen in 1397-98 £ 789-15-0

(1) Algemeen Rijksarchief (ARA) Trésor de Flandre, le reeks, 1688.
(2) De fermerie van het begijnhof was blijkens de naam de afdeling
van het begijnhof, belast met de ziekenzorg (cfr. Verwijs & Verdam,
Middelnederlandsch Woordenboek, sub Firmerie). Nochtans worden in de
hier besproken rekeningen geen rubrieken in verband met het onderhoud
van zieken of gebrekkigen aangetroffen. Het begrip « Fermerie » moet
hier dus ruim opgevat worden. Over de infirmerieën van de begijnhoven : L. Philippen, De Begijnhoven, Antwerpen, 1918, blz. 285.
(3) Bibliografie over de begijnhoven, zie voetnoot 19.
(4) Commissie Openbare Onderstand Brugge, Inventaris der charters en
andere dokumenten van het Begijnhof, f 0 77 vermeldt als oudste rekening
1410-11 (handschriftelijke inventaris).
(5) L. Gilliodts-Van Severen, Inventaire des archives de la ville de Bruges, Introduction, Brugge, 1878, blz. 32. — Zie ook : E. Gailliard, Table
analytique, sub Béguinage.
(6) St. Jansmis = 24 juni.
(7) poitevijn = '14 penning.
(8) obool = '14 penning.
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poit. par. ; in 1398-99 : £ 953-8-1 par. ; in 1399-1400 : £ 97315-10 ob. poit. par.
Uit de ontleding van de rekeningen blijkt dat onder de activa
hoofdzakelijk renten en achterstallen van vroegere jaren dienen
te worden gerekend. In 1399-1400 geeft de ontleding van de
ontvangsten ongeveer volgend beeld :
Benaming van de
rubriek
erfrenten binnen Brugge
erfrenten buiten Brugge
landcijnsen
resten 1398-99

ontvangen
bedrag

in °/o van het
totaal inkomen

£ 136-4-3 poit.
£ 102-1-9 ob.
£ 564-6-11
£ 198-16-11

14
10,5
58
20,5

103
In feite worden ook de uitgaven om de schulden van de
Fermerie « te mynckene » onder de activa geboekt. Deze schuld
bedroeg in 1399-1400 £ 39-14-0. Dit bedrag vertegenwoordigt
ongeveer 4 Vo van het totaal der ontvangsten en dient van
het voormeld totaal te worden afgetrokken : aldus wordt in het
hier gegeven overzicht van de ontvangsten 99 Vo van het totaal
verantwoord. De overige ontvangst betreft een betaling van
schulden door Lauwers den Paeu, pachter van de Fermerie te
Oostkamp (9).
De ontleding van de uitgaven voor hetzelfde jaar geeft :
Benaming van de
rubriek

uitgegeven
bedrag

erf-en lijfrenten
£ 123-4-5 ob.
mesnieden (10)
£ 81-18-0
watering-lasten
£ 62-1-1
« foraedse coorne »
£ 108-16-0
werklieden op het hof £ 40-0-0
diverse kosten
£ 182-7-7
kosten aan huizen
£ 101-4-10

Vo van het totaal
der uitgaven
17,5
11,5
9,5
15,5
5,5
26
14,5
100

Uit deze gegevens over de comptabiliteit van de Fermerie
(9) A.R.A. ; Trésor de Flandre, le série, 1688, rek. 1399-1400 : « ...Hier
tsieghen es men sculdich te mijnckene XXXIX Ib.XIIIIs. die men tachter
blijft vanden jare XCIX D. - « Eerst alle de achterstellen... hier of ontfaen
van Lauwers den Paeu XII lb. par ».
(10) mesnieden = personeel in vast verband.
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blijkt voldoende de gezonde financiële toestand van de instelling. De te ontvangen renten zijn belangrijker dan de te betalen
renten. Al de andere uitgaven samen kunnen met de opbrengsten der landcijnsen voldaan worden.
De renten te Brugge lagen over de ganse uitgestrektheid van
de stad verspreid (11). De renten buiten de stad lagen in het
Brugse Vrije (12). De rentebetalers waren, zoals ook de pachters, gewoonlijk particulieren. In totaal werden ruim 600 gemeten grond, hoofdzakelijk in het Brugse Vrije gelegen, verpacht (13). De grootste oppervlakten waarvan de pacht door
één persoon dient te worden opgebracht liggen te :
Oedelem 42-2-35 gem. tegen £ 23-10-6.
Oostkamp 32-2-0
»
£ 38-8-0.
Zedelgem 22-1-25
»
£ 8-3-0.
VI issegem 38-1-81
»
£ 46-14-0.
21-2-31
»
£ 13-10-0.
Meetkerke 20-0-40
»
£ 13-16-0.
Wulpen
56-1-0
»
£ 4-16-0.
Naast gronden wordt te Torhout een « tiendeke » verpacht.
De uitgaande renten waren bezet op goederen te Oostkamp,
Zedelgem, Assebroek, Hannekenswerve, Varsenare, Zandvoorde,
Oedelem, St. Katelijne-West (14), Klemskerke, Vlissegem, Bredene, Houtave, Stalhille, Zuienkerke, Uitkerke en Sluis. In tegenstelling met de rentebetalers waren de rentehouders meestal
instellingen (het klooster van St. Andries te Varsenare ; de dis
te Zandvoorde) of heren (« mijn heer van Borgoengen » te
Sluis ; de bisschop van Doornik te Houtave).
De aankopen van « foraedse coorne » werden gedaan aan
personen die soms met naam in de rekeningen vermeld worden. In 1397-98 worden 25 honderd scoven tarwe, 5 honderd
haver, 1 1/2 honderd bonen, 3 honderd vitsen en hooi aangekocht. De haver en de bonen werden geleverd door Bertel(11) ARA, Trésor de Flandre, le série 1688, rek. 1399-1400 : zie de
plaatsnamen in Bijlage.
(12) ARA, Trésor de Flandre, le série, 1688, rek. 1399-1400 : ...inden
Dam ; inde Sluus ; In Laepscuere ; in Anekin werve ; in Ardenbuerch ; in
Oostbuerch ; in Moere te Sinte Lauwereins ; in Lembeke ; in Adegheem ;
in Malen ; in Ziezele ; in Oedeleem ; in Oorscamp ; in Wijnghene ; in
Thorout ; inde Beerst ; in Keyeem ; in Sinte Niclaeus te Moere ; in Couckere ; in Aertrike ; in Zedelgheem ; in Oudenburch ; in Zantvoorde ; in
Jabbeke ; in Stallille ; in Versenare ; in Straten ; in Loppeem ; in Bredene ;
in Clemskerke ; in Vlissegheem ; in Houtawe ; in Lisseweghe ; in Meetkeerke ; in Dudzele ; in Coolkeerke ; te Sinte Pieters supra Dijc ; in Oostkerke ; in Ramscapelle.
(13) De in pacht gegeven bezittingen lagen vooral te Vlissegem, te
Klemskerke en te Zandvoorde.
(14) Sinte Katelijne West = parochie te Stene (cfr. K. De Flou, Woordenboek der Toponymie van westelijk Vlaanderen..., dl. XIV, kol. 605).
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meeus f. Pieters, die het volgend jaar 2 duizend tarweschoven,
1 1/2 duizend haverschoven, 1 1/2 duizend vitsen en « cruut », en
4 honderd bonen leverde. In 1397-98 werden de vitsen geleverd door Lauwers den Paeu, die in 1398-99 5 honderd haverschoven leverde. In 1399-1400 werden 2 duizend tarweschoven
aangekocht (15) bij Jan f. Jacops, die — evenals de voornoemde
Lauwers den Paeu — misschien mag geïdentificeerd worden
met één der pachters van de Fermerie te Klemskerke. De andere
aankopen van de rubriek zijn in 1399-1400 niet nader omschreven voor wat de leverancier betreft.
De instelling had meersland liggen « buter couepoorte » en
« buter Bouveriepoorte » (16). Deze meersen werden regelmatig gemaaid met het oog op de voorziening in hooi.
Buiten de Bouveriepoort lag een oppervlakte grond waarop
akkerbouw bedreven werd.
De Fermerie liet jaarlijks een hoeveelheid winter- en/of
zomerrogge en een hoeveelheid haver snijden of pikken. Het
snijden kostte ongeveer anderhalve keer zo duur als het pikken ; het pikken van rogge werd meer betaald dan het pikken
van haver. Ook voor het snijden werd de oogst van rogge meer
betaald. Het loon werd uitbetaald in verhouding tot de geoogste
oppervlakte (17).
De totaal geoogste oppervlakte bedroeg ;
Jaar

Rogge

Evene (haver) Totaal bezaaide opp.

1397-98
5-1-34 gem. 4-2-0 gem.
1398-99
9-1-0
2-0-25
1399-140013-1-0
3-0-60

10-0-34 gem.
11-1-25
16-1-60 (18)

(15) De in rekeningen aangegeven prijzen zijn (per honderd) :
1397-98
1398-99
1399-1400
tarweschoven
3 lb. 12 s.
3 lb.
3 lb.
2 lb. 14 s.
vitsen
1 lb. 10 S.
1 lb. 14 s.
—
cruut
1 Ib. 6 s.
1 lb. 14 s.
haverschoven
2 lb.
1 lb. 16 s.
3 lb. 13 s.
2 lb. 8 s.
1 lb. 8 s.
bonen
(16) Voor de identificatie van deze toponiemen en voor deze vermeld
in n. 11, zie : L. Gilliodts-Van Severen, Les registres des « Zestendeelen »
ou le cadastre de Ia ville de Bruges de l'année 1580, Annales de Ia Société
d'Emulation, 5e série, VI, 1893 — Cfr. J. De Smet, De Brugsche straatnamen in 1399, Feestbundel H.J. Van de Wijer, Instituut voor Vlaamsche
Toponymie, Leuven, 1944, blz. 331-363.
(17) De uitbetaalde lonen waren : (per gemet)
rogge snijden
13 s.
14 s.
10 s. à 12 s. 6 .
rogge pikken
6 à 8 s.
—
—
haver snijden
11 s.
—
14 s.
haver pikken
7 s.
8 s.
—
(18) Er valt dus een aanzienlijke aangroei van de bewerkte oppervlakte
waar te nemen, dit niettegenstaande het feit dat de warenprijzen eerder
verminderen, terwijl de lonen eerder vermeerderen.
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De oogst werd verricht door arbeiders, die niet tot het vast
personeel van de instelling behoorden. Dit vast personeel, de
« mesnieden » bestond uit een meestercnape, een paerdecnape,
een poestenare, een coeherdre en een zwineman. De meesterknaap ontving in 1399-1400 £ 24-0-0. De koeherder werd het
minst betaald : £ 9-0-0. De zwineman kreeg £ 14-2-0 ; de anderen elk £ 17-8-0. Behalve dit personeel werden een smid, een
wielmaker, een kuiper, een slotenmaker en een slachter betaald
in de kwaliteit van « weerclieden vanden hove ».
Onder de « diverse kosten » zijn o.m. vermeld : « den
mesnieden te aerleder medewintre » en « te aerleden zekelmete ». Bij iedere post wordt een uitgave van £ 4-0-0 in rekening gebracht. De ontvanger brengt £ 50-0-0 in rekening « over
minen solaris ».
De kosten aan de huizen betreffen reparaties en vermelden
arbeidsonkosten voor metselaars, timmerlieden, stro- en tegeldekkers, naast onkosten voor materialen ; de huizen waaraan
gewerkt wordt liggen te Zandvoorde, aan de Rei (ter Reye) te
Oedelem, te Klemskerke, te Oostkamp en te Vlissegem.
De rekening werd ieder jaar afgehoord door de vertegenwoordigers van de hertog. In 1398-99 waren deze vertegenwoordigers Alexander Spieringhe, Jan Slipe en Pieter Heins. In
1399-1400 werd de rekening afgehoord op 7 november « bi
Thomaes van Sconeveld bailliau van Brucghe ende Pieter Heins
conterolleur vanden officiers van Vlaendren als daertoe ghecomitteerd van mijn gheduchts Heren weghe » (19).
J. MERTENS
BIJLAGE
Renten van de Fermerie gelegen in Brugge
Lijst van de plaatsnamen 1399-1400

up de hofbrucghe
bachten sinte salvatoors chore

bider losche brucghe
in houdebuerch

(19) Het begijnhof te Brugge viel onder de jurisdictie van de graven
van Vlaanderen : zie 0. Delepierre, Notice historique sur quelques couvents, hospices et institutions pieuses de Ia ville de Bruges, Annales de la
Société d'Emulation, le série II, blz. 171 en 173.
— Over de begijnhoven, naast het voornoemde werk van Philippen :
A. Mens, Oorsprong en betekenis van de Nederlandse Begijnen- en Begardenbeweging, Verh. Kon. VI. Acad. voor Wetensch. Letteren en Schone
Kunsten van België, KI. der Letteren, jg. IX, nr. 7 Antwerpen 1947. Voor
het Begijnhof te Brugge : 0. Delepierre, Notice historique sur quelques
couvents, hospices et institutions pieuses de Ia ville de Bruges, Annales
de Ia Société d'Emulation, le série, II, blz. 171-175. -- C. Callewaert, Les
plus anciens documents des archives du Béguinage de Bruges, Annales de
la Société d'Emulation, dl. LIV, 1904, blz. 253-300. — R. Hoornaert, La plus
ancienne règle du Béguinage de Bruges, Annales de Ia Société d'Emulation, dl. LXXII, 1929, blz. 1-79.
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inde steenstrate
ande marct
inde vlamijncstrate
inde cuperstrate
inde naeldestrate
in s. jacops strate
inde noortzantstrate
upde houde veste bider
vrijndach marct
inde bouverie
inden niewen zac
inde zouterstrate
over de vlamijncbrucghe
in tghenthof
in sinte clarenstrate
in tsgravenstrate
buten sinte Iedenaertspoorte
up stuvenbeerghe
inde rudderstrate
inde zwarte ledertauwers strate
bachten den frerenmuere
inde dweerstrate
buter der bouveriepoorte

ter sleet
te daverlo
buten der gheentpoorte
te arsebrouc
te sinte michiels
te wijngaerde voor de poorte
inde smeitstrate
bachten carmers chore
in tsonfancgherstrate
bi sinte jans brucghe
ter lecke
ter voetwaterbrucghe
inde ramstrate
inde rike pijnrestrate
in sinte marienstrate
biden weestvleeshuse
bi sinte jansbrucghe (cfr. supra)
in ghistelhof
inde oostmeersche
inde weestmeersch
in tloppeemstraetkin
ande oostzide vanden
weestvleeschuse.

DE « SEENEKORF » VAN DE GARNAALVISSER

De vaktaal van de paardevisser zal weldra uitgestorven zijn.
De laatste tien strandvissers (te Oostduinkerke) verliezen hun
oude woordenschat.
Sommige garnaalkorven die op de rug van het paard zijn
gebonden vertonen een typische vorm : aan de ene zijde zijn
ze iets meer ovaal, zodat het paard bij het strandvissen minder last heeft van het schudden van de korven. Hoe noem je
zo'n korf ? Vijf van de tien vissers konden geen naam zeggen.
Meer kans met mijn vraag had ik bij een tweetal andere die
wisten dat er « vroeger » een naam bestond, maar nu zeggen
de paardevissers gewoonweg « (garnaal)korf » of « (vis)ben ».
Ten slotte bracht paardevisser Armand Vanbillement de oplossing : zo'n korf is een « sééne », een « séénekorf ». 't Is
waar, zei Armand, dat nu veelal gewone bennen gebruikt
worden, want séénekorven worden nergens meer vervaardigd.
Andere termen blijven beter bekend, zoals de « karte »
(sleepnet), de « schee » (sleepplank die het net openhoudt).
En de paardevissers zitten niet « te peerde » maar wel « te
rikke ».
JACQUES BEUN
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DE VIJVERS VAN HET MALDEGEMVELD
Het grootste deel van het Maldegemveld strekte zich uit over
het zuiden van Maldegem en van Adegem, het noorden van
Knesselare en van Ursel. Deze grote heide omvatte echter ook
nog een klein deel van het zuidoosten van Sijsele, het noordoosten van Oedelem, en het noordwesten van Zomergem. In
dit gebied (dat blijkbaar niet moest onderdoen voor Ruddervoorde, waarover Biekorf 1966, 157) lagen wel tachtig vijvers.
De helft hiervan lag op Maldegem. Meestal dragen die vijvers
een naam, soms worden zij ook eenvoudig vijver genoemd.
We gaan eens kijken welke vijvers op het grondgebied van
Maldegem lagen en beginnen met de heide die eigendom was
van de feodale heer van dit dorp. Die heide begon dichtbij
de grens van Oedelem, ten zuiden van de Veldhoek en ten
zuiden van Donk. Daar lagen de Grooten en Cleenen Valckaert
Vijver, twee kleine vijvers die de Mutse genoemd werden ;
dan twee vijvers zonder naam, dan de Pispotvijver en de
Eeckeveldvijver. Nog meer noordwaarts, aan de oostkant van
Donk, lag de Schipstalevijver. De heide van de heer van Maldegem strekte zich ook over de zuidkant van het hedendaagse
Kleit uit, bij het kasteel Prinseveld. Hier lagen de Splentervijver,
de Vansgrachtvijver, de Landschootvijver en de vijver van de
Hogen Brand.
Op het domein van Burkel, eerst eigendom van Ter Doest
en sedert 1624 van Ter Duinen, lagen vijf vijvers. Zij lagen dicht
bijeen aan de zuidoostkant van het domein. Wie van OedelemOostveld naar Maldegem gaat, langs de Burkelkalsijde, kan er
nu nog sporen van bemerken. In die vijvers, evenals in de
gracht rond het hof, moesten de pachters soms vis kweken en
een deel van die vis afstaan aan de abdij. Natuurlijk moesten
zij de vijvers dan ook onderhouden, want reeds na een kortstondige verwaarlozing veranderden die vijvers in moerassige
weiden. Men kan nog heden ten dage gemakkelijk de ligging
van sommige vijvers terug vinden. Hiervoor hoeft men slechts
de lager gelegen plaatsen in het vroegere Maldegemveld op te
sporen. Wanneer het veel geregend heeft, zal men daar nog
water aantreffen. De pachters moesten dat water ophouden
door dammen. Vandaar het dikwijls voorkomen van de plaatsnaam Vijverdam.
In het domein van Papinglo, eerst eigendom van de St.-Baafsabdij en later van het bisdom Gent, lagen negentien vijvers :
de Sporckelaere, de Grooten en Cleynen Cleytenaere, de Backer,
de Wulfhaert, de Nieuwen Vijver, de Grooten en Cleenen
Splenter, de Stekelvijver, Perdeviverken, Taltervijverken, de
Veynootvijver, 't Leughenaerken, Caerperviverken, de Eeckvijver, Zwanewinkelvijver en dan nog drie vijvers zonder naam.
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Ook in de gracht rond de proosdij werd vis gekweekt. Een
eerste vermelding van de vijvers treffen wij hier aan in 1481.
Wanneer deze vijvers afzonderlijk verpacht werden, gebeurde
dit voor elf jaar. Het negende jaar was een droog jaar, d.w.z.
dat de pachter dan het water mocht aflaten zodat hij veel vis
had. De abdij van St.-Baafs eiste ieder jaar, rond halfvasten,
« 200 dobbel talpalijncx ofte twaalf dobbel carpers » (in 1516).
Andries Danneels, die pachter werd na de geuzenberoerten,
zorgde goed voor zijn vijvers. Hij kon ze alle negentien met
vis beleggen en hij herstelde de dammen en de houten buizen.
In 1624 werd zijn vis echter gestolen door soldaten. Andries
was juist bezig met spannetten te leggen maar hij werd weggejaagd. De soldaten hadden zoveel vis gestolen dat zij die niet
meer alleen konden opeten. Zij trachtten die dan in Maldegem
te verkopen. Op het einde van de 17e eeuw werden nog slechts
vijf vijvers gebruikt. Met de grote ontginning van de tweede
helft van de 18e eeuw, veranderden de verwaarloosde vijvers
in heide of in bos en er bleven alleen nog enkele plaatsnamen over.
Wij hebben nu reeds 36 vijvers vermeld op Maldegem. Blijven nu nog de vijvers in het Waarschootveldeken, een stuk
heide ten zuiden van het domein Papinglo, ontgonnen door
het klooster van Waarschoot. Hier lagen de Luysecraker, de
Groenen Vijver en de Gecgele Vijver. Deze vijvers sloten aan
bij die van Burkel en bij Vijvereecke, een grote vijver die eigendom was van het Prinsengoed op Knesselare maar toch ook op
Maldegem lag. Ten oosten van dat Waarschootveldeken lag
nog een groot stuk heide dat, in de 18e eeuw, zou gekocht
worden door de abdij van Drongen maar toch ook op grondgebied van Maldegem lag. Hier trof men de Roelandvijver aan,
de Poppervijver en de Zoutvijver.
Zo komen we reeds aan 43 vijvers op Maldegem alleen, en
de lijst is nog niet volledig want we moeten er nog de Werfvijver aan toevoegen, op de grens van Ursel en Maldegem.
Aan de vijvers van Knesselare en Ursel mogen we nu niet
beginnen, het zou ons te ver leiden. Zeggen we alleen dat ook
te Ursel, in het domein van het Drongengoed, een Savoirken
te vinden is, naast vijf andere vijvers. Een bijzondere vermelding verdient hier ten slotte de Wittemoervijver, misschien
wel de grootste vijver van het Maldegemveld. Hij lag op Oedelem dichtbij de vijvers van de Wilhelmieten. Hij was eigendom
van de heer van Praet maar ook de heer van Maldegem bezat
er een stuk van.
D.V.
Bronnen : G. De Smet en D. Verstraete, De Proosdij van Papinglo,
Maldegem 1949. D. Verstraete, « Burkel » in Appeltjes van het Meetjesland, nr. 4, 1952.
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HET HARAS VERSTRAETE TE SINT-KRUIS
In mijn kinderjaren, voor de oorlog 1914-1918, heb ik wel
koersepaarden, « zokees » en Engelsmans over end' weer weten
lopen te Sint-Kruis. Doch als meisje had het niet veel indruk
op mij gemaakt. Nu eerst dat de paardensport volop in de
mode komt, is het mij weer te binnen gevallen. Gelukkig kon
ik op de gewenste zegsman rekenen, een goede kennis, de
zoon van de paardenoppasser zelf. Als rekenplichtige vertelt
hij heel zakelijk zonder veel woorden er aan te verspillen.
ZOONS VAN DE HENGSTEBOER

Mijn vader is van 't jaar 1847 en geboortig van Klemskerke ;
grootvader Stijn Boydens, de hengsteboer, was daar burgemeester. 'k Heb nog horen zeggen dat het een dulle peerdenkweker was en dat zijn vader zelfs prijs haalde met zijn hengst
ten tijde van Napoleon. Grootvader Stijn was getrouwd met
Theresia, de dochter van Andries Zwanepoel, die er goed
voren zat.
En hoe dat alles toch rare kan draaien in een familie ! Ge
gaat gaan horen. Op zekeren dag, rond 't jaar dertig, vraagt de
gemeenteontvanger van Breninge om een onderhoud met mij
in de Rode poorte te Brugge, en zegt hij alzo : « Er ligt daar te
Sasslijkens een bilk van de familie Zwanepoel die in onverdeeldheid gebleven is ; zoudt gij altemets de gewenste persoon
niet zijn om de lijst op te maken van al de rechthebbenden ? »
'k Was lijk van d'hand Gods geslegen en... 'k zou er een keer
op peinzen. En als ik alzo overlegde wat moeite het zou kosten
om al die afstammelingen op te zoeken, en hoeveel er nog voor
elk op te rapen zou vallen na aftrek van d'onkosten, zei ik
beslist : Neen, die zaak kan ik mij niet aantrekken, en wat er
verder van gekomen is weet ik niet.
Nu om voort te doen... bij grootvader Stijn waren er vijf
zoons en drie dochters, al groot streus en kloek gebouwd
volk : vader mat een meter negentig en nonkel Kornee was nog
vier vingers langer, een meter negen en negentig, en dat hij al
rekte dat hij wilde hij kost geen volle twee meters halen. De
jongste, nonkel Miel, werd gedoopt als vader lootte. Ze stelden
het heel goed, doch jammer genoeg grootvader Stijn stierf veel
te vroeg en grootmoeder was te fraai om heel die boel te
bestieren. Elk wilde baas spelen en niet werken, bij zo verre
dat ze daar in de streek vertelden dat er pitten in de gevelmuur
waren van de zoons die er luizig tegenleunden. In elk geval ik
heb mijn vader dikwijls horen verzuchten : « Ja, ja jongen, wij
hebben zoveel weggelegd als vader zijn hoofd kwam neer te
leggen, er gebeurt zoveel met 't sluiten van twee ogen ! Maar
één dingen was zeker ; wij droegen allemaal een peerd in
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't herte, wij waren peerds en op de hoogte van de peerdekweek, en de een na de andere trok er van onder. »
Nonkel Kornee naar 't haras van Yvoir bij de Walen ; hij is
nooit getrouwd geweest en stierf in 't jaar 1926. Nonkel Jan
trok naar de Viertorre te Oostende. Nonkel Monk kwam in
't gekende haras van Wittouck te Ruusbroek bij Brussel (1),
zijn kinderen werkten daar ook en zijn zoon Kamiel Boydens
bezit nu zelf een haras te Feluy bij Manage. Ja, ja dat gaat
alzo, en een van zijn koersepeerden, foto, is vermaard om zijn
grote prijzen.
Nonkel Miel zocht niet verre, hij verhuurde zich op een
hofstede te Oudenburg. En eindelijk, in 't jaar 1888, de laatste
van al, verliet vader met zijn moeder het hof te Klemskerke
en belandde te Koolkerke op 't haras van Verstraete. Gij hebt
toch wel Jules Verstraete gekend ? zijn vader die een grote
boerderij en stokerij te Sijsele uitbaatte, kwam naar Brugge aan
de Dampoorte een nieuwe stokerij oprichten. Eerst was het
Verstraete kortweg, daarna « Jules Verstraete en Compagnie »
en rond 1897 veranderde dat in « N.V. Nederlandsche gist en
spiritus fabriek ». Ik gelove niet dat de oude mama Verstraete,
die ginder op de hoek van de Wulpenstraat het groot wit huis
bewoonde, van al die veranderingen op de hoogte was.
Jules Verstraete had te Koolkerke acht stenen boksen staan
op zijn vier gemeten eigendom in de Kitteldreve (2). De twintig
houten genummerde boksen stonden langs de Koolkerkse kalsij,
een slag innewaarts bij het verdwenen kasteeltje van mijnheer
van Steen. Vader woonde op het hofsteetje er naast van 't jaar
1888 tot 1900, hij is daar getrouwd in 1889 en wij, Eugenie,
Jules en ik, we zijn er alle drie geboren.
Wanneer wij verhuisd zijn naar Sint Kruis ? Wel ik was drie
jaar oud en de pacht van Verstraete liep ten einde op 31 december, zodat vader met paarden en al verhuisde, op Nieuwjaardag
1900, naar 't hofsteetje van Boever, bij Boeversbrugge aan
't Zuidervaartje te Sint-Kruis. Verder in de Broek lag Maenhouts brugsje (3), een voetbrugge met moeite een meter breed;
het was eigenlijk de verbinding van Maenhouts kerkeweg en
de Damse vaart. Kijk 'k zie ze daar nog afkomen zie, ieder
eerste zondag, Maria Maenhout de Onze Vrouwe maagd, in
heur lange wapperende witte vole en een wit gepijpt mutsje
op, en 't kongregatiekruisje aan 't bleekblauw lint op de borst.
Heel preuts met profijtige stapjes kwam ze alzo langs de kerk(1) Ze maakten daar ook een speciale melasse die ze in citernewagens
per spoor vervoerden.
(2) De Kitteldreve is verbinding tussen Koolkerkse en Dudzeelse steenweg en kwam uitwan de herberg « De tijd zal alles Ieren ».
(3) Maenhoutsbrugsje werd gedurende de oorlog 1914-18 afgebroken
als brandhout ; sindsdien gingen de vaartbewoners 's zondags naar 't Potteriekerksje te Brugge.
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wegel afgezakt, langs Lotens Spijzedreve recht naar de pastorij,
om dan door 't klein stepsel de kerk binnen te stappen. Na de
hoogmis zou ze, met drie andere onze-vrouwe-maagden, het
gekleed Onze Lieve Vrouwebeeld onder blinkende zilveren
krans in de processie dragen rond de kerk.
Wij woonden meer de Dampoort op en konden met kar en
peerd over Boeversbrugge rijden naar de gistfabriek, de Bassin
en d'have. Waar dat onze peerden nu liepen ? In Verstraetens
eigendom, de Twaalf gemeten, rechtover 't hofsteetje : dat is
nu 't plein van de Gistfabriek geworden en ze hebben er de
weide van de perse van 't Progres bijgekocht. Gij weet toch
wel dat Iselee in de herberg 't Progres woonde langs de

De zoon Jules Boydens met de beste kweekmerrie Pledge op
weg naar de Twaalf Gemeten. — St.-Kruis vóór 1914.

Damse vaart, en dat is nog stad, — maar verder, bij de voerman
Bazetje van de peerdetram, was de helft van zijn poorte stad
en d'ander helft Sint-Kruis, de grensscheiding is daar aardig.
Verstraete liet veertien nieuwe boksen timmeren op de hofplaats en later kwamen er nog zes bij in de Twaalf gemeten.
Naast 't hofsteetje werd een houten villaatje op cijns gebouwd
en ingericht met bed en tafelgerief om de kopers te ontvangen
die de peerden kwamen bezichtigen.
Ha I neen, 't is lijk of ge zegt, mijnheer Verstraete huizenierde
daar niet, na de dood van zijn moeder heeft hij nog een tijdje
bij zijn zwager Meulemeester langs de Reie gewoond en toen
hij getrouwd was met een Oostenrijkse kwam hij naar Sint-Kruis
wonen op 't kasteeltje van Eugeen Borre, daar aan de Berg bij
de Doornhut.

-212-Jamaar Juffrouw, we moeten malkaar goed verstaan, ja ja hij,
van zelfs, mijnheer van Lophem heeft daar voordien, op 't zelfde kasteeltje, ook koersepeerden gehouden met zokees, en ze
hebben zelfs gereden in de koers van Maleveld die toen vermaard was, maar dat alles is van voor mijn tijd. 'k Weet alleen
dat mijnheer Verstraete dààr aan den Doornhut stenen boksen
had « een écurie » dat we zeggen, met enige zokees, om er de
onverkochte jaarlingen « te breken » en voor de koers te entraineren. Maar ik vertel alleen van de peerdekwekerij of 't haras
van Jules Verstraete aan Boeversbrugge, waar dat vader oppasser
was, of om het met een Engels woord te zeggen een soorte
« stud-groom » want er waren veel Engelse benamingen. Vader
hield zich alleen bezig om de merries te laten dekken en
kachtelen, hij kweekte de koersepeerden met de hulp van twee
knechten om ze als jaarlingen te verkopen voor Oostende
oftewel in Tattersall (4) te Brussel.
PEERDEKOST

Guust Krans, de baas uit de herberg Speien, deed het vervoer
van hooi en strooi en leverde het in onze schuur. De haver
kwam rechtstreeks uit Frankrijk per wagon toe in de marsjandieze-statie aan den Bassin en ze werd daar gelost op de zoldering van de douane, dat was gelijk ons magazijn. Vader reed
er om duist kilos ineens met de driewielkar en de ponnee om
onze remieze te bevoorraden.
De peerdebonen haalden we bij Bultink op 't hoeksje van de
Koolkerkse steenweg, niet die grove grote bonen, neen, neen !
hele kleine witte boontjes, dat is straf kloek, maar peerden
hebben een tere mage en daarom werden ze eerst geruid in
de watermolen bij Vandamme aan 't Sas, en de haver werd
geplet in de pletmolen. Bonen halen was 't werk van mijn
broer Jules en hij reed er om met de ponnee, een hengstje.
Onze Jules leerde ook te peerde rijden op de ponnee langs de
dreven, doch opgepast ! dat hengstje was niet te betrouwen als
er merries in de omtrek waren. Ge lacht !... 't is pertang de
zuivere waarheid, 't was toch zo een zot hitsig beestje en goed
gekend in de streke, bij zo verre dat de merries in de bilken
er zelf kwamen naar toegelopen. Jules kwam alzo een keer in
volle draf langs Boeversdreve gereden, de ponnee kreeg ineens
een vlage, begost te hinniken en stond plots boomstille, en daar
zie ! mijn broer die er niet op voorzien was stuikte over de
kop recht de gracht en 't water in. En 't schoonste van al, met
(4) Tattersall is de grote verkoopzaal voor koerspaarden te Brussel.
Aldus genoemd naar Tattersall's bij Hyde Park Corner te Londen, een
stichting van Richard Tattersall (1724-95), stud-groom van de hertog
van Kingston.
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zijn natte druipende kazakke mocht hij nog achter 't zot
hengstje lopen dat daar hinniken bleef voor de balie.
Onze Jules was straf peerds en zou het ver gebracht hebben ;
maar hij was van de klasse 1911 en... is jammer genoeg in den
oorlog gebleven, einde september van 't jaar veertiene in de
slag van Mechelen. Maar we gaan nu over geen triestige dingen
vertellen Juffrouw, gij weet wat er van is, uw oudste broer is
er ook niet van weergekeerd.
We gaan voortdoen met de peerdekost. De gesneên peerdekaroten werden gemengeld met haver, dat was goede peerdekost, en slechte eters kregen er nog brute bruine suiker in
gestrooid, 't kost maar zo goed zijn. Die karoten werden
gekocht by Snauwaert te Male of in de Smul langs de Hoge
wegel, drieduist kilos met een keer werden in een lege boks
opgestapeld en met strooi gedekt. Ja maar zeg, als jongens
wisten we ze goed liggen, want met een peerdekarote of drie
onder je veste waren we de beste vrienden van de jongens op
school, zelfs ons Eugenie droeg er mee, en heur vriendinnetjes
van de plaatse kwamen heur tegen, onder ander ook uw zuster.
'k Moet toegeven dat mijn zuster verzot was op een peerdekarote, alzo 't hert uitgestampt en opgevuld met gesmuisterde
braambeiers, daarvoor wisselde ze geerne heur siropebabbelaar
van een halve cens. D'andere meisjes die stonden te hankeren
gaven twee marbels voor een brokje van de lange opgevulde
karote. Zoals ge ziet 't was gewild snoepgoed en meteen gangbaar voor de kinder-kommersie.
Onze zegsman knikt lachend en gaat verder : « 's Winters
was het een hele karwei met het warm eten. Een groot fornoois
moest gekookt worden : alzo een pap van peerdekaroten en
gerste gedikt met gruis. Met 't vallen van de avond stond heel
de keuken vol met vier peerdemanden karoten, er viel niet
tegen te stribbelen want tegen dat het goed donker werd moest
uw eigen werk af zijn ; en snijden was snijden, al die peerdekaroten in stukjes.
't Gebeurde dat vader dan eens vertelde over 't oude hof te
Klemskerke : « Op zekere nuchtend stond er in de stal een
vreemd peerd in een leeg sliet en zegt grootvader Stijn : Maar
hoe is dat schoon peerd hier nu gekomen ? 'k zal het eens
proberen en met een van de mijne laten ploegen. Na twee uur
werken was 't eigen peerd moe en werd door een ander afgelost, maar 't vreemd kloek peerd bleef voortploegen heel de
voornoen en ook 's achternoens. 's Avonds werd het in 't zelfde
sliet kloek vastgebonden en grootvader zou eens informeren...
Maar 's anderdaags stond het sliet leeg. Hij verschoot geweldig... 't was een spookpeerd geweest en hij liet zijn stal belezen. » Dat is een van die spookvertelsels die ik nog onthouden
heb, maar ons moeder hield daar niet aan : « Goed om de
jongens benauwd te maken » keef ze.
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Als het acht en half sloeg op de staande horloge was alles
kant en klaar in de peerdemanden, de kinkee werd uitgeblazen
en alleman trok naar bed.
's Zomers begost vader te zessen snuchtends met eten te
geven. Met de bakkortewagen reed hij van boks tot boks, ieder
merrie kreeg een mandetje haver, juist gemeten met een houten
scheuteltje. De hengst kreeg veel meer omdat hij altijd op stal
stond. Rond zeven uur begost de bedeling hooi. Hij scharte het
met de vorke en nam kruisgewijs, alzo zie ; de tuiten met de
hand naar binnen geplooid « een legge » dat we zeggen, om
in 't rosteel te leggen. Doch opgepast voor een zotte kachtelmerrie ! vader was er op voorzien en met zijn stok hield hij ze
op afstand van de muur. 's Zomers kregen ze niet veel, ze
moesten hun kost zoeken in de weide.
HENGSTEN

Hoeveel peerden dat we op stal hadden ? dat was al naarvolgens, maar toch alleszins gemiddeld dertien tot veertien
kweekmerries en een hengst. Je moet rekenen dat een merrie
die vier of vijf keers in de koers gelopen heeft het niet meer
kan halen, 't is uit en amen met ze en de beste afgedankte
merrie komt naar 't haras om te kweken, en d'anderen ? ge
kost daar al niet veel mee uitrichten, goed voor 't slachthuis...
We hadden eerst maar een hengst, Cactus, en later kwam er
een Engels volbloed bij, Cotesmore. Een hengst houden kost
veel moeite en zorg. Hij stond in een afgezonderde stal en
liep nooit buiten, 't was juist daarom dat hij alle dagen zijn
ophaal moest doen onder geleide. Ieder voornoen moest hij
een uur lang in de maneze lopen aan een drie meter lange
« lonze » of leiriem, de « lanière » dat we zeggen, vader stond
in 't midden en draaide mee : een half uur links en een half
uur rechts. Zoudt ge wel geloven dat het nog een hele kennis
was van ondervinding ? met een trekje van de zweep begost
hij een toer of drie te galoperen, maar 't is op te passen met
zo een puursang, dat staat brat en vurig, ge kunt het niet geloven, van 't minste ruw trekje of geruchte zijn ze weg.
Ge verstaat dat hé ? een volbloed hengst doet nooit « de
ree » zoals bij een hengsteboer ; o neen, ge ziet dat van hier,
daar kan geen sprake van zijn. De merries werden per trein
naar het uitgekozen haras gevoerd. Na drie of vier kachtels van
dezelfde hengst ontvangen te hebben werden ze naar een ander
haras gevoerd om eens van bloed te veranderen.
Of alles goed meesloeg in de kwekerij ? 'k zegge niet, er
haperde weleens dit of dat met een kweekmerrie of heur kachtel, maar 't verging gewoonlijk nog al in 't goede. En toen
ineens, onverwachts, werd Verstraetens haras onmenselijk
getroffen door een besmettelijke ziekte. En hoe betrapen ze
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dat ? Ja, hoe ? waarschijnlijk merries gedekt van andere stallen
en de kiem meegebracht. De beide hengsten vergingen ziender
ogen : niet meer eten, beven en koorts krijgen ; en eer dat de
baas en vader te wete kwamen dat het tifus was, kost de peerdemeester Snoek er niets meer aandoen. Seffens moest vader
van kleren veranderen en zijn handen wassen als hij de besmet-.
te boksen verliet. Maar al die voorzorgen en dat vertroetelen
van de twee hengsten kost niet meer baten, ze waren tendend
alle krachten, kosten zich niet meer oprechten en bleven liggen.
Met veel moeite wilden ze nog nek en kop togen om te zeggen : « ziet ge niet hoe zeer dat 't doet ? » om dan seffens weer
machteloos neer te vallen, en 't was zuchten en klagen en naar
hun asem snakken, en drinken mocht hij niet geven, ze hadden
te veel koorts. Vader zag er vreselijk van af, 't werd een echte
nachtmerrie. De zieke hengsten Cactus en Cotesmore volgden
hem met hun koortsige smekende ogen zolang ze hem zien
kosten : « Toe, gij die ons zo goed kent, help ons toch ! kunt
ge nu niets voor ons doen ? » En toen gebeurde het onvermijdelijke, de twee prachtige volbloede hengsten Cactus en Cotesmore kreveerden de een na de andere... de eerste grote ramp
die het haras Verstraete kwam te treffen. Waren dat slagen of
niet ? in die tijd bood men zesduist frank voor zo een hengst,
en dubbel zoveel : twaalfduist frank ! was dat geen kolossaal
verlies ? En daar zie ! heel die fortuine lag daar nu kapot voor
de voeten.
Vader moest ze in stukken snijden, een diepe put in de bilk
delven, met levende kalk bestrooien en goed toestampen omdat
de plage niet zou voortzetten. De stallen werden geschuurd
met kreoline en de muren gekalkt met witsel en blauwe aluin
vermengd. En zoveel mogelijk alles openzetten om te verluchten en te verwinden om alzo een tweede ramp te voorkomen.
Wordt voortgezet.

M. CAFMEYER

DROOGSPELDE

Het klemmend houtje om was op een drooglijn te hangen,
de knijper, draagt in de streektaal verschillende namen. In
wvl. meestal droogspelde, droogspelle « om de waste op de
droogkoorde te hangen ». In sommige plaatsen ook stekke,
droogstekke. Te Kortrijk en ommeland heb ik vroeger meestal
wasspelle gehoord, een woord dat ik nergens opgetekend
vind, terwijl droogspelle en stekke bij De Bo en Teirlinck
voorkomen. Waar kent men droogstekke met overdr. bet. van
een droge vent, een « droge haring » ?
C. B.
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BEZWERING VAN HET SINT-MARKOENZEER
EN ANDERE AFLEZINGEN IN FRANS-VLAANDEREN
1907

In het bekroonde Compendium van Nederlandse bezweringsformules van Dr. J. Van Haver (Gent 1964 ; uitg. Kon. Vlaamse
Academie) is het St.-Markoenzeer vertegenwoordigd met één
enkele aflezing « Job-Markoen » uit de Kempen (Arendonk).
Zonder iets meer. Een belangrijke gepubliceerde Markoenbezwering uit Vlaanderen werd hier echter voorbijgezien (1).
Einde 1907 bezocht Emile Debacker, ondervoorzitter van het
Historisch Genootschap van Duinkerke (Société Dunkerquoise)
en volkskundig medewerker aan de Mémoires van dit genootschap, een grote boerderij in De Moeren bij Hondschoote. Een
rijk en schoon boerengezin, acht kinderen, waarvan twee pas
getrouwd. Toevallig krijgt een van de jongens een kwetsuur,
en Debacker hoort zeggen : « gauw, het boekje ». En het boekje
komt te voorschijn : geen zakboekje, doch een « cahier format
écolier », vol geschreven met bezweringen en gebeden voor
allerlei kwalen van mens en dier. Uit dat boekje wordt de
wonde van de jongen belezen. Debacker stond voor een nieuw
volkskundig dokument.
De tekst van het boekje is grotendeels frans, doch een speciaal frans « overgezet uit het vlamsche », d.i. een letterlijke
overzetting door mensen die vlaams spreken en verstaan doch
alleen frans kunnen lezen en schrijven. Vandaar sommige eigenaardige flandricismen in hun overzetting, zoals prier en bas voor
aflezen (bezweren).
Het boekje was niet « familiaal » van oorsprong : de boer
had het destijds gekocht van een man die met zulke geschreven
boekjes ging venten in de streek van Hondschoote, Ghyvelde,
Veurne. En voor ieder van de kinderen werd er een afschrift
gemaakt, dat hun werd meegegeven op de dag dat ze
trouwden.
Debacker stelde groot belang in volkskunde, inz. in magische
geneeskunde. Hij had juist in de jaargang 1907 van zijn Société
een bijdrage gewijd aan het boekje van de zg. Algenezer
(Guérit-Tout) van Duinkerke. Nu kreeg hij het boekje van de
boer van De Moeren in handen en plaatste een bijdrage erover
in de jaargang 1908 van de Mémoires (2). Van de 54 formules
(41 bezweringen en 13 empirische formules) heeft hij er slechts
(1) Over het werk van Dr. J. Van Haver, zie de bespreking in Biekorf
1966, 97-101 door Hervé Stalpaert.
(2) E. Debacker, La lecture en bas ; formulaire d'un guérisseur mysticoempirique de Ia Campagne flamande au XIXe siècle. Mémoires de la
Société Dunkerquoise pour ('encouragement des sciences, des lettres et
des arts, t. 46, 1907, 215-242. -- Deuxième partie, id. t. 47, 1908, 151-177.
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15 in zijn publikatie overgenomen, waarschijnlijk de formules
die bij de Algenezer van zijn eerste artikel niet voorkwamen.
Belangrijk is nu bijzonder de bezwering die we hier laten
volgen. Een oorspronkelijk vlaamse tekst, die in franse versie
door Debacker uit het boekje werd overgenomen ; onze tekst
is dus een vlaamse weergave van Debackers franse overzetting
uit het oorspronkelijke vlaams van het handschriftje.
KRACHTIGE EXORCISME TEGEN SINTE MARCONUS ZEEREN

Wees gezegend N... om te genezen van al uw krankheden

+ Amen. Pater noster +
Door de hand van God almachtig die alles bestiert, door de
voorspraak van de heilige Marcus (sic), uw patroon en genezer,
smeek ik God om u te genezen van uw vreselijke kwalen en
uw ongesteldheden die men noemt Sinte Marconnus zeeren +
Amen. Pater noster.
Ik bezweer u duizendmaal door de hand van God almachtig
en de voorspraak van sinte Marcus (sic) te genezen uwe ongesteldheden die men noemt Sinte Marconnus Zeeren, alzo snel
als onze gebenedijde Heer Jesus Christus Lazarus heeft genezen en van de dood heeft doen opstaan. Amen. Pater noster +
0 Heer Jesus Christus geeft dat N... geneze van al zijn
kwalen, van zijn geweldige jeuksels en van die wonden, die
en die, alzo waar als God heerst en regeert in alle eeuwen +
Amen. Pater noster.
(Bij die bezwering sluiten aan : een gebed door de voorspraak
van Sint Markoen en een bezwering van wonden door de
heilige Driekoningen. De teksten volgen hier.)
Gebed. — 0 gij arm schepsel N... gil zijt beladen met Sinte
Marconnus Zeeren en andere ongesteldheden, met geweldige
jeuksels en talrijke wonden in uw lichaam. Wees er vandaag
van bevrijd door de hulp en bijstand van God almachtig die
alles bestiert door de voorspraak van Sinte Marcus (sic). +
Amen. Pater noster (op de wonden blazend) + Gezegend zijn
de ongesteldheden en wonden van uw lichaam opdat gij ervan
moogt genezen en uw gezondheid wederkrijgen door de hulp
van de Almachtige die alles bestiert en door de bijstand van
Sinte Marcus die wij aanroepen en in wien wij al ons vertrouwen stellen + Amen. Pater noster.
(Bezwering van wonden). — ik benader u N... dat God u
zegene + dat God u geneze Amen. Pater noster (op de wonden
blazend) + In de naam van God almachtig die alles bestiert,
zo moge het zijn, en dat gij geneest + Amen. Pater noster.
Gaspard + Melchior + Balthazar + (op de wonden blazend).
Gebenedijd wezen al de wonden van uw lichaam opdat ge
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ervan moogt genezen. In de naam van God. Amen. Pater poster
(op de wonden blazend). Consummatum est. Uit en amen (3).
Een kleine bibliografische kroniek moge hier laten zien in
welke sukkelarij de volkskundige dokumentatie in de Nederlanden kan verkeren. En hoe de Nederlandse Volkskundige
Bibliografie van Prof. Dr. K.C. Peeters belooft als een zegen
onder ons te komen.
1907-1908. — Emile Debacker plaatst zijn artikels over de
boekjes van de Algenezer van Duinkerke en van de boer uit de
Moeren in de Mémoires van de Société Dunkerquoise, jaargangen resp. van 1907 en 1908, onder de titel « La Lecture en
bas ». Zijn tweede publikatie was een onverwacht en niet
aangekondigd vervolg op de eerste.
1935-1936. — De befaamde volkskundige Arnold van Gennep
acht de twee bijdragen van Debacker belangrijk genoeg om
er een heel hoofdstuk aan te wijden (onder de titel : Guérisseurs et formules magico-thérapeutiques) in zijn tweedelig
werk Le Folklore de la Flandre et du Hainaut Frangais, een standaardwerk voor de volkskunde in Frans-Vlaanderen.
1955. -- Bert Bynens « ontdekt » in de dokumentatiedienst
van de stadsbibliotheek van Duinkerke een klein vergeeld
boekje met titel « La lecture en bas », auteur Emile Debacker.
Dit boekje is feitelijk een overdruk van het eerste artikel van
Debacker (over de Algenezer, gepubliceerd in de Mémoires
van 1907). Bynens ziet het belang van Debackers « boekje » in ;
op verdienstelijke wijze zet hij de (uit het vlaams vertaalde)
franse teksten van Debacker weer in het vlaams over en publiceert ze in een artikel in het tijdschrift Volkskunde 56 e jaargang, 1955, blz. 144-151. Zonder enige bibliografische verkenning. Aan de auteur bleven onbekend : Debackers « vervolg »
van zijn studie « La lecture en bas » nl. over het boekje van
de boer uit De Moeren in 1908 ; de vergelijkende studie van
de twee boekjes door Van Gennep in zijn meesterlijk werk
van 1935-1936.
1964. — In zijn bovengenoemd werk kent Dr. J. Van Haver
het boekje van de Algenezer van Duinkerke, via het artikel van
Bynens in Volkskunde. Het boekje van de boer uit de Moeren
bleef hem onbekend. Werden niet geraadpleegd : de Bibliographie Méthodique (1938) van Van Gennep die onder nr. 3135

(3) Franse tekst bij Debacker a.w. t. 47, 1908, 161-163 ; ook bij A. Van
Gennep, Le Folklore de la Flandre et du Hainaut Francais II (Parijs 1936)
622-623.
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van Van Gennep (1935-36) die een vergelijkende studie aan de
twee boekjes uit Frans-Vlaanderen wijdt.
Dit alles moge nu de Nederlandse Volkskundige Bibliografie
van Prof. Peeters uitnodigen om ook een deel voor te behouden aan de belangrijke, en soms moeilijk toegankelijke, volkskundige dokumentatie die in periodieken van het Franse Noorden, van Duinkerke tot Dowaai, verspreid ligt.
De oorspronkelijke vlaamse titel van het boekje uit De Moeren moet geweest zijn : Beleezing en Secreet. Het bevatte, zoals
gezegd, 54 formules, waarvan 13 empirische (zonder inkantatie).
De formules van de Algenezer (in totaal 35) staan, op een paar
na, in het boekje van De Moeren. Hieruit nu nog, als aanvulling,
de volgende bezweringen die -- na publikatie in 1908 en 1936
-- de toegang tot het Compendium van Dr. Van Haver niet
hebben gevonden (5).
TEGEN WONDEN EN VERZWERING

Jesus Christus is geboren + J.C. is gestorven + J.C. is verrezen + J.C. zei aan de wonde dat het bloed moest stilstaan.
J.C. zei aan de wonde dat ze niet mocht zwellen noch verzweren + zoals gedaan hebben de vijf wonden die hij in zijn
heilig lichaam ontvangen had. (Dit eerste deel zeggen in
't vlaamsche, en dan voortdoen in 't frans :) Je te commande
par la puissance de Celui à qui toutes les créatures obéissent
de ne faire non plus de mal à cette créature que la lance qui
perca le sacré cóté de Jésus étant pendu a l'arbre de Ia croix.
Au nom du P + du F + et du S.E + (Negen o.v. en w.g.).
TEGEN DE RATTEN

Ik bezweer u door de almachtigheid van J.C. al de ratten op
aarde en in 't water en andere schadelijke beesten, dat gij
moet deze woonplaatsen, stallingen en schuren verlaten, en
ons met vrede laten, en ik bezweer u ons te verlaten binnen negen dagen alzo waarachtig als Joseph en Nikodemus het
lichaam van Jesus van het kruis hebben afgenomen. (Nuchter
te lezen ; een kruisteken maken ; vijf o.v. en w.g. bidden).
VOOR HET FLURYCIN (JICHT)

0 flurycin, ik smeek u te vertrekken uit het lichaam van N...
(4) Bedoeld wordt t. IV (Parijs 1938) van het bekende Manuel du Folklore Francais Contemporain.
(5) De teksten van de volgende bezweringen komen voor : bij Debacker, a.w. t. 47, 1908, 162, 163, 168, 165-166, 167 ; bij Van Gennep, Folklore
de la Flandre, 626-627, 630-634.
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zoo waarachtelijk als het lichaam van Jesus Christus het Kruis
verlaten heeft door de tussenkomst van Nikodemus. Amen.
(Die aflezing gaat samen met een vasten van negen dagen ;
het gebed moet driemaal daags gezegd worden ; daarbij komen
op de eerste dag negen o.v. en w.g., de volgende dagen telkens
een afnemend. Het gebed moet gezegd worden door een buitenstaander (niet door de zieke zelf noch door een van zijn
huisgenoten).
TEGEN HET WILD VUUR

(Kruisteken). Ik bezweer u, o wild vier, dat loopt in het
lichaam van deze creature of kind N..., door de macht van het
heilig vier dat wierd ontstoken om de ledematen van het kind
Jesus te verwarmen in den kouden winter, deze creature of
kind te verlaten. Dat vraag ik door de macht die gij gegeven
hebt aan de os en de ezel om het kind Jesus te verwarmen in
de kribbe van Bethlehem op den dag van zijn geboorte in de
put van den winter. + Amen. Pater noster (op de inflammatie
blazen terwijl ge er melkroom omheen legt ; en dan nog zeggen : Wees nu bevrijd + en ontvang de gezondheid +). Dagelijks te herhalen, met de zekerheid dat het zal lukken.
TEGEN HET ZWART KOREN (BIJ HET ZAAIEN)

Ik zaai dit koren met de gratie van God en van alle heiligen.
Moge dit zaad opgroeien zo zuiver als de Heilige Hostie die
ermee kan gemaakt worden.
Ik bidde God almachtig en de heilige Maagd Maria en alle
heiligen dat God dit koren of zaad uit de hemel zegene en dat
Jesus Christus het doe groeien.
Ik bezweer en verzoek het zwarte koren dat in dit koren of
zaad uit de hemel zou kunnen groeien, of er in geworpen zou
worden door een toveraar of toveresse of duivel, of door degene die het zouden kunnen doen of van gedacht zijn het te
doen, dat het hier niet groei. In de naam des V. Z. en H.G.
Amen. Onze vader ; weesgegroet ; dit gebed zeggen vóór het
zaaien en ondertussen een greep koren in kruisvorm over de
grond uitwerpen.
Ten slotte komt nog een bezwering « tegen de vijanden »
waarvan de invokatie in de franse tekst (6) niet duidelijk is.
A. VIAENE

(6) Debacker 1908, 166-167. Van Gennep a.w. 634-635.
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LAURENT VAN !SACKER - PIETER JAN RENIER
LITERAIR ENIGMA ?

In Biekorf 1966, blz. 57 wordt de te Oostende bij T. Vermeirsch, boekhandelaar aan de Kerkstraat n° 33 (1), gedrukte
brochure vermeld, bewaard in een Brugse particuliere verzameling. Daarin komt de berijmde « Jubelkroon gevlochten om
de achtbare kruin van den honderdjarigen Ouderling den heer
Joannes-Baptista Vanneste te Rousselare den 5 juny 1840 » voor.
Het Roeselaarse Stadsarchief bezit een blijkbaar identisch exemplaar (2). Beide exemplaren geven als « vlechter » van de poëtische kroon een zekere Laurent Van Isacker aan. Deze wordt
bovendien nader geïdentificeerd als een « naneef » van de
jubilaris.
Wie was dan deze Laurent Van Isacker ?
De Roeselaarse stadssecretaris (1830-1862) Xavier Francois
Delefortrie heeft van het romantische feest, dat aan de honderjarige Vanneste (1740-1842) op 5 juni 1840 in de versierde
en met lariksen opgetooide Mandelstad werd aangeboden, een
omstandige « Beschryving » opgesteld en op 9 juli 1840 in het
schepencollege van de Mandelstad voorgedragen (3). Delefortrie schrijft het auteurschap van de « Jubelkroon », waarvan hij
in zijn relaas trouwens een afschrift overneemt, eenvoudig-weg
toe aan « uwen (van de jubilerende honderdjarige) naneef »,
zonder nadere of meer exacte identificatie te geven.
Nochtans...
(1) Drukker T. Vermeirsch is te Oostende geen onbekende. Tussen
16 november 1818 en 1829 gaf hij er de « Feuille d'annonces commerciales, judiciaires et avis divers » uit (F. Didier, De Westvlaamse pers in
de jaren 1825-1830, Biekorf, 1964, blz. 132). Hij blijkt ook met het stadsbestuur op goede voet te hebben gestaan, daar hij talrijke stadsdrukwerken op zijn actief heeft : o.a. « Rapports sur I'Administration et la Situation
des Affaires de la Ville d'Ostende », of de stadsverslagen van 1846 en 1848 ;
het « Reglement In geval van Brand binnen Oostende 1822 » gedrukt
in 1838 (M. De Bruyne, Het Brandreglement van Oostende ten jare 1822,
Biekorf, 1964, blz. 332). — Als boekdrukker was hij geen onbekende ; hij
drukte o.a. « Aanteekeningen eener reis door de binnenlanden van ZuidAfrika, van Port-Elizabeth naar de Kaapstad, gedaan in 1823, door J.B.N.
Theunissen, Kapitein-Adjndt bij het Regt. artillerie n o 5, ridder der militaire Willemsorde, 4de Klasse. Met eene kaart », 1824, in$°, XVIII-118 blz.
(A. Smits, Betrekkingen tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika, Brugge, 1943,
blz. 35).
(2) S(tads)A(rchief)R(oeselare), Nieuw, Afdeling VII, Sectie C, Bank 2,
Dossier 9, 5de Bundel, Stuk 4 (Oude Inventarisatie). Naast de « Jubelkroon » waarvan in deze bijdrage hoofdzakelijk sprake is, werd in deze
kleine brochure ook het « Gezang » opgenomen, bestemd voor de honderdjarige Vanneste, doch niet genaamtekend.
(3) S.A.R., Secretariaat, Resolutieboek van Burgemeester en Schepenen,
1833-1840, blz. 360-362.
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Bijna identisch dezelfde «Jubelkroon » staat gedrukt in
« Vlaemsche Mengeldichten » van de Deerlijkse schepen, dichter, kostschoolhouder, schoolinspecteur en sociaal werker Pieter
Jan Renier (1795-1859) (4). Deze dichtbundel verscheen in 1843
te Kortrijk bij drukker-boekhandelaar Louis Beyaert-Feys (5),
gevestigd aan de Onze Lieve Vrouwstraat. Hij werd door de
dichter opgedragen aan burggraaf de Croeser de Berges, lid
van de provinciale raad van Westvlaanderen en hoofdinspecteur van het lager onderwijs in deze provincie (6). In het voorwoord op deze dichtbundel verklaart Renier, met het doel de
volksklas te stichten en haar taal te beïnvloeden, uit zijn dichtwerken de meest-geschikte verzen « zoo als oefeningen op
verschillige onderwerpen, gelegenheidsdichtjes, onuitgegeven
fabelen en andere oefeningen » te hebben uitgekozen (7).
Bovendien vermeldt deze uitgave uitdrukkelijk « Aen de vereischten van de Wet op den Letterkundigen Eigendom is er
behoorlyk voldaen ». Deze verklaring heeft betrekking op de
wet Falck van 25 januari 1817 « de regten bepalende die in de
Nederlanden, ten opzigte van het drukken en uitgeven van
letter en kunstwerken kunnen worden uitgeoefend » ; om van
het auteursrecht, en ipso facto van de rechtsmiddelen ter
bestrijding van de « nadruk » te beschikken, moest o.a. neerlegging geschieden van drie exemplaren op het gemeentebestuur, exemplaren die door de auteur werden genaamtekend (8).
(4) Over Pieter Jan Renier : T. Sevens, Vlaamsche Dichters en Prozaschrijvers van Kortrijk, Kortrijk, 1885 ; Bibliographie Nationale, Deel Ill,
Brussel 1897, blz. 280-281 ; R. De Clercq, Pierre Jean Renier, artikel in :
Biographie Nationale, Deel XIX, Brussel 1907, kol. 124-126 ; E. De Seyn,
Dictionnaire des écrivains beiges, Brussel 1931, Deel II, blz. 1527 ; R.
Henneman, Pieter Jan Renier, dichter en kostschoolhouder te Deerlijk,
1795-1859, Deerlijk, 1959, 16 blz. ; R. Henneman, Pieter Jan Renier, Biekorf, 1958, blz. 198-202 waar verwezen wordt naar de belangrijke bijdragen van Leon Defraeye over Renier.
(5) Over drukker Louis Beyaert : M. De Bruyne, De drukkers te Roeselare van 1810 tot 1830, Biekorf, 1966, blz. 24-28.
(6) P.J. Renier, Vlaemsche Mengeldichten, Kortrijk, 1843, 212 blz. Door
mij werden de exemplaren van deze dichtbundel, welke zich bevinden
in de Stadsbibliotheek te Kortrijk en in de Rijksuniversiteitsbibliotheek te
Gent (147 S 12) geraadpleegd. Het exemplaar van Kortrijk werd door
Renier geschonken aan Paul Goethals in 1855. -- Naast de hier behandelde « Jubelkroon » op blz. 111-113, is ook het « Gezang by het honderdjarig Jubelfeest van den Heer Joannes Baptiste Vanneste 1840 » opgenomen
op blz. 115-116. Zie noot (1) hierboven.
(7) Vlaemsche Mengeldichten, blz. VIII-IX.
(8) Ibid., blz. IV. De wet van 25 januari 1817 bleef, met een kleine
wijziging (wet 1 april 1870), tot aan de wet van 22 maart 1886 op de
auteursrechten, behouden. De wet Falck kende het « recht van kopy » of
van « kopieren door den druk van oorspronkelijke letter- en kunstwerken,
uitsluitend toe aan de « auteurs » en hunne « regt-verkrygenden ». Dit
recht bleef gedurende 20 jaar na het overlijden van de auteur gehandhaafd. Inbreuken daarop vormden het misdrijf van « nadruk ». Deze werd
gesanctioneerd met de beslagneming van de nadruk-exemplaren, een
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Met die verklaring heeft Renier zeer zeker zijn auteurschap op
de in de bundel gedrukte verzen willen benadrukken zoniet
willen opeisen.
Nochtans...
TEKSTKRITIEK

De « Jubelkroon », opgenomen in de « Vlaemsche Mengeldichten » van Pieter Jan Renier, zullen wij in tegenstelling met
de bovengenoemde Oostendse Uitgave van 1840 (Versie-I), de
Versie-II noemen. Renier begeleidt het stuk met een breed en
stichtend historisch commentaar in noten ondergebracht. Hij
schrijft het in de « nieuwe spelling » (9), die op 23 oktober
1841 door het « Taelcongres » te Gent was aanvaard geworden.
Pieter Jan Renier was voorstander van de acht « Tael- en Spellingsregels », door een regeringscommissie op 18 augustus 1839
voorgesteld met het oog op de eenmaking van de Nederlandse
taal. In Westvlaanderen kende die spelling een heftige tegenkanting gedurende de beruchte spellingsoorlog van 1841-44.
Renier was de « nieuwe » toegedaan en was dan ook aanwezig
op het « Vlaemsche Feest » dat in het stedelijk Casino te Gent
op 24 oktober 1841 werd gevierd (10).
Niet alleen de orthografische verschillen tussen beide versies
vragen onze aandacht. Op de poëtische verschillen, als wij het
zo mogen noemen bij gelegenheidsverzen, moet bovendien
gewezen worden. Ten bewijze daarvan stellen wij hier tekstcritisch de twee versies : de Oostendse versie-I tegenover de
Kortrijkse versie-II (in cursieve letter) : (11)

schadevergoeding ter waarde van 2.000 exemplaren aan de auteur, en een
boete van maximum 1.000 gulden ten voordele van de armen van de
woonplaats van de « nadrukker ». De voorwaarde van neerlegging van
drie exemplaren was op straffe van verval van het auteursrecht gesteld.
Journal officiel du Royaume des Pays-Bas, T. X, Brussel 1817, n° 5, blz.
2-11 ; F. Van !sacker, De exploitatierechten van de auteur, Rechtsvergelijkende analyse der Belgische wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer,
Brussel, 1963, n° 104-106, blz. 98-99.
(9) « de verandering welke de oorspronkelyke spelling van vele mijner
dichtstukjes ondergaen heeft » (Vlaemsche Mengeldichten, blz. IX).
(10) J. Geldhof, West-Vlaanderen in de spellingsoorlog van 1841, Biekorf, 1960, blz. 276. In zijn « Vlaemsche Mengeldichten » nam Renier een
vers op « By het Vlaemsche feest, Na het sluiten van het Taelcongres te
Gend » (blz. 95-96).
(11) Laten wij erop wijzen dat in de « Beschryvinge » van stadssecretaris
Delefortrie een licht-afwijkende versie-I voorkomt. Is zij de werkelijke
oorspronkelijke « geschreven » tekst, die door de dichter aan Delefortrie
werd overhandigd ? Daar het vooral een orthografische afwijking betreft
nemen wij die versie-1-a niet over. Wij laten bovendien de historische
commentaar, waarmede Renier het gedicht in zijn bundel begeleidt,
achterwege.
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JUBELKROON...

D'aertsvaderlyken tyd schynt wederom herboren
De aertsvaderlyke tyd schynt wederom herboren
Voor u, ó Jubilaer, die honderd jaren telt !
Voor u, o Jubilaer, die honderd jaren telt !
Gy mogt by deze feest als Vlaendrens Nestor glooren,
Gy mogt by deze feest als Vlaend'rens Nestor gloren,
Waer uw gezondheid word al juichend ingesteld.
Waer uw' gezondheid eerst wordt juichend ingesteld.
5 Ja, leef, ó Jubilaer VANNESTE ; uwe Jaren
Ja, leef, o Jubilaer VANNESTE ! uwe jaren
Verbeelden u een reeks van wisselvalliggheên :
Verbeelden u een'reeks van wisselvalligheên :
Gy zaegt nog Karel zes, als Keizer grafwaerds varen,
Gy zaegt, in Oostenryk, vorst Karel grafwaerts varen,
Mari-Theresia (sic) haers Vaders troon bekleên.
Maria Thresia haers vaders troon betreên.

10

Gy zaegt dien schoonen tyd en mogt zyn gunst beërven,
Gy zaegt dien gulden tyd, en mogt' zyn' gunst beërven,
Gy zaegt die zegenzon die 't land beschenen heeft ;
Gy zaegt die zegezon die 't land beschenen heeft ;
Zy heerschte veertig jaer, gy zaegt haer heerschend sterven,
Gy zaegt de ryksvorstin, 's lands moeder, kwynen, sterven,
Schoon zy, na zestig jaer, nog in uw herte leeft.
Schoon zy, na zestig jaer, nog in uw herte leeft.

Den Keizer Joseph zaegt gy ook den troon beklimmen,
Gy zaegt met haren zoon 't geschil den troon beklimmen ;
De Vaderlandsche min die voor ons regten streed ;
Den Leeuw, op 't gouden veld, die voor zyn'regten streed ;
15 Gy zaegt een vryheid strael voor 't juichend Vlaendren glimmen,
Gy zaegt een'vryheidsstrael op 't juichend Vlaend'ren glimmen,
Gy zaegt het Vaderland getrouw aen plicht en eed.
Het vaderland getrouw aen pligt, geloof en eed.

20

Na Keizer Leopold, zaegt gy, Franciscus kroonen ;
Nu zaegt gy Leopold en dan Franciscus kroonen,
De fransche omwenteling, met al haer yslykheên,
De Fransche omwenteling, met al hare yslykheên,
Zaegt gy vermorzelen altaren, volkren, troonen,
Die woedde op Kerk en Staet, op volk en vorstentroonen,
Gy zaegt Napoleon met keizermagt bekleên.
Gy zaegt Napoleon met keizermagt bekleên.
Gy zaegt te Waterloo de fransche heerszucht schromen,
Gy zaegt te Waterloo de Franschen schroomen, zwichten ;
Oranje zwaeide op ons den ryksstaf — en het land
Oranje zwaeide op ons den ryksstaf — en het land
Zaegt gy tien jaer voorheen zyn vryheid weêr bekomen,
Zaegt gy, tien jaer vóórheên, zyn' vryheid wederstichten,
En Koning Leopold ziet gy als vorst in stand.
En Koning Leopold ziet gy als vorst in stand.
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25 Gy moogt een volle eeuw op een geschiedrol treden,
Dus mogt gy, honderd jaer, op een' geschiedrol treden,
Die 't Iaetste nageslacht op 't hoogst verbazen zal ;
Die 't Iaetste nageslacht op 't hoogst verbazen zal ;
Welke eeuw was ooit zoo ryk in wisselvalligheden,
Welke eeuw was ooit zoo ryk in wisselvalligheden,
In volkren ramp en heil, in vorsten luk en val !
In volk/ren ramp en heil, in vorsten luk en val !

30

Leef, waerde Jubilaer VANNESTE ! leef in zegen ;
Leef, waerde Jubilaer VANNESTE ! leef in zegen ;
De Heer zy hier uw steun en namaels uwen loon !
De Heer zy hier uw steun en namaels uwe loon !
Heel Rousselaer juicht u zegenwenschend tegen,
Heel Rousselaere juicht u zegewenschend tegen,
Stelt uw gezondheid in, bied u de Jubelkroon.
En biedt u by dit feest de gouden jubelkroon.

Al is de poëtische betekenis van dit Alexandrijnse achtstrofische vers in beide versies niet hoog te schatten, toch blijkt
uit de tekstvergelijking dat de versie II getuigt van méér dichterlijk-geoefende en bekwamer hand. Vooral de strofen 3, 4
en 5, verzen 11, 12, 13 en 14, komen voor die vaststelling in
aanmerking. Zijn wij vermetel te wijzen op inhoudelijke verschillen, waaruit wij dan weer zoniet tot een verschillend auteurschap, dan wel tot een duidelijke inhoudelijke verandering
van de meer « liberale » (?) versie-I, door een meer « katholieke » (?) versie-II, mogen besluiten ? Waar de Oostendse
versie-I in vers 16 van getrouwheid aan « plicht en eed », de
bij uitstek burgerlijke deugd, gewaagt, daar duidt versie-Il bij
voorkeur op « het vaderland getrouw aen pligt, geloof en
eed ». Het méér materiële vermorzelen van altaren « volkeren
en troonen » van vers 19, wordt in de versie-II het duidelijkideëler aanvallen van de Franse revolutionairen op « Kerk en
Staet, op volk en vorstentroonen ».
Is de oorzaak van deze verschillen naar inhoud en vorm te
zoeken in het auteurschap ?
AUTEURSCHAP

In de versie-I staat onderaan de « Jubelkroon » gedrukt :
« Door uwen naneef, Laurent van Isacker ». Dit brengt ons
meteen in de kern van het literair enigma, daar in de « Vlaemsche Mengeldichten » Pieter Jan Renier uitdrukkelijk beweert
enkele van « zijn » verzen te publiceren (12). Wie was die Laurent Van Isacker, de gezegde « naneef » van de honderdjarige
Jan Baptiste Vanneste ??
(12) In het exemplaar van de « Vlaemsche Mengeldichten » bewaard in
de bibliotheek van de Gentse Rijksuniversiteit staat onder de « Jubelkroon » op blz. 113 in potlood geschreven : « Renier, schoolopziener
Kortrijk ».
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Duidt het woord « naneef » hier werkelijk op de volle neef
of nabestaande bloedverwant van de eeuweling, zodat de
auteur van de Jubelkroon in de onmiddellijke stam van Vanneste moet gezocht worden ? Betekent het woord naneef hier
eerder « nakomeling, nazaat » in de ruimere zin van het woord?
Of mag het als enkelvoudig gebruikt, in de figuurlijke betekenis
van « nageslacht » worden geacht ?, zodat in dit geval iedere
(bloed- of aan-) verwantschap met de jubilerende Vanneste
zelfs niet noodzakelijk zou zijn. Quid ? (13).
Boven dit alles stelt zich derhalve de (niet onbelangrijke)
vraag : Laurent Van 'sacker - Pieter Jan Renier. Is de eerste met
de tweede te vereenzelvigen, zodat wij hier dan met een eenvoudige « schuilnaam » zoniet met een « vermomming » zouden te doen hebben (14) ?? Dit blijkt onaanvaardbaar. De
genealogie snelt hier, met haar niet te onderschatten waarde
en belangrijke betekenis, zelfs de literair-historici ter hulp.
Laurent Van Isacker is immers wel degelijk een historisch
bestaande persoon. Hij werd te Roeselare geboren op 29 januari
1809. Hij was het eerste kind van de negenentwintigjarige bleker, herbergier en latere stadsontvanger Pieter Van Isacker,
geboortig van Kortemark, en van Barbara Colpaert, dertigjarige,
afkomstig van Lichtervelde (15). Op 16 februari 1829 trad Lau(13) A. Kuyver, J.A.N. Knuttel, e.a., Woordenboek der Nederlandsche
Taal, 9de Deel, 's Gravenhage, 1913, kol. 1544-1545. — Renier-zelf gebruikte het woord naneef wel in de betekenis van nageslacht o.m. in zijn
Fabelen, 11de Uitgaef, Kortrijk, Eugene Feys, 1862, blz. VI.
(14) Noch A. De Kempeneer, Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche
schrijvers, Leiden 1928, 691 blz., noch J.I. Van Doorninck, Vermomde en
naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en
Vlaamsche Letteren, 1883-1885, geven een « vermomming » Renier-Van
Isacker op.
(15) Pieter Van Isacker (geb. Kortemark 1778) was in 1799 accessor bij
het vredegerecht van het kanton Roeselare (M. De Bruyne, De eed van
de magistraat van Roeselare in het licht van de politieke gebeurtenissen,
Roeselare, 1960, blz. 13 en 32). Onder de voor de textiel gunstige Franse
tijd, staat Pieter Van Isacker tot in 1814 als « blanchisseur » te Roeselare
bekend. In 1816-17 verliet hij de slechte textielsector voor het « ontvangerschap der belastingen ». In 1822-1825 werd hij bovendien als herbergier
genoemd. Hij huwde te Roeselare op 17 februari 1808 met Barbara Colpaert, die hem vijf kinderen schonk en op 20 december 1818 te Roeselare
overleed. Pieter Van Isacker hertrouwde in de Mandelstad met Juliana
Christina Bostyn uit Ledegem, op 16 oktober 1819. Zij was de dochter van
Petrus Jacobus Bostyn en Maria Theresia De Ré uit Roeselare, de zuster
van de bekende priester-schrijver Pieter Jozef De Ré (1757-1833), gestorven als pastoor van Oostnieuwkerke. Bij haar won hij nog zes kinderen.
In november 1829 werd hij als stadsontvanger van Roeselare geschorst en
op 30 november 1829 door Pieter Lenoir vervangen (S.A.R., Registre de
délibérations du Conseil de Régence 1820-1833, blz. 166 ; S.A.R., n o 77,
Brieven, stuk 58 ; S.A.R., Modern, Afdeling Personeel, dossier stadsontvangers.). In november 1830 was Pieter Van Isacker kiezer voor de Volksraadafgevaardigden in het arrondissement Roeselare. In april 1838 verhuisde hij met zijn tweede echtgenote en kleinere kinderen naar Oostende. Hij overleed te Klerken op 12 juni 1866.
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Stamtafel VANNESTE-VAN !SACKER.
VANNESTE Mathias
o Ledegem, vóór 1650 (?)
x Ledegem WILLAERT Cecilia,
op 16 april 1673
+ Ledegem in mei 1716 (?).
verscheidene kinderen, waaronder
VANNESTE Filippus Jacobus
o Ledegem 7 mei 1690
x Ledegem 30 januari 1720,
met : CRUYSSAERT Maria Joanna
+ Ledegem (?)
verscheidene kinderen : waaronder

VANNESTE Martinus
o Ledegem 12 november 1720
x Roeselare 1 juni 1752
met : VALCKE Petronelle
+ Roeselare 7 januari 1804
VANNESTE Maria Constantia
o Roeselare 3 september 1759
x Roeselare
met : PRUVOST Romanus Melchior
+ Roeselare 13 augustus 1814

VANNESTE Maria Agnes
o Ledegem 25 december 1733
x Ledegem 24 februari 1767
met :
VANNESTE Jan Baptiste
o Kortrijk 6 juni 1740
+ Roeselare 12 oktober 1842

PRUVOST Justina Francisca
o Roeselare 1800
x Roeselare 16 februari 1829 met : VAN ISACKER Laurent
?

rent in de Mandelstad in het huwelijk met Justina Francisca
Pruvost (geboren in 1800), dochter van de kleermaker Romanus
Melchior Pruvost en wijlen Maria Constantia Vanneste. In de
huwelijksakte (16) werd Laurent als « schryver » aangeduid.
Waarschijnlijk behoorde hij tot het administratief stadspersoneel of tot het personeel van het vredegerecht van het kanton
Roeselare.
Voor zijn carrière zal het ontslag van zijn vader Pieter
Van !sacker uit het ambt van stadsontvanger, heel zeker geen
voordelige invloed hebben gehad. In 1830 woonde de « schryver » Laurent met zijn vrouw en zijn schoonvader Romanus
Pruvost in een winkel aan de Ooststraat n° 7, alwaar op
10 december 1830 zijn eerste en enig kind Henricus Romanus
geboren werd (17). Om welke reden hij de Mandelstad verliet
is niet bekend. Nochtans verhuisde hij op 27 juli 1832 met
(16) S.A.R., Registers B.S., Huwelijken 1829, op datum.
(17) S.A.R., Bevolkingsregisters 1830, Deel 1 : Stad binnen : loco citato ;
S.A.R., Registers B.S., Geboorten 1830, op datum.
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vrouw en kind naar Oostende (18). Daar werd hij eerste griffier
bij het vredegerecht van het kanton ; zijn zoon Herman was
tevens commis-griffier bij dezelfde rechtbank.
Laurent Van Isacker stierf te Oostende aan de Sint-Petrusstraat n° 8, op 28 november 1882. Zijn vrouw overleefde
hem (19). Haar moeder Maria Constantia Vanneste werd te
Roeselare geboren op 3 september 1759 en was de dochter van
Martinus Vanneste en Petronilla Valcke (20). Martinus Van
Neste, zoals de naam in de Roeselaarse parochieregisters tot
rond 1760 meestal werd geschreven, was te Ledegem geboren
op 12 november 1720. Hij was de zoon van Filippus Jacobus
Vanneste en Maria Joanna Cruyssaert... en de oudere broer
van de op Kerstdag 1733 te Ledegem geboren Maria Agnes
Vanneste. Deze Maria Agnes huwde op 24 februari 1767 te
Ledegem... met niemand minder dan Joannes Baptista Vanneste (21)... voor wie de beruchte, en hier dus betwiste, «Jubelkroon» gevlochten werd.
Aldus was Laurent Van Isacker, wiens naam op de Oostendse
brochure prijkt, wel degelijk een levend persoon en bovendien
een « naneef » in de ruimere familiale zin van dit woord, van
de honderdjarige Jan Baptiste Vanneste.
Staan wij hier nu werkelijk voor een onoplosbaar enigma ?
Het ware ongetwijfeld onverantwoord Pieter Jan Renier zo
maar van plagiaat te gaan beschuldigen... hoewel de letterdieverij in Rederijkersmilieu in de 19de eeuw zo maar geen zeldzaamheid was. Voorbeelden daarvan zijn bekend. In 1827 deed
zich in de « Maetschappij der versaemde kunstminnaeren binnen Rousselaere » een flagrant geval van een dergelijk literaire
diefstal voor. De voorzitter van de Menense kamer, De Muynck,
behaalde er in een letterkamp op de « Vreedheyd van Nero »
de eerste prijs... met een vers van de Noordnederlandse dichter
Hendrik Herman Klyn (1773-1856) (22). Misschien kunnen wij
het geval echter zo zien. Laurent Van Isacker de « naneef »
van de jubilerende honderdjarige Vanneste, declameerde op
het feest te Roeselare het vers « De Jubelkroon », dat hij bij
(18) S.A.R., Bevolkingsregisters 1830, Deel I : Stad Binnen : loco citato :
ook zijn jongere broer Cesar Van Isacker (geb. te Roeselare in 1817) vertrok naar Oostende. Hij was gehuwd met Emilia Kluyse, en overleed als
smid op 15 januari 1860 (Griffie Rechtb. 1ste A. Brugge, Registers B.S.
Oostende, op datum).
(19) Griffie van Rb. lste A. Brugge, Registers B.S. Oostende, Overlijdens 1882, op datum.
(20) S.A.R., Parochieregister n° 12, op datum.
(21) M. De Bruyne, Museum van Roeselaarse Honderdjarigen, Roeselare,
1963, blz. 27 ; R.A. Brugge, Parochieregisters Ledegem, n° 4, blz. 210 en
n° 11, blz. 114. In Bijlage geven wij een korte stamtafel ter verduidelijking
van de genealogische gegevens in dit artikel aangehaald.
(22) A. Angillis, Kronyk der Rederykkamer « De Zebaer Herten » in :
Rumbeeksche Avondstonden, Roeselare-Gent, 1856, blz. 168-169.
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de dichter Pieter Jan Renier voor die gelegenheid had besteld.
Hij overhandigde zelfs de geschreven (?) versie van het vers
aan de Roeselaarse stadssecretaris, die daarvan kort na het
feest een afschrift schreef in de officiële stadsregisters.
Vraag blijft nochtans, waarom Laurent Van Isacker, de Jubelkroon ondertekend met zijn naam, te Oostende liet drukken ? Chi lo sa ???
dr. jur. Michiel DE BRUYNE

'T MANNEKEN UIT DE MANE

In verband met Biekorf 1966 blz. 29 (Roeselaarse stam Van
Hee en Alfons Van Hee) en blz. 127 (de vraag betreffende
het weekblad <t 't Manneken uit de Mane », verschenen te
Menen in 1879).
Alfons Van Hee, de hoofdopsteller van 't Manneke uit
de Mane heeft in de uitgave van zijn almanak voor 1888 blz. 88
een open brief gepubliceerd tegen drukker Ferdinand Van HeeD'Halewyn te Menen ; de tekst ervan luidt :
« Kort bericht aan den Heer Vanhee-Vandaele (sic),
Drukker te Meenen.
Wij hebben met vele bewondering gehoord, dat Ued. in
den lesten kiesstrijd zoo dapper gestreden en geschreven
heeft tegen de Meenensche Geuzerij ; met niet min blijdschap, hebben wij de mare van den grooten zegepraal der
katholieken vernomen ; maar hetgeen ons heel sober verheugd heeft, is dat Ued. den titel van onze Almanak geleend heeft, zonder ons een zier te kennen.
Dat is hoogst kwalijk, en wat wij daarmêe zullen doen,
is nog onbeslist. Binnen eenige dagen komen de aktionarissen van het Manneke bijeen om raad te scheren. Zij zullen
beslissen.
De Schrijvers van 't Manneke »
Dit is het enig me bekende kontakt tussen Alfons Van Hee
en drukker Ferdinand Van Hee te Menen. Onderzoek van
de kiespropaganda in Menen zou misschien de pekelzonde
van de drukker aantonen.
K. M. DE LILLE

— Hij wilt van alle veugels 'n pluimken hên (loopt van
't ene meisje naar 't ander).
— Hij kan al nen top op de pinne doen draaien (van een
jongen die nog niets kent).
— Ge meugt zo kort achter de pikke niet opbinden (niet zo
snel iets vragen of eisen, b.v. loonopslag).
A. N. OTEGEM
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LANDBOUWALAAM TE VLISSEGEM
In het Handboek (1861 ; handschrift) van de smid Philippus
Jacobus Bossaer van Vlissegem staat een belangrijke reeks
landbouwalaam met aanduiding van de prijs van het smeedwerk (het « houtewerk » : steel, staart enz. niet meegerekend).
Verscheidene termen komen niet voor in het (gelijktijdige)
Idioticon van De Bo. Somtijds wijkt de beschrijving van het
voorwerp af van die van De Bo (zo o.m. peemtrekker), hetgeen alleen wijst op een lokale variante van een zelfde stuk
alaam. — De uitleg die volgt op de prijs is ontleend aan de
kleine tekeningen van het Handboek.
PRIJSLIJST VAN DE SMID IN 1861

Mesgreep (2,72 frank). Drietandig.
Meshaak (mesaek ; 2,18 frank). Tweetandig ; de twee tanden
over een hoek van ongeveer 45° gebogen.
Drietand met haak (3,00 frank). Tanden item gebogen.
Stalschippe (3,27 frank).
Stalvorke (1,50 frank). Tweetandig.
Peerdekam (1,63 frank). Tanden op vier rijen : twee volle rijen
buiten, twee halve binnen.
Koekam (1,36 frank). Gebogen plaat met een rij tanden aan
beide uiteinden.
Maenekam (1,00 frank). Met zeven tanden.
Peerdeschaeren (ieder 2,50 frank). Twee types : snijschaar
en knipschaar.
Peerdketen lang 4 voet en half (2,18 frank).
Peemtrekker (2,18 frank). Drietandig.
Tweeden peemtrekker (3,27 frank). Zestandig.
Hofrakel (4,00 frank). Achttandig.
Delfspa, 18 duym lang (5,00 frank).
Smakspa, 18 duym lang, 4 duym breed (5,00 frank).
Izer delfschippe (5,50 frank). Driehoekig afgewerkt.
Zandschippe (4,50 frank). Rechthoekig ijzeren blad.
Grondschippe (4,00 frank). Houten schop met ijzeren beslag,
spits uitlopend.
Beslagschippe (5,00 frank). Item ; breder dan de grondschippe.
Delfschippe (5,00 frank). Item ; met licht ingebogen zijden
en bredere spits.
Bree spa, breed 6 1/2 duym, lang 15 duym (5,50 frank).
Hoy spa,. 10 duym breed, 12 duym lang (7,63 frank). Schildvormig afgewerkt.
Schoofvorke (0,90 frank). Tweetandig.
Toesmyter (0,72 frank). Lichtere vork, tweetandig.
Hoeyvorke (1,27 frank). Bredere vork, tweetandig.
Bree houwe, 10 duym breed (2,27 frank).
Aerdappel houwe, 7 duym breed (2,00 frank).
Darinck houwe, 11 duym breed, 10 duym lang ; twee voet
3 duym lang van steert. (Geen prijs aangeduid).
C. B.
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ZEEPUF EN MISTPOEFERS
EEN LEXICOLOGISCHE PUZZLE OP DE VLAAMSE KUST

In Biekorf van april 1897 (jg. VIII, blz. 111) stelde Guido
Gezelle de vraag : « Waar heeft men het w. Mistpoef, Fr. hoquet
de mer gehoord ? De mistpoef zou een doof gerucht zijn, als
een donder- of geschutslag, dien men over zee uit den mist
hoort komen ».
Gezelle beantwoordde enkele weken later zelf zijn vraag in
Loquela van Grasmaand 1895 (XIV, 93-94). Zegge 1895 : een
chronologische anomalie, die alleen wijst op het feit dat dit
grasmaand-nummer van 1895 — laatste jaargang van Loquela —
eerst laat in 1897 verschenen is.
« Le Patriote van den 16 of 17 Schrikkelmaand 1897 drukte
mistpoef : te Oostende zegt men mistpoefer. Gehoord te Oostende ». Aldus Gezelle in Loquela 1895 (1897), en hij citeert
een heel stuk uit het artikel Le hoquet de mer dat in februari
1897 in de genoemde Brusselse krant verschenen was. Het
knalverschijnsel heet mist-pouf in 't vlaams, zo schrijft de journalist : « mist signifie brume, pouf est une onomatopée qui
se comprend d'elle-même ».
Met die mist-pouf had Gezelle geen vrede kunnen nemen.
Daar het artikel de waarneming van die mysterieuze knallen
lokaliseerde o.m. te Oostende, had Gezelle daar om inlichting
gevraagd en vernomen dat men er sprak van mistpoefer : deze
laatste vorm plaatste hij dan in Loquela, van waaruit Mistpoeter in 1913 werd overgenomen in Wdb. Ned. Taal (IX 872). In
1949 deed in hetzelfde WNT (XII-2, 3032) Mistpoffer zijn intrede, een hollandse vorm met de bet. van mistpoefer overgenomen uit de N. Rotterd. Courant van 1931. Met het gevolg dat
onze woordenboeken uiteenlopen op mistpoefer (Vercoullie
1927 ; WP Encycl. 1952) en mistpoffer (Grote Vandale 19501961), met daarenboven een niet te versmaden variante in het
mv. mistpoefers van WP Woordenboek 1959.
In de franstalige literatuur over de Vlaamse kust was « mistpoeffers » -- steeds als meervoud -- ingeburgerd vanaf 1900 :
aldus bij L. Legougeux van Rijsel in zijn werk over Blankenberge (1905 ; blz. 193), en bij E. Bartholeyns van het Laatste
Nieuws in zijn populaire monografie La Cote Beige de la Panne
à Knocke (1905 ; blz. 46).
Nu kunnen we overgaan naar de antecedenten in de benoeming van het knalverschijnsel dat in de jaren 1889-1897 bijzonder aktueel was in de wereld der natuurkunde.
Het knalverschijnsel werd eerst waargenomen en onderzocht
in de golf van Bengalen omstreeks 1870. Engelse officieren van
de genie publiceerden hun vaststellingen in akademische rap-
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porten ; de geluiden noemden ze Barisal Guns (« Kanonnen
van Barisal », d.i. een plaats in de Ganges-delta waar de knallen
bijzonder duidelijk en frekwent waren). Die rapporten van de
Asiatic Society in Calcutta bereikten ook Brussel (1).
De natuurkundigen van ons eigen Koninklijk Museum voor
Natuurkunde te Brussel brachten dan in 1890 de studies en
rapporten over de Indische Barisal Guns in verband met de
knalverschijnselen op onze Vlaamse kust.
De eerste aanleiding was de volgende. De directeur van de
Middelbare School te Oostende had in 1891 bij het Observatorium te Ukkel om uitleg gevraagd over de aard van die « détonations sourdes » die hem en zijn leerlingen intrigeerden.
Inspecteur Lancaster van Ukkel had daarop de vuurtorenwachter van Oostende gevraagd die geluiden regelmatig in zijn
tabellen te noteren. Hetgeen vanaf 1892 werd uitgevoerd. Die
geluiden bij mistig weer zijn geen nieuwigheid, zegt Lancaster :
« sur notre littoral on les connait très bien et les marins leur
donnent le nom de mistpoeffers » (2).
In het Brusselse tijdschrift Cie/ et Terre van 1894 leidde E.
Vanden Broeck, conservator van het Museum voor Natuurkunde, een enquête in over « Un phénomène mystérieux de Ia
physique du globe ». Het werd een succes bij de lezers. Talrijk
waren de inzendingen van badgasten, vooral uit Oostende en
Middelkerke, die de waarneming van het knalverschijnsel als
vrijetijdsbesteding gingen beoefenen. Ook officieren van de
genie deden mee. De verzamelde gegevens werden door Vanden Broeck verwerkt in een uitvoerige mededeling die hij einde
1894 toezond aan Prof. G.H. Darwin te Cambridge (3). Deze
geleerde bewerkte er een Engelse samenvatting van ; dit stuk
verscheen einde 1894 in het Engelse tijdschrift « Nature » onder
de titel : « Barisal Guns and Mist Pouffers ». (Dit alles meer dan
twee jaar vóór Gezelles vraag in Biekorf en zijn nota in
Loquela).
Terloops weze hier opgemerkt dat die Mist-Pouffers uit het
artikel van 1894 nooit burgerrecht hebben gekregen in het
Engels, dat steeds en tot heden het verschijnsel aanduidt met
de klassiek geworden term « Barisal Guns » (4). Het dubbeltje
is echter wel naar elders gerold, tot in de Duitse kartotheek
van de grote Brockhaus (ed. 1959) die onder het trefwoord
(1) Ciel et Terre. Revue populaire d'astronomie... XVI, 1895, p. 466-472
(E. Vanden Broeck). Zie ook Encyclopaedia Britannica III (1964) 164.
(2) Ciel et Terre, XVI 486. — Voor het natuurkundig aspekt van die
knallen verwijzen we naar de delen XVI en XVII van dit tijdschrift.
(3) Ciel et Terre, XVI 472.
(4) Brewer, Dictionary of Phrase and Fable (ed. 1954) s.v. Barisal Guns
noemt ook de Lake Guns : benaming van het verschijnsel op het Seneca
Meer in de Staat New York V.S. Volgens dezelfde Brewer is het verschijnsel bekend « on the coast of Holland and Belgium as mistpoeffers ».
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Mistpuffers — zijnde een Engels woord ! — het verschijnsel
beschrijft.
Conservator Van den Broeck had, bij zijn uitgebreide natuurkundige enquête in 1894-1896, de waarde van de benaming
bij het volk niet uit het oog verloren. Zijn voornaamste zegsman in dezen was apotheker E. Lanszweert te Oostende die
hem meedeelde dat de zeelui spreken van zeepuf, zeepoeffers,
mistpoef en mistpoeffers (5). Een mededeling die de verklaring
brengt van de titel « hoquet de mer » (zeesnik, zeehik) van
het door Gezelle geciteerde krantenartikel van 1897. Dit
« hoquet de mer » is feitelijk een deftige overzetting van zeepuf
(puf = oprisping, boer) ; om dit te staven verwijst apotheker
Lanszweert naar de echte, ongekuiste term « rot de mer » die
hij uit de mond van Franse mariniers had gehoord.
Zegsman Eug. van Overloop, kuurgast te Middelkerke, hoorde
er de mensen spreken van « bommelen » en « onderaardse
geruchten » in verband met de knallen (6).
Edward Jonckheere, een Brugs archeoloog, hoorde uit de
mond van een zeeman de mooie spreuk : « 't is de smoor die
breekt ».
De Oostendse industrieel G. Cobbaert hoorde in zijn stad
de termen mistpoeffers en zeepoeffers door elkaar gebruikt ;
poeffer is volgens hem synoniem van puf, poeffers een meervoud van put, met bet. hoquet om het deftig te zeggen (rot
klinkt in het frans hoegenaamd niet deftig !)
Van den Broeck stond ook in betrekking met het Nederlandse
Ministerie van Marine, dat systematische waarnemingen betr.
het knalverschijnsel liet uitvoeren. De Hollandse kapitein Smit
van den Broecke zond uit 's Gravenhage (13 januari 1896) het
bericht : « que le Zeepoef ne se fait pas entendre très loin des
cotes, car les pêcheurs (hollandais) déclarent qu'il ne se produit
pas sur le Doggerbank » ; vooralsnog kon de kapitein nog niets
meer meedelen betreffende « tous les renseignements que vous
désirez sur le Mistpoef ou Zeepoef ». Een brief van de Nederlandse hydrografische dienst (dd. 14 april 1896) deelt nog mede
dat in de twee vorige maanden « aucun zeepoef n'a été entendu
à bord des bateaux-feux hollandais ». De diensten van het
Ministerie van Marine in 's Gravenhage hadden de Vlaamse
termen zeepoef en mistpoef eenvoudig overgenomen uit de
brieven van conservator van den Broeck (7). Een eigen hollandse term voor het verschijnsel blijkt alsdan onbekend te zijn.
Heel deze poeffer-, puf- en poefhistorie heeft zich in Groot(5) Ciel et Terre, XVI 495-496.
(6) Ook op onze kust werd het verschijnsel door veel waarnemers als
« geschut in de verte » geintrepreteerd : «'t zijn de kanons van Duinkerke ; ...de Engelsen die (op zee) aan 't schieten zijn... », zo hoorde men.
(7) Ciel et Terre XVI I, 1896, p. 105-106 ; 211.
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Nederlandse ruimte afgespeeld in de jaren 1894-1896, in margine van de natuurkundige enquête van het Koninklijk Museum.
Gezelle heeft van het woord mistpoef eerst kennis gekregen in
het krantenartikel van februari 1897, zoals boven gezegd. Daarop stelde hij in Biekorf de vraag die hem uit Oostende de term
mistpoefer aanbracht, term die hij als correctie op mistpoef
in Loquela meedeelde. Op het ogenblik dat Gezelle — in 1897
— het w. mistpoef aanpakte was er reeds een contaminatie
ontstaan tussen puf uit de volkstaal en poef uit de burgerlijke
taal die, met het oor van de tweetaligheid, het frans pouf als
equivalent van de (deftiger) vlaamse klanknabootsing poef
hoorde. De bron was in 1897 niet meer zuiver, en schijnt zelfs
van de aanvang af troebel geweest te zijn.
Uit het bovenstaande blijkt dat poef, poefer niet exclusief
met « poef » (dof geluid van een schot of slag) moeten verbonden worden. De volkstaal sprak oorspronkelijk (ook) van zeepuf (met bet. oprisping komend uit de zeegrond) ; in deftiger
vorm zeepoef. Conservator Van den Broeck vroeg in 1895 naar
de meervoudsvormen van zeepoef en mistpoef. Het verschijnsel
is immers meestal meervoudig (een reeks knallen). Het mv.
zeepoefers, mistpoefers is het meest gebruikelijk, zo antwoordt
apotheker Lanszweert, en hij schijnt poefers te beschouwen
als het normale mv. van puf.
De stichters van de studentenclub van Middelkerke toonden
zin voor humor en waardering voor eigen aard toen ze, een
tiental jaren geleden, de naam « De Mistpoefers » in hun blazoen schreven. Aan hun sympathieke kring zijn bovenstaande
aantekeningen opgedragen. De ontleding van de (taalkundige)
arcana van hun blazoen kan alleen de adel er van verhogen.
A. VIAENE

FUMOISCHE SCHALIEN

Op de vraag in Biekorf 1966, 192.
Zullen zeker wel niets anders zijn dan schaliën van Fumay,
een stadje op de Maas in de Franse Ardennen, halverwege
Dinant-Mézières, waar ik op mijn laatste franse reis tal van
leisteengroeven zag.
G. P. BAERT

Fumoische schaliën zijn schaliën of leien afkomstig van
Fumay in de Franse Ardennen aan de Maas ten zuiden van
Givet (arr. Rocroi). De Kambrische leisteenlagen worden daar
op grote schaal ontgonnen. Fumoisch wijst op de oude uitspraak Fumoy (tot in de 18 e eeuw) van de huidige naam
Fumay.
J. DE LANGHE
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TAALAANTEKENINGEN
Vervolg van 1965, blz. 400

L
L. Het zij hier terloops opgemerkt dat Gezelle de letter L altijd
verdubbelde in het woord alleen en zijn afleidingen. Dit overeenkomstig
de commissie-spelling (1844) en de latere de Vries-te Winkel-spelling
(1864) die in dezen Siegenbeek (1804) bijtrad, ofschoon de etymologie
slechts één 1 vergt : al-een, zoals in al-eer. Hierop steunde trouwens de
stelling van De Bo (zie blz. 42), en van een sterke groep Westvlamingen
in de vorige eeuw (de « Vlaggemannen », onder wie Rodenbach). De
tegenstelling was zo scherp dat men hieraan, als een soort « schild ende
vriend » de Westvlaamsgezinden van de anderen onderscheidde (getuige
Z.E.H. 0. van Rie). Gezelle evenwel stond op dit stuk in het andere
kamp
LAAIRE : veldvuurtje. ?, 1931.
— Vgl. De Bo, s.v. laai (3).
LAAT. Hoe late is 't al ? Antw. Kwart voor koperdraad, 't gaat allichte
soepe slaan. Sint-Denijs, 1940. Antw. Tijd van jen leven te beteren.
Roeselare, 1926.
— Niets dergelijks in De Bo, die zich kennelijk met taalnonsens niet
bezighield.
LACHEN. Ze lachen in jen aanzichte en ze bijten in jen nekke. Torhout, 1948.
LAGE : Een veld, een stuk land. « Ba, 't is nogal een schone lage dat
hij daar heeft ». Poperinge, 1953. Zie beneden s.v. zijlage.
— Niet in De Bo ; vgl. Loq. s.v. lake.
LAM : uitgerekt, veerkrachtloos. « Alle avende ontspanne ik die zage,
anders komt ze te lichte lam ». Koolkerke, 1935.
-- Blijkbaar nog algemeen gangbaar ; cfr. De Bo.
LAMBOOIEN : het graan uit de schoven schudden, in plaats van
dorsen (praktisch in oorlogstijd aangezien het geruisloos gebeurde).
Oostnieuwkerke, 1940.
— Zie De Bo die het woord beschouwt als uitbouw van looien
(Kiliaen) ; Log. geeft lambooizen, gehoord te Komen.
LAMOEZEN : aaien, strelen, liefkozen, paluffen. « Dien hond is zo
geerne gelamoesd ». Bellegem, 1936.
— De Bo verkiest de spelling lamoerzen krachtens etymologie l'amour.
Loq. geeft lamoeren als gehoord uit de mond van Prof. Bormans,
Luik.
LAMPETTEN : drinken, zuipen. « Ze hadden al ferme gelampet voordat
ze naar de bruiloft gingen ». Hooglede, 1929.
— Verband met lampet van lavabo ? Niet in De Bo, wel in Loq.
geh. Brugge.
LANDEN : rondkomen. « M'en veel kosten alle jare, en we moeten
zien da me landen ». Egem, 1961.
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LANDINGEN (meerv.) : open ruimte op hoenderhof van de hoeve,
waarop destijds aan het talhout werd gewerkt. Krombeke, 1950.
— In De Bo, maar beperkt tot waterkant, nl. « aard en rivagie ».
Niet in Loq.
LANGE-DE-WA-KAPELLE : iemand die traag en langwijdig is bij spreken en handelen. Werken, 1960.
— Niet in De Bo, maar ibid. te vergelijken met Maria lanktrul en
Maria lankwerk. Loq. geeft Landewaai, waarbij 't gehucht van Merkem
Langdewa en Langedwa vernoemd wordt. Ons behandelde woord
wijst duidelijk naar die herkomst, nl. 0.-L.-V. van Langewade te
Merkem, plaatselijk Langde-wade-kapelle genoemd. Te vergelijken
benamingen b.v. De dood van Ieper...
LANKHALZEN : reikhalzend komen uitzien. Oostnieuwkerke, Kortrijk,
1940.
LAP. Den lap van den zak snijên : dom te werk gaan. Roeselare, 1931.
LAPMEESTER : kwakzalver, wilde dokter. Waregem, 1961.
— Vgl. De Bo laplander en in Loq. lapvelder.
LARES EZEL. « Pei, pei, Lares ezel is dood van peinzen ! » komisch
verweerantwoord op aanmaning tot nadenken. Ingelmunster, 1929.
— Vermoedelijk historisch verband met een zekere De Laere di
een ezel had, waarover destijds een anecdote moet in omloop zijn
gweest. Vgl. boven Bevernagies smuik, uit Oostrozebeke.
LASTERAAR. Lasteraars zijn leugenaars en horkers zijn dieven. Roeselare, 1930.
LATEN. Laten 't is (in de uitspraak als een geheel aandoende :
latentes ; hoofdtoon op is) : het laten zoals het is. « Wuk peis je
te doen ? — Awee, lijk altijd, latentis ». Oostnieuwkerke, 1928.
— Niet in De Bo.
LATIJN : Veel formules uit het kerk-latijn werden, door kinderen
meest grapshalve, vervolkstaald. B.v. Per omnia snijd zijn haar snijd
zijn oren af ! Aie ! 't Zit nen os in de kas (et ne nos inducas) ! Is
Zanneke thuus ? (sanctus). Me(t) m'n tote (mementote) ! Goed
eten (gaudete) ! Tante Merja ne zak menten, kom ma mee met
Saarlewie (tantum ergo...). Kom kwibus (cum quibus) (dat, in
ernst ? door Vercoullie, Etymologisch Woordenboek, 1925, blz. 192,
werd verhandeld. Voor mij is het de vraag of de Oostendse antiklerikaal niet een ogenblik de Gentse hoogleraar verschalkt heeft).
— De eerbied voor de liturgische teksten is erg klein, maar de
klanktoepassingen zijn toch aardig.
LAVEI : wandel, ontspanning, haaibaai. « Met Sinte Anna waren
al de naaistringen op lavei ». Roeselare, 1890-1926.
— In De Bo ; in Van Dale opgenomen als gewestelijk ; Siegenbeek
(1805) nam het gewoon op.
LAVOOR : grote glazen knikker (etym. ivoire cfr. De Bo). Waregem, 1928.
LEDEGEM (plaatsnamen) : liggem, leeg-em. « We gaan naar Leegem
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— Is kennelijk van plaatselijke herkomst en gebruik. Noch De Bo,
noch Loq.
LEEFACHTIG : gaarne levend. « 't Is nog e leefachtig mensje vor zijn
elde ». Boeschepe, 1952.
LEEFAARD ; LEVAARD : verse haring. Zie Biekorf 1966, 160-161.
LEEKEEGSJE (verkleinwoord) : koe die weinig melk geeft, amper
een leeksje. Dikkebus, 1964.
— Niet in De Bo bij leek of leken ; vgl. Loq. Leêg goed
LEERKESTEKER : ruziestoker. Ingelmunster, 1933.
— Zie De Bo s.v. steken en Loq. s.v. leêrtjessteker, geh. Bekegem.
LEES (uitspr. met ai van affaire). Lees geven : van katoenen
geven, lament geven. Passim, 1930.
— Zie De Bo s.v. lerze (vanwaar, door uitbreiding : in zijn leerze
gieten).
LEIE : afvoervaart of gracht in de polder in het ommeland van
Gistel, Moere, Zande, Zevekote (vgl. De Bo, s.v. Leie).
LEITEE : bedrukt, beteuterd. « Hij ziet er maar leitee uit vandage ». Kortrijk, 1932.
— De Bo, s.v. leiten, leiti : minderwaardige drank.
LEK. Aan nen lek liggen : een hele som moeten betalen, b.v. het
gelag in een herberg. ?, 1930.
— Zie De Bo, s.v. lek (1).
LEKEPREEK. B.v. tegen iemand die hinderlijk en ongewenst zednmeester speelt : « Peis je oek da je paster zijt en den hemel in jen
beurze draagt tè ? ». Poperinge, 1931.
LENDELEDE. Kwelspreuken — door onverstaanbaar maken — worden in de jongenstaal soms gevormd door het lang en helder maken
van doffe klanken. B.v. Een mannekee van Lendeeledee zat in de
gee van geenissee (gevangenisse). De geenezing van de bezeteene...
LEO : scheef. « Jen bril staat leo, ge ziet er raar uit ». ?, 1931.
— Nawerking of het oorspronkelijke van leiten (= Leo) ? Zie De
Bo, s.v. leiten. En beneden s.v. looi.
LETTER (bijwoord) : weinig, soms bijna voegwoordelijk gebruikt.
« Zo letter of dat den dokteur hem nu nog zendt wandelen » : onderstel eens dat de dokter..., indien de... Torhout, 1948.
— Zou de laatste aanhaling in De Bo s.v. letter bijw. nl. Anna
Bijns' vers niet iets dergelijks behelzen ? « Letter ijemandt hier al
sijn willeken heeft ».
LET-UP, LETUP (z. nw., klemt. op -up) : naam van de mazouttrams, volgens de betekenisinterpretatie van -hun signaal kort-lang,
laag-hoop. Het eigenaardige was dat het signaal aanving met een
lange toon, die bij de interpretatie werd voorbijgezien. Natuurlijk
dat het signaal herhaaldelijk weerklonk.Oostnieuwkerke, 1938.
LEUGENEN : ontbreken, niet tegenwoordig zijn (vgl. loochenen).
« Most ik een keer of twee leugenen op den H.-Hertebond, de kapelaan ware daar gezet ». Poperinge-Krombeke, 1959.
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LEVEN. Hoe is 't met 't leven ? Beter hebben dan geven. Zele,
1958. 't Leven is maar een wandelingsje en 't is niemand die loopt om
voren te zijn. Merelbeke, 1961. Van lange leven kom je oud. Oostnieuwkerke, 1930. En als er nog één is die lange leeft, 't is toen nog
altijd nen ouden ! Ibid., 1959. Er is niemand die nen band heeft
aan zijn leven. Lichtervelde, 1956. Ge moogt blijven leven : heilwens
tot de boodschapper van goed nieuws. Zele, 1958.
LEZINGE : lees- en bidgerief. « 'k Hee kik oltijd mijn lezinge mee
okke na de kerke ga veie ! » Oostnieuwkerke, 1933.
LICHT. Licht ontsteken, dat we zien wat dat me zeggen. Passim,
semper.
LIEGEN. Liegen en gebakken peren / uitgedroogde kempeneren.
Meeuwen (Limb.), 1957. Ge liegt : er staat een groot kruis op jen
voorhoofd. Zele, 1957. Liegen dat je 't zelve gelooft. Roeselare, 1926.
LIEVER. Liever is nen haze... en hij loopt zo zere : je « liever »
(= hartewens, zie De Bo) krijg je wel niet. Roeselare, 1930. Liever is nen
boek, Zele, 1958.
— Het Nederlandse lieverkoekjes (zie van Dale) in de uitdrukking :
lieverkoekjes worden hier niet gebakken, hing misschien Gezelle in
de oren toen hij het had (Loq. II, blz. 6 in zijn opstel Verloren
Vlaamsch) over de lieve- of liefdekoeke, waarvan hij zegt : « minnegeschenk, dat, van woordswegen, hier vreemde is ».
LIGGEN. Hij heeft het liggen : is eraan, ziek of dood. Passim,
semper.
— Is, eigenaardig genoeg, synoniem met zitten en hangen !
LIJDEN : in staat zijn te dragen, dragen. « 't IJs en lijdt nog niet ».
Poperinge, 1933.
— Niet in De Bo ; vgl. evenwel lijdzaam, lijdzamig ; wel in Loq. geh.
Beveren (Veurne), Elverdinge.
LIJKSEL : uitstekende zoolrand van de schoen. Roeselare, 1926.
LIJM : slaag, rammel. « Dat er niemend bij en ware, ze zouden wel
lijm geven aan hunderen hond ». Pittem, 1964.
— Niet in De Bo ; maar vgl. Loq. ongeveer gelijkbetekenend.
LIJVE Te lijve : aanstonds. Lendelede, 1932. Te lijve : met het
lijf. « Een boot te lijve trekken is peerdewerk ». Roeselare, 1943.
LINKE : streep, litteken. « Er liep een lelijke linke over zijn gezicht ».
Zele, 1958.
— Vgl. De Bo s.v. lijnksel, linksel.
LOCATIE. Misschien te vernederlandsen met het woord voorverkoop
dat voorkwam op een strooibiljet te Roeselare voor de inwijding van
het stadion op 15.8.61.
LOCHTINGVLEES : sla en andere groente. ?, 1934.
— Niet in De Bo maar te vergelijken met andere samenstellingen
met lochting.
LOEF : lood, richting. « 'k Ben uit mijn loef geslagen ». Sint-Niklaas,
1959.
— Verband met de zeemansterm loef ?
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onwelriekend. Roeselare, 1963.
— Kennelijk verband met de Kongolese vrijheidsheld.
LoETI (soms LOETIPUETI) : loeten, loeder, stommeling, Ooigem, 1938.
LOEVERACHTIG : zwaar, lomp, uitvallig. « Nen onzienden, loeverachtigen vent ». Roeselare, 1930.
— Zie De lbo, s.v. loeverig, loevig ; Loq. geeft betekenis : krachteloos, onwel, geh. Passendale.
LOOG-ENEN (kaartspel) : niet « meegaan » omdat men een bepaalde
kleur » niet heeft. Roeselare-Oostnieuwkerke, 1928.
— Van Dale geeft dit w. maar merktekent gewestelijk. Toch komt
het woord niet voor in onze De Bo of Loq. Welke bronnen van Dale
gebruikt(e) zijn onduidelijk.
Looi (eigennaam die soortnaam werd) : een man. « Voor zulk nen
groten looi, zij je niet beschaamd ? » Werken, 1965.
— Het geval komt veel voor. Vrouwenwereld : een vuile liete, een
dikke treze, een domme sille (siljadone), een dulle nelle, een zotte
marjanne, treze, een dulle griete. Mannenwereld : een wilden dries,
ariaan, en magere piet, een uitgemergelde djoos, een ouderwetse
pee, een aardige saarlewic, een zitten ariaan, een trage jan, een
ongelovige tomas, een lange leo, nen zotten asperjan. Met de naam
klaai zijn echte samenstellingen ontstaan : een taarteklaai, een zotteklaai...
Loof, LOVEKE : wind, zuchtje. « 't En komt daar noch wind noch
loveke deure ». Nieuwpoort, 1963.
— Vgl. 't En waait geen bladje. De overgang van wat bewogen wordt
naar wat bewegen doet is opmerkenswaard. Zie De Bo, s.v. loover.
LUCIFER. Raadsel : Rood kleedje en een geelwe koptje. Klerken,
1961.
LUIE- w1JVENSOEP : soep uit pakjes. Zele, 1959.
— Te vergelijken met luie-wijvenknopen = oude-jonkmansknopén.
Luis. Hij gaat van zijn (eigen) luizen gebeten zijn : de gevolgen
van zijn daden moeten dragen. Torhout, 1955. Als 't de luizen niet
doen, de neten doen t' : 't kwaad zal — hoe spijtig ook — geschieden.
Roeselare 1931.
— Dit laatste in De Bo, maar andere constructie. Opmerkelijk is
in genoemde woordorde de plaats van 't (= lijd. vw.) vóór het onderwerp ; grammatisch normaal ware : als de luizen het niet doen. Is dit
een frequente \tiT v 1. zinsconstructie
LUizLPOT. De luizepot is gebroken : wordt gezegd wanneer in
iemands hoofd plots machtig veel luizen zitten. Krombeke, 1950.
— Niet in De Bo ; vgl. Loq. s.v. luizenader, geh. Sint-Baafs-Vijve.
LUMPE : slappe koffie. Poperinge, 1965.
Lus : losstaand, scheel (in De Bo : lusch, losch). Poperinge, 1931.
LUTSEN : loswrikken. « Me gaan tettingen lutsen voor de visselkies ». Roeselare, 1932.
— De handeling wordt breedvoerig beschreven door De Bo, s.v.
lutsen (1).
K. DE BUSSCHERE
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HET WISSELKIND
IN EEN OUD TROOSTBOEKSKEN » VOOR VROEDVROUWEN

Het exemplaar van het « Troostboeksken » dat tot mijn verzameling behoort, heeft in de loop der tijden o.m. zijn titelblad verloren. Dank zij goede inlichtingen kon ik vaststellen
dat het werkje een Amsterdamse druk is van 1622 of van een
der latere jaren (1633, 1648, 1655, 1664, 1668, 1670, 1680),
beschreven in de Bibliotheca Belgica (nieuwe uitgave 1964,
IV 926-930).
De auteur van het werkje is Jacob Rueff (al. Ruoff, Ryff),
een arts die van 1525 tot aan zijn dood in 1558 te Zürich
werkzaam is geweest en er een verdiende faam heeft genoten.
In 1554 publiceerde Rueff een traktaatje (Ein schon lustig Trostbiichle... der Hebammen ; latere titel in 1580: Hebammenbuch),
dat in zijn soort een best-seller geworden is en vertaald werd
in het latijn, het engels en het nederlands. Van 1591 tot 1690
kende het boekje niet minder dan 13 Amsterdamse uitgaven
die nu alle even zeldzaam geworden zijn. (Van zes van die uitgaven bezit de befaamde Bibliotheek der Mij voor Geneeskunde te Amsterdam een exemplaar).
Het boekje is in-4, in gotische letter ; de titel ervan luidt
(volgens de uitgave van 1622) :
'T Boeck Vande Vroet-wijfs. In 'twelcke men mach leeren
alle heymelijckheden vande Vrouwen / ende in wat ghestalte
de Mensche in zijn Moeders Lichaem ontfangen / groeyet ende
ghebooren wordt... Alle t'samen uyt eyghen ervarentheydt van
den seer vermaerden Jacob Ruffen Stad Medecijn tot Zürich /
eertijdts in druck uytghegheven / ende nu ter tijdt op een nieu
verbetert / ende met schoone Figueren verciert. Daer by ghevoecht zijnde een profijtelijcke leeringhe, van het Voesteren
ende handelen vande nieugheboren Kinderen. Overgheset uyt
den Hoochduytsche in onse Nederlantsche spraecke / Door
Martyn Everaert B. (Vignet : houtsnede).
t'Amstelredam, Ghedruckt by Broer Jansz, woonende op
de Nieu-zijds-achter-Borchwal inde Silver Kan / by de Brouwerye van de Hoy-Bergh / Anno 1622.
De genoemde vertaler, Martyn Everaert, was een Bruggeling van geboorte ; een wiskundige, die echter vooral als vertaler werkzaam is geweest. Een overzicht van het werk van
Everaert, die zich een bewonderaar van Paracelsus noemde,
vindt men in de Biographie Nationale VI 745-746 (artikel van
Prof. P.J. van Beneden).
Ons « Troostboeksken » is ingedeeld in zes boeken. Het
laatste kapittel van het Vijfde Boek brengt de volgende zonderlinge tekst over het wissel kind.
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HISTORIE VAN EEN WISSEL-KINDT

In 't Landt van Sassen by Halverstadt / heeft een Man
een verwisselt Kindt ghehadt / dat sijn Moeder ende noch
vijf voeders gheheel heeft uytgesogen / ende daer en boven
noch veel gegeten / ende seltsaem hem selven heeft besorght.
De lieden hebben desen man den raedt gegeven / dat hy hem
soude aen onser Vrouwen tot Hockselstadt een Bevaert ghelooven / ende daer 't selfde laten wiegen. De Boer heeft desen
raet gevolght / ende 't Kint in een korf derwaert gedragen.
Maer s , o hy dat over een water droegh / ende over de Pendel
of Brugti gaet / soo was daer een Duyvel onder in 't water /
die tot 't '<int heeft geroepen ende geseydt : Kilecrop / Kilecrop I. 't Kint antwoorde dat in den korf sat / ende noyt
daer te voren een woort ghesproken hadde / Ho / ho. Dit
was den Boer onghewoone / ende wierdt seer verschrickt.
Doen vraegde voorts de Duyvel die in het water was : Waer
wilt ghy heenen ? Kilecrop seyde : Ick wil na Hockselstadt
tot onser Vrouwen / ende my laten wiegen / om dat ick soude
mogen groeyen of gedyen.
Als de Boer hoorde dattet Wissel-kindt spreken konde /
't welcke hy van te voren noyt en hadde aen hem ghemerckt /
soo weirdt hy gram / ende wierp dat 't Kindt terstont metten
korf daer in hy 't Kindt droegh / in 't water. Daer hebben
doen die twee Duyvels t'samen geloopen / ende hebben geroepen / ho / ho / ha / ende met malkander gespeelt / ende
hem omme geworpen / ende zijn daer na t'samen verdweenen.
Alsulcke Wissel-kinderen leght de Satan in stede van waerachtige Kinderen / ende quelt daer mede de lieden. Want de
Satan heeft de macht dat hy de Kinderen verwisselt / ende
yemant voor sijn Kindt een Duyvel in de wiege legget / dewelcke dan niet en groeyet / maer etet ende suyget. ende men
seght dat sulcke Wissel-kinderen niet en worden over de
achtien of negenthien jaren out. 't Geschiedt nu dickwils dat
van den Verwaersters de Kinderen verwisselt worden / ende
de Duyvel in hun plaetse geseydt wordt / ende dat sy hun
vuylder maecken met schijten / eten / ende schreyen / dan
thien andere kinderen / soo dat die Ouders door sulcken
vuyl maecken geen ruste en hebben / ende de moeders alsoo
uytghesogen worden / dat sy niet meer konnen stillen l etc...
Tot zover dit Troostboeksken in 1554-1580.
Een wisselkind, zegt Vandale, is een ondergeschoven kind,
kind dat voor een ander verruild is. Dit is de moderne betekenis. Uit het bovenstaande blijkt dat wisselkind in de middeleeuwen en later (nog in de volle 17 e eeuw) een andere
betekenis heeft gehad, nl. een kind dat door de duivel ondergeschoven was, door de duivel in de wieg gelegd, een duivel-
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ervan (misgeboorte, monstrum en Berg.).
Kilecrop in de medegedeelde tekst is een weergave van hd.
kielkropf, een synoniem van hd. wechselbalg (ook mondkalb),
met bet. wisselkind. De geleerden (teologen, juristen) spraken
en schreven over de cambiones, vanwaar ook fra. cambion ;
de levende benamingen zijn echter changelin, enfant changé,
enfant des fées. In het engels van Shakespeares tijd : changeling,
changeling child.
Het volksgeloof om en rond het wisselkind werd behandeld
in een belangrijke volkskundige studie door Gizela Piaschewski
(Der Wechselbalg — ein Beitrag zum Aberglauben der nordeuropaischen Volker) uitgegeven te Breslau in 1935. Deze studie
is — zo werd me medegedeeld -- door de auteur samengevat
en aangevuld in het Worterb. des dt. Aberglaubens van
Bachtold-Staubli (1938-41), IX 835-864.
Dr. S. INGHELS
DE ZEVEN GOEDE DINGEN VAN HET LEVEN
1525

Kapelaan Jacob de Hont, lid van de « rethorijcke van Sente
Ontcommere » te Axel, berijmde in 1525 de volgende synthese
van het geluk op aarde. (Mnl. Ged. ed. de Pauw II 359).
1. Gheen beter heten dan tarwebroot
want ten hevet gheen *genoot.
* gelijke
2. Gheen beter toespise dan *werenvleesch
*schapevlees
ende dat wel bereet na zijnen heesch.
3. Gheen beter visch huuter reviere
dan goede snouken, al zijn ze diere.
4. Gheen beter zeevisch, verstaet die dinc,
zo en es in zee dan den edelen witinc ;
daerom heet hij gemma mans
omdat hij spieghel van der zee is.
5. Gheen beter dranc daerop dan Rijnschen wijn,
die verblijet herte ende zin, verstaet den fijn.
6. Gheen beter vier dan van heecken houte,
dats natuerlicste zonder foute,
7. Gheen beter goud dan *noblen fijn
*muntnaam
die alomme willecommen zijn.
Die van desen zevenen es wel te voren
mach zegghen : « Te goeder tijt ben ic gheboren ».
Om zijn geweten gerust te stellen voegt de kapelaan er
de bijbelse moralisatie aan toe : « Up dat (op voorwaarde
dat) hij daer mede Gode dient ende den armen zij goet
vriendt. »
E. N.
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MENGELMAREN
LIJNWAAD IN BRUGSE EN IZEGEMSE VERPAKKING
1599

Op de Brugse markt werd lijnwaad uit lzegem in 1599 « ter
vente gebrocht in sticken cort ende bouckwys ghepact, twelcke
was upde maniere van Yseghem ».
De « sticken up zyn Bruchsche » waren zoals immer
lanck gherolt » : dat was de oude vorm van verpakking « alzo
die over hondert jaeren ghewone waeren gheweest te rollene ».
En lang gerold Brugs lijnwaad werd ook steeds gemeten met
de Brugse el.
Nu waren er echter kooplieden die Brugs lang gerold lijnwaad begonnen te meten « met de Yseghemsche elle ». Vandaar de klacht van de deken en eed van de tijkwevers samen
met de onvrije « lynewevers ». De schepenen van Brugge stelden vast dat « de Brugsche elle wel zesse ten honderde meer
uutbrochte dan de Yseghemsche » en formuleerden daarop
een zeer streng oordeel : de Izegemse el werd op de Brugse
markt verboden. Meer nog : verboden werd aan alle meters
gebruik te maken van Brugse ellen die de Izegemse maat
zouden dragen : « verbiedende ooc de meters thebben de
zelve Yseghemsche mate up huerlieder Bruchsche ellen ».
(RAB. Fonds ambachten, charters, voorl. blauw nr. 8478 ; akte
van 27 nov. 1599).
A. V.

RETHORIJCKE VAN SENTE ONTCOMMERE
1517

De naam van de baardheilige met de vele namen en naamvormen, waarover Biekorf 1966, 181 en vorige, is ook verbonden met de geschiedenis van een lang vergeten Vlaamse rederijkersgilde. In 1517 kwamen de gildebroeders « van Sinte
Ontcommere » uit de stad Axel in de Vier Ambachten deelnemen aan een rederijkersfeest in Brugge. Kapelaan Jacob de
Hont van Axel noteert het feit in zijn Kroniek (ed. A. de Mul,
p. 117):
« In de Meye daer na [na de Vasten 1517] was te Brugghe
eenen prijs van rethorijcken, daer meest waren de cameren
vanden lande ende ooc mede onse rethorijcke van Sente
Ontcommere binnen der stede van Axele ».
In de stadsrekening van Axel is een toelage voor die gelegenheid ingeschreven : « Item betaelt den guide van Sinte
Ontcommere van dezer stede dies hemlieden bij consente
vanden ghemeenen notablen gheaccordeert was thulpen huerlieder costen omme te trecken spelen binnen der stede van
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Brugge in de rethorijcke aldaer, de somme van 36 lb. par. »
(Kroniek, ed. A. de Mul, aanhangsel p. 223).
Is er iets meer bekend over dit groot rederijkersfeest te
Brugge gehouden in 1517 ?
C. B.

OUDE LIJNWAADMATEN

In het handboekje « Nouwkeurige Rekening van alle LyneLakens », gedrukt te Brugge in 1766 bij Petrus de Sloovere, lees
ik dat de onderdelen van de elle waren : « half Elle, een
Vierendeel, een half Vierendeel » en ten slotte nog « een
Taille » met de bepaling : « een Taille is de minste maete
die men op de Elle verkoopt of meten mag. » Hoeveel was
een taille op de ellemaat ? Dat wordt in het boekje niet
gezegd. Wel worden nog twee kleine hoeveelheden genoemd
die beneden die minimum-maat lagen : een kennisse en een
stroomael. De teksten luiden : « Audenaerde, daer zijn ook
twee verscheyde Ellen te weten : Lynwaet Elle en korte Elle,
en elk van die is een stroomael langer als de Gendsche
Elle ». - « Isegem, d'Elle is daer een kennisse minder dan
tot Gend ; maer de Lynwaet Elle is gelyk de lange Elle tot
Gend. »
En die lange elle van Gent waarmede al de andere vergeleken worden ? Die elle is lang 27. duimen « van welke Elle,
duymen en voet van Gend men de grootte of langde vind
hangende met andere yzere maeten, nevens de schouwe op
de zaele van den Schepen-huyse der voorzeyde stad ». De
duimen zijn wel te verstaan « zulke duymen als waermede
den hand-voet der zelve Stad Gend in elf deelen is geeleelt D.
E. N.
VLAAMSE TROMPETTERS TE MANTUA
1459

Hertog Filips de Goede verscheen niet persoonlijk op het
Kruisvaartcongres dat in augustus 1459 te Mantua (Mantova)
in Lombardije gehouden werd (Biekorf 1961, 65). De Grote
Hertog van het Westen zond er echter een waardige VlaamsBourgondische delegatie naartoe ; aan het hoofd ervan stelde
hij een van zijn aanverwanten, de Vliesridder Adolf van
Kleef, heer van Ravenstein en van Wijnendale, die op het
St.-Michielsplein te Gent een machtig herenhuis bewoonde.
De schepenen van de Keure gaven aan die gezant van de
hertog « zesse trompetters ende claroenners » naar Mantua
mede. Eigenlijk was dit een uitlening op termijn. In een kontrakt werden de voorwaarden ervan beschreven. (De Potter,
Gent VII 365). De wedde van de speellieden, die de officiële
stadsmuzikanten van Gent waren, wordt gedurende hun afwezigheid uitbetaald aan « haerlieden wijfs... telker maend
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omme hemlieden en huere kindren daer up te levene binnen
den voornomden termine ». De speellieden zelf, die de reis
op de kosten van de hertog meemaken, krijgen van de stad
een voorschot van zes pond groten dat ze bij hun terugkeer
door afhouding van hun wedde zouden terugbetalen.
De delegatie van Adolf van Kleef heeft te Mantua op militair en politiek gebied niets kunnen uitrichten. Na een paar
maanden waren de mannen terug. Nooit te voren had echter
het officiële muzikaal ensemble van een Vlaamse stad de
Alpen overschreden. Nu gebeurde dit wel, in dienst en in
bruikleen van de Grote Hertog.
C. B.
DE MONTGOLFIERE VAN PRIMUS BEYTS
Leuven 1784

Als student in de rechten heeft Franciscus Beyts, die in 1782
in zijn vaderstad Brugge met zoveel luister als Primus van
Leuven werd gevierd, een aktieve belangstelling getoond voor
de nieuwe uitvinding van zijn tijd, de luchtballon. Dit blijkt
uit het volgende bericht dat in de Vlaemschen Indicateur
van 1784 (XI 129) werd opgenomen.
« Loven, 22 februari 1784. — Eenen Lochtbal van 8 voet
middenleyn, en 12 voet hoog, onder bestier van den Heer
Beyts, Primus dezer Universiteyt van 1782, gebortig van
Brugge, is uyt den Hof van Jofvrouw de Weduwe Blyckaers
alhier op vrydag 20 dezer naer middag opgelaten, gevold
met onbrandbaere Locht in den smaek van den Uytvinder
Montgolfier, hij is majestueuselyk opgegaen, tot een verbaezende hoogte, en na ontrent 7 minuten uyt het gesicht verdwenen, stierende zynen loop West-noord-waerds. »
Men weet dat de nieuwe uitvinding einde 1783 - begin
1784 overal furore maakte. Veertien dagen vóór Beyts had
Fotrel te Oostende een « montgolfischen lochtbal » (van
1 meter omtrek) opgelaten. (Biekorf 1960, 129). In december
1783 hadden een paar notabelen te Brugge met kleine montgolfières geëxperimenteerd. De proef was echter tegengevallen, tot leedvermaak van een Gentse anti-ballonist (Biekorf
1960, 269-270).
Student Beyts (21 in 1784) was progressist en zou dat later
steeds blijven. Te Leuven was het de hertog van Arenberg
die de ,roeven met montgolfières en met nieuwe gassen
(expo,, imenten van prof. Thysbaert en Minckelers) bevorderde.
Op 15 november 1783 had de Vlaemschen Indicateur (X Bijv.
nr. 20) het volgende bericht uit Leuven opgenomen dat weer
uit de hoek van anti-ballonisten kwam :
« Gelyk alles wat van 't uytvindend Frankrijk komt welhaest van de Nederlanders word naergeaept, zoo is men
heden werkelyk bezig op het kasteel van den Hertog van
Arenberg t' Heverlé bij Loven met eenen Luchtbal in den
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smaek van dien geenen van den beruchten Heer de Montgolfier te verveirdigen. (Nota. De gebroeders Montgolfier hadden hun eerste ballon met verwarmde lucht opgelaten op
5 juni 1783). Hy zal de gedaente van eene Ton en 30 Voeten
hoogte hebben. Hy word gemaekt van wit Lynwaet, langs
buyten beplakt met Papier in 't rood gevernist en langst binnen gedobbelt met zyde of Tafta ; doch den dag, op den welken men hem zal hemelwaerts stueren is noch onbekend. »
Feitelijk werd in de namiddag van 20 november 1783 op
het kasteel te Heverlee een luchtballon opgelaten « bevattende
een Ame van die brandbaere Lucht wiens soorte noch nergens
daertoe heeft gebruykt geweest ». Trots felle wind en regenachtig weer ging de ballon snel de hoogte in en « verdween
in de wolken ». Een tweede proef met een grotere ballon
« van 12 à 13 Aem van die Gaz » zou 's anderendaags doorgaan, doch werd door het weder verhinderd. (Vlaemschen
Indicateur 1783 ; X Bijv. nr. 22).
De ballon die enkele weken later door Primus Beyts werd
opgelaten was nog een gewoon montgolfisch experiment met
verwarmde lucht. Zoals ook de proeven die te Gent, Kortrijk,
Diksmuide en Brugge werden ondernomen. Inmiddels was
op 8 februari 1784 uit het park van de hertog van Arenberg
te Brussel met succes een ballon opgegaan van 30 voet hoog
en gevuld met speciaal gas uit het Leuvens laboratorium.
A. V.
DONKERE OMMEGANG TE POPERINGE

Op de vraag in Biekorf 1966, 191.
De Donkere Ommegang (gedurende de laatste nacht van
de oktaaf van Maria-Bezoeking) werd niet onderbroken in
1790, en zelfs niet in de beloken tijd, en ook niet door het
Konkordaat waarbij Poperinge, samen met heel het Leiedepartement, onder het nieuw bisdom Gent kwam te liggen. Het
verbod is uitgegaan in 1806 van Mgr. Fallot de Beaumont,
bisschop van Gent, die de eigen lokale processies niet goed
gezind was. Die Donkere Ommegang, waarbij de kerk en
de herbergen openbleven, zat hem bijzonder dwars. In mei
1806 liet hij door zijn leperse vikaris Vermeesch beroep doen
op de « maire » van Poperinge om de Donkere Ommegang
door de politie stil te leggen. (J. Opdedrinck, Het Mirakelbeeld van 0. L. Vrouw in St.-Janskerk, p. 34, 96 ; Brugge
1899). Mgr. Fallot dreigde ook de Ommegang zelf te verbieden zo de Donkere Ommegang niet werd afgeschaft.
Na dit verbod ging men inderdaad, zoals J.V. aantekent,
voort de « donkere » ommegang in de namiddag van de zaterdag der oktaaf. En dat « bij gelijk welk weer », zo vertelde
me een oude Poperingenaar, die in de jaren 1920 het volgende heeft gehoord te Poperinge en te Westvleteren.

-- 247 —
« Het volk hield staande dat de donkere ommegang moest
geschieden, zoniet dat Onze Lieve Vrouwe zelf den ommegang zou gaan. Men noemde met name nachtelijke bedevaarders die zeiden dat ze het beeld in den donkeren gezien
hadden en dat de volgende nuchtend het kleed van
0. L. Vrouwe met slijk geboord was... »
Misschien bestaan er nog andere versies van die volkstraditie
over de donkere ommegang ?
E. G.

ZONDAGSWERK TE VERGELDEN AAN DE KERK VAN WERKEN
1612

Francois de Brune, wagenmaker te Wijnendale, had de wet
op de zondagsrust overtreden : hij had gewerkt op een heiligdag (8 december) en een knecht voor hem doen werken op
een aposteldag (St. Thomas, 21 december). Hij stond terecht
voor de vierschaar van Wijnendaele « omme dieswille hi hem
vervoordert heeft Onse Vrouwen dach ontfangtenesse, den
8. december lestleden, den ghegheelen dach te zaghen speecken ; ende voorts Sinte-Thomaes daghe lestleden zynen cnape
te doen wercken ende arbeyden... » (Gilliodts, Cout. Petites
Villes VI 225).
De uitspraak van de vierschaar was : twee boeten van elk
12 pond par. door Francois de Brune te betalen ten voordele van de kerk van Werken. Een spel op de naam ?...
Misschien niet. De heer van Wijnendaele had feitelijk bezittingen in de parochie Werken (bij Diksmuide). De bestemming
« Werken » kan zuiver zakelijk geweest zijn.
E. N.
NEGENWEKERS

De Kortrijkse benaming « negenwekers », een soort vroege
aardappelen (waarover de vraag in Biekorf 1966, 191) is zeker
honderd jaar oud, en stemt overeen met de varianten negenweken, negenwekemans, negenweekse in Vlaanderen, Brabant
en Limburg die in 1865 werden opgetekend door Schuermans (Alg. VI. Idioticon, en Bijvoegsel 1883).
De benaming negenwekers werd in 1896 door Paque ook
voor Diksmuide en Vlamertinge opgetekend met bet. een
vroege aardappel « die elders Meikeesten genoemd wordt. »
(VI. volksnamen der planten, p. 264). Ook De Bo kent onze
negenwekers (in Idiot. en in Kruidwdb. 1888) en geeft daarbij
zelfs de spreuk : « Ge staat daar te kijken lijk een negenweker » (beteuterd, teleurgesteld).
Uit het Wdb. der Zeeuwse Dialecten (1964) van Dr. Ghijsen
blijkt dat negenweker en negenweekse voor een soort vroege
aardappelen nog in veel plaatsen van Zeeuws-Vlaanderen en
Zeeland bekend is.
R. D.

— 248 —
WOLLE VAN DE RIEKE

Het volgende recept werd ca. 1780 door Jonker Joseph van
Huerne in zijn Remedie-Bouck opgetekend.
« Van Mr. Peelaert de Steemaere.
Om het slijm van den crop der mage los te maken en te
connen expectoreren.
Neemt wolle van de riecke een kleen handsvolleke, olie
van soete amandelen versch getrocken. Laet de selve olie
alsdan sterk warm worden in een nieuw aerde panneken, legt
de voorseijde olie met de wolle heel warm op uw keele, soo
warm als gij 't lijden cont. Men sal daervan seer wel fluijmen.
Voorts neemt voor 3 oortjens judas ooren, laet eenighe bladeren, te weten 3 à 4, in uwen thée trecken, 's morgens en
's naermiddags daer van nemende. »
— Wolle van de rieke : wol met haar natuurlijk vet, ongewassen wol, vlieswol. Mnl. wulle metter hieken. MnIW s.v.
ieke ; Kil. wolle met der iecken ; De Bo s.v. ieke (= de vettigheid van de wol) ; ongeschoude wulle (Loquela). — Judas
ooren : judaspenningen, judasgeld ; Lunaria annua L.
FAMILIENAMEN IN HET BRUGSE VRIJE
1565

De volgende personen komen voor als pachters van het
St.-Janshospitaal te Brugge in de rekening van het gesticht
over het jaar 1565.
Jooris van Ruutentuut te Oedelem
Jan Groengars te Sint-Michiels
Herman van Inderson te Aardenburg
Jan Tielecke te Oostkerke
Andries Berreman te Koolkerke
Jacop Verscoe te Lissewege
Jan Vloghele te Uitkerke
Arnout Dwercx te Houtave
Clays Cryools te Houtave
Olivier Roozeboom te Bredene
Jan Stribault in Brugge.
Zijn die namen « zeldzaamheden » geworden of leven ze
— onder gewijzigde vormen misschien — heden nog voort ?
E. N.
DE BEEDELENDE EDELMAN

Een Amsterdamse druk is blijkbaar « Den bedelen Edelman »
die in de lijst van Gimblets boekwinkel in 1789 te Gent
voorkomt. (Biekorf 1966, 150). De titelopgave is daar wat verminkt. De volledige titel, naar een ex. uit de Waller-verzameling
(Catalogus, ed. Emma Dronckers, nr. 503 ; Den Haag 1936),
luidt als volgt :
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De Beedelende Edelman Of De Edelmoedige Beedelaar.
Behelzende eene aaneenschakeling van desselfs zonderlinge
gevallen van zyne vroegste jeugd tot den tyd dat hy, na het
vinden van zyn Adelyk geslacht, den staat van geluk en aanzien bereikt, overeenkomstig met zyne geboorte : Doormengd
met eene menigte van byzondere leezenswaardige gebeurtenissen en verbaazende ontmoetingen. Door Hem Zelven beschreven. Met Platen.
Te Amsterdam By Steven Van Esveldt, Boekverkoper in
de Kalverstraat, het derde huis van de Roomsche Kerk de
Papegaay.
Het boek is een 8° van 320 blz. en 16 gegraveerde platen
waaronder de titelplaat. Van Esveldt was werkzaam in de
Kalverstraat in 1754-1774.
Door Buisman, Pop. Prozaschrijvers nr. 881 wordt het
auteurschap van dit boek toegekend aan Nicolaas Hoefnagel.
R. v. C.
SOCIALE KLASSEN WEERSPIEGELD IN DE BRUILOFT
leper 1527

De sociale ladder, zoals ze er uitzag ten tijde van Keizer
Karel, wordt duidelijk getekend in het tarief van de stedelijke
politieofficier die de titel « grave van den rebauden » droeg
en o.m. de bruiloften en uitvaarten onder zijn bevoegdheid
had. (Coutumes d'Ypres, ed. Gilliodts, dl. II 462-466 ; Brussel 1908).
Op een bruiloft had die stedelijke « grave » de volgende
rechten, dalend van 20 tot 2 groten naar gelang van de sociale
stand van de trouwers.
I. Vooraan staan de personen van adel en de personen
uit poortersgeslachten met resp. 20 en 16 groten. In de ordonnantie van schepenen heten ze « persoonen van edele gheslachten in namen ende wapene » en « persoonen uuten gheslachte ende state vander poortrie ».
II. Een tweede groep vormen de ambachtslieden. Deze worden onderscheiden in drie klassen die resp. acht, vier en
twee groten te betalen hebben. De ordonnantie drukt dit
onderscheid uit als volgt :
1. betalen 8 groten : personen die ambachten en neringen
uitoefenen « in meesterscepe », met name « van beenhauwene,
vischcoopene, drapierene, vullene, scheerene, vaerwene, brauwene ende andere ghelycke ambochten » alsook de personen
wynckel houdende, redelic ghegoedt zynde » ;
2. betalen 4 groten : personen die ambachten en neringen
nog uitoefenen « in cnaepscepe », d.i. nog geen meester zijn,
doch « redelic ghegoedt zynde » ;
3. betalen 2 groten de « ghemeene persoonen van am-
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bachtslieden », d.i. de gewone gezellen die als « niet redelic
ghegoedt » beschouwd worden.
Opmerkelijk is hier de sociale afstand binnen het ambacht :
de « ghemeene » ambachtsman staat in het tarief met 25°/0
van de bijdrage van de meester, die zelf maar 50°/o betaalt
van de bijdrage van een poorter.
Ill. De armen die leven van aalmoezen en armendis vormen de laagste groep. Ze betalen 2 groten, zoals de gemene
ambachtsman, indien ze de « grave » bijroepen voor hun
trouwfeest. Zij alleen mochten het ook doen zonder de
« grave » en hadden dan niets te betalen.
De grave was een soort ceremoniemeester die, tegen betaling van genoemde bijdrage, de bruidslieden naar de kerk
leidde en hen toonde wat ze te doen hadden. Hij trad ook
op als tafelhouder voor de bruiloft ; voor die bijzondere
dienst werd hij betaald volgens vrije overeenkomst, niet meer
naar een officieel tarief.
C. B.
GEZELLE EN G.P. ROOS VAN AARDENBURG

In 1874 verscheen te Oostburg, bij A. J. Bronswijk, het
« Beknopt geschied- en aardrijkskundig Woordenboek van
Zeeuwsch-Vlaanderens Westelijk Deel » opgemaakt door
G. P. Roos, archivaris van de gemeente Aardenburg.
De auteur Gerrit Pieter Roos, was geboren te Aardenburg
in 1822. Hij was eerst onderwijzer en later gemeentelijk archivaris van Aardenburg. Hij was gehuwd met de zuster van
J. H. van Dale, de vader van het Groot Woordenboek der
Nederlandse Taal.
Karel de Flou heeft me vroeger verteld dat G. P. Roos zijn
ambt van archivaris had moeten neerleggen ten gevolge van
het faillissement van zijn schoonbroeder, voor wie hij borg
had getekend. Hij week uit naar Roeselare, bij zijn schoonbroer, en is later gaan wonen bij zijn dochter te Calais, waar
hij na 1893 gestorven is.
In 1881 had hij een exemplaar van zijn Woordenboek gezonden aan Guido Gezelle, die toen te Kortrijk verbleef. Deze
laatste bedankte hem met een gewone blauwe « cartecorrespondance » of briefkaart van tien centiemen, geadresseerd aan « Mynheer G. P. Roos, Archivaris der Gemeente
Aardenburg ». De kaart werd afgestempeld te « Courtrai,
6 aout 1881 ». Op het adres is het woord Aardenburg doorstreept, en vervangen door Roulers. Een tweede poststempel
draagt « Aardenburg, 7 aug. 81 », en de kaart werd voor de
derde maal afgestempeld te « Roulers, 8 aout 1881 ».
G. P. Roos heeft de kaart van Gezelle ingeplakt in het handexemplaar van zijn Woordenboek, rechtover blz. 185, waar
gehandeld wordt over de vaart Brugge-Damme-Sluis, die van

— 251 —
tot 1813, op bevel van keizer Napoleon werd gegraven
door Spaanse krijgsgevangenen.
Ziehier de tekst van de kaart van Gezelle :

1810

Achtbare Heer,
Heb met het aldergrootste genoegen uw bekn. woordenboek gelezen.
Heb myn vader zaliger hooren vertellen van 't graven der Damsche
vaart, etc. Heb eenen Barbio gekend, den zoon van een dier gevangene
Spanjaards, die, onder 't geweld den (sic) gehaten dwingeland, spanjerden...
Mag ik U een maandelyk verschynend bladtje voor eigen vlaamsche
taalgeleerdheid laten geworden en zult gy my altemets geen woordeken
of twee inlichting toezenden ?
ul. ootm. dienaar
Guido Gezelle
19, Handboogstr. Kortrijk.

Het maandelijks blaadje was het tijdschrift « Loquela », uitgegeven door Gezelle, en waarvan de eerste aflevering verscheen op « Meiavond 1881 ». Het wordt in het prospectus
omschreven als « een hand-, hulp- en vervoegbladtje, dat ten
dienste gesteld wordt van al degenen die hun gelegen laten
aan eigene vlaamsche tale, als uitinge van eigen vlaamsch
wezen en leven ».
Of Roos medegewerkt heeft aan Loquela kon ik niet vinden. Het woord « spanjeren » is er niet in opgenomen.
J. D. S.

IN HET STEDELIJK MUSEUM TE KORTRIJK

Op de vragen in Biekorf 1966, 192.
Oude korenmaten. — Inderdaad zijn de acht korenmaten
van de Kortrijkse markt in het Stedelijk Museum bewaard.
Ze zijn een laatste maal geëxposeerd geworden in de tentoonstelling « Koper en Brons », gehouden in het Museum in
juli-september 1963. Ik maakte een kort verslag van die expositie
dat gepubliceerd werd in de Kroniek van De Leiegouw V, 1963,
242-243. De teksten die op die maten voorkomen heb ik
aldaar medegedeeld.
Patriottenvaandel 1790. — Het Museum bewaart een tiental
oude vlaggen. Het gevraagde Patriottenvaandel is er niet te
vinden.
P. DEBRABANDERE

MENEN

De naam van de stad Menen staat — zoals Duren in Rijnland — in heel wat spreuken ; Menen met zinspeling op
ww. menen (het voornemen hebben iets te doen en... 't blijft
daarbij). De wvl. spreuk « aan Menen 'n bindt niemand zijn
peerd » heeft als equivalent in het Noorden : « Menen zet geen
paard vast ». Zijn er nog varianten met « paard » ?
J. S.
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BINSLANDS. — In/op de binnenwateren. Voor dijkwerk in de Wateringhe
van Veurne-Ambacht werken in 1425 belangrijke partijen « huerden » (horden) aangekocht te St.-Omaars. Een deel ervan werd over zee aangevoerd
« omme dies dat doe ten tiden zeere cleene watere binslands was ». Wat
later noteert de klerk het vervoer van de andere horden « die daer naer
van sinthomaers te scepe binslands brocht waren toter vinteyle ». (Rek.
Wateringhe 1425, f. 4 en 6 ; fonds Duinen). De « vinteyle » is de Fintele
(overdrach) bij Pollinkhove. De binnenwateren waren de gewone transportweg tussen St.-Omaars en Veurne, o.m. voor de aanvoer van kalk.
BRADERIJE. — Ook brarye. Gaarkeuken, eethuis. In 1542 neemt Hamelberghe van der Linden te Gent in pacht « zulcke braderije ofte nyeuwe
huuseken als de stede heeft doen maken anden voet van Sgraven brugghe... » (De Potter, Gent I 1348). De Gentse stadsrekening vermeldt nog
weer in 1671 « vier nieuwe huysekens... gheweest hebbende eene brarye
met drie winckelkens ». (Ibidem). — In 1448 hadden de cabareteurs te
Rijsel gedurende de jaarmarkt « congé et licence de faire une braderie
ou rotisserie au devant leurs maisons sur le grant cauchee... » (Godefroy
I 717). Over de jaarlijkse « Braderie » op de eerste maandag van september
te Rijsel, zie L. Vermesse, Dict. du patois de Ia Frandre francaise 92 ;
Douai 1867.
CHAMBUEN. — Dekkleed op de draagberrie van een fiertel (reliekschrijn). Deze term komt alleen voor in de Gentse stadsrekeningen van
1322-1326, in betrekking met de jaarlijkse bedevaart van de Gentenaars
naar Doornik (grote ommegang van september). De fiertel zelf, staande
onder een gevlochten « mute », kreeg een kostbare met bont gevoerde
« cappe ». De Gentenaars schonken daarenboven nieuwe dekkleden voor
de berrie die eveneens met bont gevoerd waren. « 1322 : vanden chambuen te voederne met cleenen bonten ; 1323 : van den cappen ende
chambuen te voederne met cleenen bonten ; 1326 : vander cappen, chambuen, ende 9 ponioenen te makene... » (Rekeningen, ed. Vuylsteke, 1256
328 526). — De Gentenaars hebben het w. chambue(n) ontleend te Doornik ; fra. sambue = dekkleed, vooral op vrouwenzadel. Sambue komt te
Doornik voor in betrekking met de fiertel van de grote ommegang : in
1426 worden 31 wammen van eekhoornbont aangekocht « dont les sambues de ladite fiertre furent fourées ». (Godefroy VII 301). In latere Gentse
rekeningen (na 1326) worden de chambuen (steeds mv.) niet meer afzonderlijk genoemd.
DUUMYSERE. — Duimschroef (tot pijniging van verdachten aan de duim
aangelegd). Het reglement van « Heervaert » van de Oudburg van Gent
regelt in 1404-1408 de rangorde van de deelnemers. Na de « bannieren »
en manschappen volgen de wagens ; de strafbepaling luidt hier : « Daer
naer elc carryn volghende ziere banniere, also de bannieren voren gheordonneert zyn te treckene. Die de contrarie dede men salse setten ende
spannen in duumysere voor capitains logyst eenen dach ende eenen nacht
sonder yemene te sparene ». (Stadsregister C ; Cout. Vieuxbourg de Gand,
ed. Berten, Introd. 661). — Over de verbale vorm « gheduumyzert » (Gent
en Reningelst in 1568) zie Stallaert 1381 s.v. duimijseren.
HERCOGHE. — Kogge uitgerust voor de krijg. Volgens het privilege van
1242 (en later) moest Assenede-Ambacht de graaf van Vlaanderen « dienen
in zijn oorloghen, die by doet ter zee, met twee hercoghen ». Assenede
was een van de Vier Ambachten ; de verplichting van de andere ambachten was : « Bochaute, met een hercoghe ; Axel met twee hercoghen ;
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Assenede 40 ; Gent 1872). — Een seilschoude was een plat vaartuig met
een zeil. — Verdam s.v. heercogge kent geen vlaamse tekst.
HOUTHUUS. — Gebouw waarin brandhout bewaard wordt, houtloods.
Het « houthuus » van het St.-Janshospitaal te Brugge, staande binnen het
beluik van het gasthuis, werd in 1513 met tegels gedekt, tegelijk met de
brouwerij ; de rekening boekt op 23 mei 1513 de uitgave aan « de tegheldeckere van ghedect upt houthuus ende up tbrauhuus » (Rek. 1510-12,
f. 57). Het « turfhuus » had in 1513 reeds definitief plaats gemaakt voor
een houthuus, turf werd in het gasthuis voor verwarming niet meer
verstookt.
KERF. — Ontvangerschap van een heerlijke rente ; syn. van mnl. hooftmanscip, hoofdie. Het Leen- en landboek van de Proosdij van St.-Donaas
in Bergenambacht, opgesteld in 1525, vermeldt f. 8 (RAB. Proosdij nr. 1724):
« Item, t'ammanscip van Peerseele, inde prochie van Quaetypre, es 156
gem. lands ende zyn 18 hoofdien, diemen noompt kerven ; ende als een
hooftman sterft ofte zyn hofdie verandert, moet betalen voor die gheheele kerven t'relief. Indien de landen veranderen, die onder den kerf
ofte hofdie zijn, den hofman die ontfanghet de verlieven tsijnen proffijcte ».
KERSSE VAN PAESSCHAEL. — Paaskaars. De geelgieter Jacop de Keysere
wordt in 1537 door de kerkmeesters van de St.-Jakobskerk te Brugge
betaald « over t' maken van eennen motale candelare om de kersse van
Paesschael, weghende in stoffe 144 pondt, te 6 grooten vanden ponde ».
(Beffroi Ill 298). Een term « paaskandelaar » komt in het mnl. niet voor ;
zie Biekorf 1966, 124 s.v. cruusvoet.

COPEGHE. — Koopster. In de stadsrekening van Kortrijk over 1522-23
(f. 26V) staat ingeschreven : « Mevrouwe d'abdesse van Wevelghem, copeghe van 1 pont groten tsjaers ten lyve van janne Marcans, religieuse int
selve clooster ». Mevrouw was dus koopster van een lijfrente op naam
van een van de kloosterzusters. Het mnl. kent coopwyf, coopvrouwe met
bet. handelaarster.
CRESEKENS TUT. — De tijd van het beruchte oproer te Gent anno 1539 :
opstand van de z.g. kreesers (creesins, kressers) ; dit waren armere
ambachtslieden gesteund door sommige elementen uit de burgerij. Pastoor Coens van Kortrijk haalt de Gentse opstand aan in zijn Confutatie...
van den Biencorff (f. 91 ; Leuven 1597). Zo de Kerk nu een concilie bijeenroept zoals de nieuwgezinden willen, dan wordt dat een opstand zoals
te Gent en elders, zo schrijft Coens : « Alsoo men oock ghesien heeft in
alle steden van Vlaenderen inden tijt die noch ghenoemt wort den Cresekens tijt, over den jaren vijfftich, als de ghemeyn ambachtslieden den
Magistraet van tschepenhuys dreven, ende namen selve tschepenhuys in,
lesende daer te puyen uut de oude brieven en privilegien vande steden,
die verstaende naer hun goetduncken ». — Over de Cresers bestaat een
uitgebreide literatuur ; zie WNT VIII-1 139-140 ; H. van Hese, Gentse
kollektieve spotnamen in Oostvl. Zanten 34 (1959) 208.
CUPAGE. — Ook : kuppayge, cuppayge. Kuiperswerk. Hetzelfde als
mnl. cuupwerc. Uit de rekeningen 1520-1550 van het Sioenklooster te
Kortrijk : « 1520 : Item betaelt den kuppere van alle den kuppayge die hy
byne dese twee jaeren ghedaen heeft (f. 28). — 1521 : den cuppere van
alle de cuppayge... tsy nieu of ouden te verheghen (f. 28). — 1522 :
betaelt den cupere van alle de cupage die hy ghedaen heeft bynnen den
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—1550 : van alle cupage met leveringhe van cupen ende eemers (f. 421) ».
MUTE. — Kap uit traliewerk geplaatst over een fiertel (reliekschrijn).
De « cappe » uit goudlaken die de Gentenaars jaarlijks naar Doornik
(grote ommegang) gingen aanbieden tot luister van de O.L.-Vrouwschrijn,
was gemaakt niet op de schrijn zelf doch op het beschuttende traliewerk
dat er over stond. In 1366 en volgende jaren boekt de Gentse stadsrekening de uitgave « van der muten daer de cappe (uit kostbaar laken) upghemaect was » ; volgende rekeningen spreken van « mute » of « vorme »
(voerme, vuerme) waar de kap op gemaakt was. (L. Willems in Ts. Leiden
27, 195). De beruchte fiertel van Sint Lieven werd ook gedragen onder
een mute, nog in 1567, het jaar na de eerste beeldenstorm. Vaernewyck,
Ber. Tyden II 285, noemt « de mute van den fiertel » en de « tralien vander
mute van Sente Lievins fiertel » : kreupelen staken er hun krukken tussen.
PERSOONIGHE. — Vrouwspersoon. Het St.-Janshospitaal te Brugge
betaalt in 1546 een som van 3 lb. par. « voor een persoonighe te doen
voeren tot Antwerpen ». In de rekening 1546-47 gewoonlijk verbonden
met vrouw : « Rekenynghe van de doode vrauwe persooneghen... Item
ontfaen over een vrauwe persooneghe... » (Archief van het Hospitaal).
PRIESTRAGE. — Koorgestoelte ; koorbank voor priesters. Op 17 december 1393 sluit de beeldsnijder Bloc Pauwelszoon een kontrakt met de
kerkmeesters van de St.-Jakobskerk te Gent ; hij verbindt zich te volmaken « t'ghebrec van den wercke dat an de pristrage in de vorseyde kerke
ghebrect » ; zijn werk moet voltooid zijn op St.-Jansmis (24 juni) 1394.
(Diericx, Mém. II 134). In de kerk van de Karmelieten van Sion te Brugge
hing in 1541 « een stic tapyts boven de stoelen vander priestrage, de
welcke becostechde... broeder Johannes de Ronc... » (Beffroi Ill 315) —
In vlaamse bronnen komt priestrage voor 1325-1800, met bet. priesterhuis
(en erve), pastorij. Verdam s.v. priestrage noteerde bij de tekst uit 1393 :
zeker een aaneengebouwde pastorie en kerk » ; de betekenis «priestergestoelte » heeft hij niet ingezien en priestrage zonder meer gelijkgesteld
met priesterhuus.
REBAUDEGHE. — Bedelares, landloopster. Een hallegebod van 5 febr.
1518 te Brugge (Stadsarchief, Reg. 1513-30, f. 136) luidt : « Voort zo verbiedmen alle rebauden ende rebaudeghen, niet gedebiliteerd van leden,
omme de aelmoessenen te gane binnen deser stede noch in kercken noch
anderssins, achtervolgende den bevelen ende mandementen vanden
conync, up peynen ende correctien daer inne begrepen ». — Andere
vrouw. vormen van ribauder (rebauder) worden opgegeven in MnIW VI
1320-26 ribaudenede, rebautnede, rebautster, ribauderige, ribauderse,
rabauwerse, ribausterigghe ; vgl. ook rabausterigghe bij Gailliard (Keure
van Hazebroek IV 320) in een tekst uit 1531.
ZAROLOTH. — Karel van Bourgondië, graaf van Charolois (de latere
hertog Karel de Stoute). In 1466 noteert pastoor Anthonis Stalin van Axel
(Mnl. Gedichten, ed. de Pauw, II 393) dat de inwoners van de vernielde
en uitgemoorde stad Dinant het gerucht in omloop hadden gebracht
« dat Zaroloth bastaert van Heynsberch ware ». Een ander variante op
Charolois komt voor in een « carnacioen » (jaarschrift) op de dood van
hertog Filips in 1467, het jaar « dat Zaralot tlant beswoer », d.i. de eed
aflegde (Mnl. Gedichten I I 395). — Over de eerbiediger benaming « Minheere van Carloes », zie Biekorf 1966, 124.
A. V.
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VRAAGWINKEL
Treurdicht op Aybert van Huerne
Op 30 december 1800 overleed op zijn kasteel te Izegem Mijnheer
Aybert-Joseph-Augustijn van Huerne, heer van Schiervelde. P.J. de Borchgrave, de bekende rederijker van Wakken, heeft op dit afsterven een
« Cypressenkrans » gedicht (opgenomen in zijn Gedichten, ed. Gent 1862,
p. 158-161). Is dit het enige rouwgedicht op Aybert van Huerne ? Deze
was lid geweest van de Kamer der Drie Santinnen te Brugge, vermoedelijk
hebben ook Brugse rederijkers het afsterven van de hooggeachte man
herdacht ?

M.

D. W.

Stormklok
Wanneer in 1490 de stad Brugge bedreigd wordt « slaet men up de
Halle de clocke an een boord ende ooc te stoorme ». Aan een boord
slaan is kleppen. En te storme slaan ? een tekst zegt : « men slouch de
clocke an een boord te stoorme ». Klokke Roeland te Gent klepte brand,
maar luidde storm... Te Brugge schijnt het « storm slaan » een vorm of
stijl van kleppen te zijn ?
E. N.

Sint Klara voor mooi weer
Om mooi weer te bekomen werden voor de heilige Klara kaarsen
ontstoken reeds in 1450-1500 : dit zou blijken uit een tekst in het volksboek « Evangelien van den Spinrocke ». Waar is die tekst te vinden ? in
welke uitgave en in welke taal ? de franse versie van die « Evangelien »
was immers ook zeer verspreid.
E. N.

Vlaamsche Zangmeester
Waar en wanneer verscheen de eerste druk van « De Vlaamsche Zangmeester », een brochure uitgegeven door Gustaaf De Lescluze (1842-1918),
een van de Twintig Vlaamse Koppen van Hugo Verriest ?
J. D. M.
Sint-Lieven vereerd te leper
In 1689 verkregen de Zwarte Zusters van leper relikwieën van de
heilige Livinus, martelaar. Uit Gent, door bemiddeling van de bisschop
van leper ? of van elders ? Het register van het bisdom leper zegt het
niet. Is er rond die relikwie een volksdevotie ontstaan ?
J. B.
Breedte van de euzie
Wat was vroeger de normale of minimum breedte van de euzie ? Werd
er soms een minimum officieel vastgesteld ? (Euzie, mnl. osendrop,
osiedrop).
C. H.
Zwijnenbezien
Het zwijnenbezien was te Gent in 1400 een « ambacht » dat door de
stad verpacht werd. De pachter of « zwynenbesienre » had dan het monopolie van het bezien op de markt. Was dit « besienambacht » ook in
andere Vlaamse steden ingericht
G. D. P.
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De naam komt voor te Brugge in 1618. Voor Antheunis Beelemeyaert
wordt een jaargetijde gedaan. Een Cathelyne Beelemeyaert, zuster bij de
Kastanjeboomnonnen (Zwartzusters), is waarschijnlijk een dochter van
Antheunis. Komt die naam elders in Vlaanderen voor ?
M. G.
Hondedrank
De honden van de meute kregen jaarlijks in mei een drank bereid met
beste Rijnse wijn. Dat was de « hondedranck ». Zo leest men in oude
jachtliteratuur. Nergens vind ik echter een bron of oude bewijsplaats
van die hondedrank.
C. B.
Ryssels-geld
Wat is Ryssels-geld dat in de 18 e eeuw genoemd wordt, en onderscheiden is van « Frans-geld » ? hoewel Rijsel dan al onder Frankrijk
was ?
D. B.
Achter moluwen gaan
Is die uitdrukking met bet. « op kabeljauwvangst gaan » bij onze vissers
nog bekend ? is er een bijzondere technische betekenis mee verbonden ?
J. V. B.
Karnavalluchter
Moet een soort scheepslantaarn zijn, doch geen gewone. Vanwaar
die naam ?
J. V. B.
Jassen
Wat was smousse-jassen en graeve-jassen in het kaartspel oudtijds
(d.i. rond 1830) ?
G. B.
Gele Bastaard
In de politieke strijd ten tijde van hertog Filips de Goede (t 1467)
werd Antonius van Bourgondië, een natuurlijke zoon van de hertog, die
officieel de titel « Grote Bastaard » droeg, soms de Gele Bastaard
genoemd. Heeft die gele kleur in de spotnaam enig verband met de
heraldiek van de Grote Bastaard ?
D. F.
Rabauw
Door H. Vandaele van Vlamertinge werd in 1890 het w. rabauw
opgetekend met bet. een variëteit van appelen (Paque, Volksnamen
planten 1896, s.v.). Is die naam (en soort) in West-Vlaanderen nog
ergens bekend ? Stemt die rabauw overeen met de rabauwting door
De Bo-Samyn (Kruidwdb.) opgegeven als « een zomerappel, blozende
rood, platgedrukt op de neuze, rijnsch van smake » ? Die rabauwting
zou wel overeenstemmen met raboeling in Brabant en is « geen renetting
noch korpendu ».
C. B.
Redactie en Beheer : A. Viaene, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 150 F.
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DE WESTVLAAMSE ZEEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN
LAATSTE JAREN EN LIKWIDATIE
1807-1812

In de tweede helft van de 18e eeuw bloeide de handel ter
zee op een nooit geziene wijze te Oostende en te Brugge, die
profiteerden van de afsluiting van de Antwerpse haven. Vooral
gedurende de zeeoorlog der jaren 1778-1783 werden onze
westvlaamse havens een onmisbare schakel in de handel van
Europese en koloniale producten.
De stichting en de expansie van zeeverzekeringsmaatschap
pijen liep parallel met de vooruitgang van de internationale
zeehandel. Verzekering van de dure scheepsvrachten en van de
vaartuigen was een economische noodzakelijkheid geworden.
In 1754 werd een « Chambre impériale et royale d'assurance
aux Pays-Bas » opgericht te Antwerpen, die in Brabant het
monopolium verkreeg van publieke compagnie op aandelen in
het verzekeringsbedrijf. De centrale figuur in deze zuidnederlandse assurantiekamer was de Antwerpenaar Charles de Proli,
in zijn tijd één van de grootste handelaars en financiers van
geheel Europa.
Daarnaast werkten private compagnieën en particuliere assuradeurs.
De zuidnederlandse assurantiekamer opende in 1763 een
bijhuis te Gent, dat gesloten werd in 1786, toen de beste jaren
uit de zeehandel voorbij waren.
Door de plotse opbloei der havens van Oostende en Brugge
was het dus vanzelfsprekend dat ook bij ons, naar het Antwerpse voorbeeld, beproefd werd een publieke assurantiekamer te stichten.
In 1782 werd op verzoek van de te Oostende verblijvende
Engelsman William Herries, een keizerlijk octrooi toegestaan
tot oprichting van een publieke verzekeringsmaatschappij in het
graafschap Vlaanderen. Het kapitaal van deze « Compagnie
d'Assurances de Ia Flandre Autrichienne » bedroeg 2.000.000 fl.,
verdeeld onder 2.000 aandelen, waarvan tot 500.000 fl. werd
volgestort. De publieke bank, gesticht door Herries, trad op als
kassierster der maatschappij. Te Brugge en te Gent opende de
Vlaamse Assurantiekamer van Oostende een agentschap.
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Nagenoeg gelijktijdig echter met de stichting van de Vlaamse
Assurantiekamer, kwam in 1782 een private verzekeringsmaatschappij op aandelen tot stand te Brugge. Deze private sociëteit handelde verder onder de benaming : « Ridder d'Hont de
Nieuwburg, van Outryve de Merckem, Frédéric Romberg, de
Stoop, G. de Brouwere, Willaert de Baere, Stassignon, DoncheVercruysse, Serweytens, Tailliu en anderen ». Het beginkapitaal
bedroeg 1.000.000 fl. gespreid in 1.000 aandelen. Het succes
van de onderneming was zo groot dat het kapitaal na korte
tijd op 3.000.000 fl. werd gebracht.
De Oostenrijkse regering, waarvan genoeg bekend is dat zij
inbreuken op octrooien en privileges openlijk duldde, heeft
deze private sociëteit in haar ontwikkeling nooit belemmerd,
alhoewel de Oostendse Assurantiekamer, die op papier zogenaamd een monopolium bezat, aanvankelijk fel had geprotesteerd tegen de Brugse concurrente.
De verzekeringscompagnieën van Antwerpen, Brugge en
Oostende beheersten ongetwijfeld de zeeverzekeringsmarkt der
Zuidelijke Nederlanden, zodat Gent en Brussel niet eens meeteen poging ondernamen om met een eigen publieke verzekeringsmaatschappij van wal te steken.
De stichting en sommige verdere lotgevallen van de twee
westvlaamse assurantiekamers, de publieke Vlaamse Kamer uit
Oostende, en de private uit Brugge, zijn sinds de belangrijke
bijdrage van L. Couvreur in grote trekken bekend (1).
Daarentegen is heel wat minder bekend over de personen
die in verband met die sociëteiten worden vermeld, alsook
over hun werkmilieu, hun familierelaties of hun persoonlijk
fortuin. Zoals voor zovele zaken is er zo goed als niets tot ons
gekomen over het einde van beide instellingen.
Wegens de beroerde tijden die aanvingen toen de zeeoorlog
nauwelijks geëindigd was en waardoor de handel in het algemeen en speciaal de transito- en de buitenlandse handel werden getroffen onder het Frans Bewind, moest wel ondersteld
worden dat beide sociëteiten in de Franse Tijd een roemloos
einde kenden, te meer nog daar in de Hollandse Tijd en later
geen rechtstreekse opvolgers van beide maatschappijen kunnen
aangewezen worden.
DE BRUGSE MAATSCHAPPIJ

In het vooruitzicht van een hervorming der wetgeving op de
vennootschappen, rapporteerde de Kamer van Koophandel te
(1) L. Couvreur, De zeeverzekeringsmarkt der Oostenrijksche Nederlanden, in Ann. Soc. d'Emul., 1937, 58-86 ; samenvattingen hiervan bij J.A. Van
Houtte, Schets van een econ. gesch. van België, 1943, 126-127 ; Gesch.
van VI., V, 271 ; Alg. Gesch. der Nederl., VIII, 280.
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Brugge op 3 februari 1808 aan prefect Chauvelin te Brugge het
bestaan van een naamloze vennootschap te Brugge, nl. « une
société d'assurances » die toen te Brugge de enige bestaande
naamloze vennootschap was (2).
Deze « société d'assurances » was dus de uit de Oostenrijkse
Tijd bekende private maatschappij « Ridder d'Hont..., etc. ».
Van deze vennootschap wordt gezegd dat ze slechts nog
bestond in zoverre ze nog niet had opgehouden te bestaan
door een algemene officiële en definitieve likwidatie. « Le
gérant ou administrateur principal » was wisselagent-makelaar
Dominique van Wymelbeke, die in 1808 onlangs overleden was.
De opvolger van van Wymelbeke was niet eens bekendgeraakt
aan het bestuur der Brugse Koophandelskamer.
Dominique van Wymelbeke was makelaar en wisselagent te
Brugge. Hij woonde in de Predikherenstraat en was bij zijn
overlijden syndicus van de Brugse Kamer van makelaars en
wisselagenten (3). Voor de Franse Tijd was hij al in het beroep,
samen met Jacques De Jardin en Bruno Drubbele (4). Hij voerde
geen schitterende stand. In het jaar 4 der Franse Republiek
werd zijn fortuin geschat op 4.000 livres. Hij was gehuwd en
had een dienstbode (5). Eén zijner zonen, van Wymelbeke-Vercauteren, was in 1827 makelaar ter Garenmarkt en lid van de
Handelskamer (6). Dominique van Wymelbeke was de laatste
directeur der verzekering, daar zelfs zijn zoon, die hem in alles
opvolgde, nergens als verzekeringsagent bekend staat.
Bij het einde van de Brugse Assurantiekamer in 1808 waren
nog verschillende stichters uit 1782 in leven. Over enkele dezer
stichters zijn we meer uitvoerig ingelicht, o.m. door dezelfde
bundels uit het Frans Departementeel Archief.
Vooreerst telde de vereniging enkele kooplieden. Niklaas
Donche-Vercruysse bijvoorbeeld was een negociant. In het jaar
4 had hij één knecht en zijn fortuin werd op 60.000 livres
geschat. In 1771 had hij deelgenomen als boekhouder aan de
walvisvangst naar Groenland (7). Hij was de vader van de
bekende pater L. Donche S.J. en speelde een rol in het verbergen van het H. Bloed in de Beloken Tijd (8).
G. de Brouwere was Guillaume Francis de Brouwere, zoon
(2) Rijksarch. Brugge, Fr. Arch., 2.866.
(3) Almanach van het Departement der Leye (Brugge, Bogaert, 1807),
51-52.
(4) L. Van Acker, Het ontstaan van de Bank Du Jardin, Biekorf 1955,
231-237.
(5) Résumé des cahiers contenants I'évaluation en numéraire métallique
de Ia fortune des habitants et autres absents de la ville de Bruges... de
17 niváse IV, Rijksarch. Brugge, Fr. Arch., 546 (in « livres de France »).
(6) Almanach der Provincie West-Vlaanderen (Brugge, Bogaert, 1827), 70
(7) Ghedinckboeck van M.F. Allaert (ed. Schouteet), 1953, 37-38.
(8) Biekorf 1950, 17-18, 41-42.
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van Guill. Philip, « capitaine de navire au service de la Comp.
Imp. et Royale d'Ostende, banquier, armateur et consul de Ia
nation danoise a Bruges » (9). Guill. Francis had een broeder
Dionysius de Brouwere, negociant te Brugge, wiens bezit naar
schatting 100.000 livres bedroeg en die 2 knechten had.
Willaert-de Baere zal familie zijn geweest van een de Baere,
negociant te Brugge, die in het jaar 4 een fortuin scheen te
hebben van 45.000 livres en nevens wiens naam de vermelding
« specu l ateu r » staat.
Serweytens, medestichter uit 1782, was in 1801 overleden.
Hij was reder-importeur en schepen der stad Brugge in de
jaren 1787-1792. Bij de opgave van 1808 zullen de aandelen
van de Assurantiekamer dus in handen zijn geweest van zijn
zoon Bernard Serweytens, reder, diens schoonbroer de bekende
reder Jean De Lescluze (10) en nog anderen.
Tailliu is te vereenzelvigen met de raffinadeur en wetheer
uit het jaar 4, die met zijn zuster ongehuwd samenwoonde,
twee dienstboden hield en een fortuin van 25.000 livres scheen
te bezitten. De traditie wil dat Napoleon bij zijn bezoek aan
Brugge in 1810 tot hem zou gezegd hebben, sprekende van de
Engelsen : « ils crèvent d'épices et manquent de pain » (11).
De naam de Stoop is te Brugge eveneens bekend. Een de
Stoop was in 1807 rechter in de rechtbank van eerste aanleg
te Brugge. Een Brugse apotheker de Stoop was in 1839 één der
stichters van de Société d'Emulation.
Bijna alle hierboven geciteerde namen zijn dus terug te vinden in het handelsmilieu der stad Brugge. Er waren nochtans
ook personen van buiten Brugge in de onderneming betrokken,
waarschijnlijk om reden van hun technische bekwaamheid en
relaties, zoals de Romberg, een Brussels reder en koopman (12).
Misschien was Stassignon ook een vreemde (13).
De fortuintoestand van al deze personen liet het niet toe
onbeperkte en zware verzekeringsrisico's te waarborgen. De
leiding, financieel gezien, lag dan ook in handen van twee
gefortuneerde Brugse edellieden : Jean Jacques van Outryve
de Merckem en Charles d'Hont de Nieuwburg.
Van Jean Jacques van Outryve de Merckem (Damme 1740Brugge 1815) werd het fortuin in het jaar 4 geschat op 500.000
(9) Tablettes des Flandres, IV, 242-243.
(10) Ibid., VIII, 208-209 ; over reder De Lescluze zie B. vande Walle,
Jean-Baptiste De Lescluze, négociant et armateur brugeois 1780-1858 (Ann.
Soc. d'Emul., 1959 en 1960).
(11) A. Viaene, Napoleon en Marie-Louise te Brugge (1958), 76.
(12) L. Couvreur, a.w., 74. Over Rombergs transitohandel zie Alg. Rijksarch. Brussel, Conseil des Finances, 5536, 5537 en 5578.
(13) Een Stassynon werd in 1702 poorter van Brugge (A. Schouteet, Indices op de buitenpoortersboeken van Brugge, 1965, 142). De naam komt te
Brugge weinig voor.
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livres. Hij had 6 dienstboden en hield een paard. Hij bekleedde
meermalen openbare functies. In het jaar 4 bvb. was hij tresorier. In 1806 behoorde hij tot de stichters van de société départementale d'agriculture. In 1812, toen hij 72 jaar oud was, was
hij president van de Handelskamer. Hij genoot aanzien en
gezag in het handelsmilieu. Op 11 prairial jaar 11 bekwam hij
21 stemmen op 30 stemmers in de bestuurverkiezing van de
Brugse Handelskamer (14).
De tweede edelman die de private assurantiekamer met zijn
aanzien en zijn fortuin ondersteunde was baron Charles d'Hont
de Nieuwburg (Kaprijke 1723-Oostkamp 1798). In het jaar 4 der
Franse Republiek werd hij met zijn 3.000.000 livres « au moins »
algemeen aangezien als de rijkste burger der stad ; zijn schatting is immers de hoogste en de navolgende komt verre achterna met één miljoen. Hij was ontvanger der verenigde steden
van Damme, Hoeke en Monnikerede, griffier van het feodaal
Hof van de Burg van Brugge, schepen en burgemeester van het
Vrije in 1790 en 1791 (15).
Alhoewel de officiële benaming der Brugse Assurantiekamer
niet minder dan 10 familienamen van aandeelhouders vermeldde, zijn baron d'Hont en ridder van Outryve van bij de aany ang der maatschappij, en wellicht haar hele bestaan door, in
feite de leidende figuren geweest.
Op 30 november 1782 bijvoorbeeld trad jonker Jacques van
Ockerhout de ter Zaele uit Brugge « in de commerce van assurance maritime opgherecht by Mher Jan van Outryve de Merckem met ende benevens Mheer Charles d'Hont de Nieuwburgh » door een kapitaal in te brengen van 20.000 gulden wisselgeld (16). De akte vermeldt alleen d'Hont en van Outryve.
Daar de naam van van Ockerhout, die nochtans een belangrijk
geldschieter blijkt te zijn geweest, niet eens vermeld wordt in
de officiële benaming der sociëteit en deze van andere actionarissen met merkelijk minder aandelen wel, mogen we aannemen dat er achter van Outryve en d'Hont nog stille vennoten
stonden, en dat de Brugse adel de zeeverzekering feitelijk in
handen had door de uiterst belangrijke participatie die zij in
de zaak had genomen.
Ook op andere terreinen heeft de Brugse adel uit het laatste
kwart der 18e eeuw blijk gegeven van soepelheid en durvend
initiatief. De vereniging van technisch onderlegde maar minder
kapitaalkrachtige kooplieden ging hier hand in hand met de
belangen van de adel.
Eigenlijk zal de Brugse Assurantiekamer, die zogenaamd een
(14) Rijksarch. Brugge, Fr. Arch., 2866, 2867.
(15) J. Gailliard, Bruges et le Franc, IV, 116-117.
(16) E. Coppieters de ter Zaele, Histoire de la famille van Ockerhout à
Bruges (1960), 88.
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privaat karakter had, meer kapitalistisch zijn geweest dan de
Vlaamse Kamer uit Oostende. En is het dus aan te nemen dat,
met de stopzetting van haar zaken, ook nooit een officiële en
publiek bekendgemaakte likwidatie gepaard moest gaan.
Het is daarenboven zeer waarschijnlijk dat Jan van Outryve
de Merckem in 1808 bij de opgave aan de prefect ook de aandelen van Charles d'Hont in handen had. van Outryve had
immers in 1803 een tweede huwelijk aangegaan met Anna
Theresia Peers, die een dochter was van Corneel Peers (-I- 1766)
en Isabella d'Hont (t 1805), de eigen zuster van Charles d'Hont.
Deze laatste en zijn echtgenote waren in 1808 beiden reeds
overleden zonder rechtstreekse afstammelingen na te laten (17).
Zodat het zeer aannemelijk is dat hun erfenis, waaronder de
verzekeringsaandelen, uiteindelijk bij neven en nichten is
terechtgekomen.
DE OOSTENDSE MAATSCHAPPIJ

De Oostendse Verzekeringsmaatschappij bestond heel anders.
Zij was een publieke maatschappij, een naamloze vennootschap, waarin iedereen aandelen kon nemen door in te schrijven en het nodige kapitaal te storten.
Het gebrek aan ruime kapitalen was een kenmerk van de
handel te Oostende in die jaren (18). Van kleine haven was
Oostende immers in een paar decennia gestegen tot een haven
met een zeer hoge omzet, die nauwelijks op alle gebied, ook
en in het bijzonder op het financiële, bij te houden was.
Gebrek aan likwiditeiten moest te Oostende wel vlug een probleem worden. Een beroep op de publieke kapitaalmarkt der
18e eeuw over gans Vlaanderen heeft voor het Oostendse zeeverzekeringsbedrijf de redding betekend.
De man die dit voor mekaar bracht was William Herries, een
ingeweken Engelsman, een zeer ondernemend en vooruitziend
man, die ook de eerste publieke bank op aandelen in Vlaanderen stichtte.
Het belangrijke aandeel der Engelsen in het zakenleven te
Oostende moet nog beschreven worden. In 1784 ondertekenden
niet minder dan 113 te Oostende verblijvende Engelsen een
petitie om er de Anglikaanse cultus publiek te mogen belijden (19). De Engelse kolonie te Oostende was dus talrijk en
haar betekenis in het zakenleven der stad was groot.
Herries kon er zeker van zijn dat zijn opzet zou slagen. Vóór
1782 waren reeds zakenlui uit Oostende betrokken in de zeeverzekering te Antwerpen. Eén der beheerders der Antwerpse
(17) J. Gailliard, Bruges et Ie Franc, V, 173-174.
(18) L. Couvreur, a.w., 64.
(19) J. De Smet, Le culte protestant a Ostende en 1784, Ann. Soc.
d'Emul., 1937, 146-150.

-- 263 -Assurantiekamer was een zekere Solvyns. Deze is zeer waarschijnlijk te vereenzelvigen met Laurent Solvyns, een zakenman
uit Oostende (20).
Wij weten, veel minder dan voor de Brugse Verzekering, wie
er in de Oostendse de belangrijke geldschieters of aandeelhouders waren. Wel kennen we de namen van enkele directeurs.
Op 21 april 1821 schreef de prefect naar Parijs aan de Minister van Handel en Nijverheid over de likwidatie van de Vlaamse
Assurantiekamer van Oostende (21).
In dit verslag worden de oorlogsomstandigheden aangegeven
als de enige oorzaak van de stopzetting ; de laatste zaken
gebeurden in juni 1794. De directeurs waren van Moorsel in
1807 en voorheen de toen reeds overledenen George Keith
en Baes.
In 1807 vergaderden de aandeelhouders om twee likwidateurs aan te stellen. De twee personen die deze zaak « per
gratis » aanvaardden, waren J. Herrewyn en Jan de Vette.
Een paar woorden uitleg over de hier vermelde personen
toont wie de Vlaamse Assurantiekamer van Oostende bestuurde
en beïnvloedde.
Herries was een Engelsman. Evenzo George Keith. Herries en
Keith baatten rond 1780 samen te Oostende de handelszaak
Herries & Keith uit (22). Keith leefde nog op 27 floréal jaar 11
toen hij te Oostende in de Assemblée de Commerce werd
verkozen (23).
Theodoor van Moorsel was eveneens een vreemdeling. Hij
kwam van Eindhoven (Ned.) en was negotiant te Oostende. Hij
genoot een meer dan gewone populariteit in de Oostendse
zakenwereld, die hem met « majorité des voix » op 27 floréal
jaar 11 in de Assemblée de Commerce stemde, van waaruit hij
benoemd werd tot lid van het stedelijke Conseil de Commerce (24).
Thomas Ray, zoon van een Ierse edele inwijkeling, werd burgemeester van Oostende en overleed er ongehuwd in 1791.
Zijn vader was één der 7 directeurs der Oostendse Compagnie uit 1723 (25). Samen met Theodoor van Moorsel was

(20) Rijksarch. Brugge, Fr. Arch., 2865 ; in het jaar 11 werd Laurent
Solvyns met 38 stemmen verkozen in de Oostendse Assemblée de Commerce, opgericht bij besluit van 7 floréal jaar 11.
(21) Ibidem, 2867.
(22) L. Couvreur, a.w., 66.
(23) Rijksarch. Brugge, Fr. Arch., 2865.
(24) Ibidem ; tussen de familie van Moorsel en de familie de Brouwer
uit Oostende-Brugge bestonden familierelaties (Tablettes des Fl., IV, Hist
de la famille Hoys).
(25) Tablettes des Fl., IV, 227-228.
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De anderen waren Oostendenaars, die een vooraanstaande
rol speelden in het zee- en het handelsverkeer der stad.
Jan de Vette was een reder, importeur en exporteur van betekenis. Het betreft hier de zoon de Vette, daar de vader, Jan
de Vette sr., reeds overleden was in het jaar 9, toen de weduwe
licenties verkreeg om steenkool, Hollandse boter en kaas, lege
flessen en lijnwaad uit te voeren naar de havens van het
Kanaal en de Middellandse Zee. Op 6 ventóse jaar 9 dienden
de weduwe van Jan de Vette en haar zoon een aangifte in van
drie schepen die zij verloren in de jaren 6, 7 en 8 doordat de
Engelsen ze hadden aangeslagen. De zoon Jan, 29 jaar oud in
het jaar 8, krijgt een paspoort voor een zakenreis naar Altona
in Denemarken. Later werd Jan de Vette jr. een hooggeplaatste
figuur in het Oostendse handelsmidden. In 1810 licht hij de
prefect in over de toestand der visserij te Oostende ; in 1812
wordt hij verkozen tot vierde rechter in de handelsrechtbank
en is hij tevens lid van de handelskamer te Oostende. In 1812
voert hij per schip grote hoeveelheden rijst in uit Londen en
exporteert hij klaverzaad en kaas (27).
Het lijdt geen twijfel dat Jan de Vette jr. de aandelen in de
Vlaamse Assurantiekamer van zijn vader heeft geërfd. In 1807
werd hij dus tot likwidateur aangesteld in een vennootschap
waarmee hijzelf persoonlijk wellicht nooit zaken had gedaan.
De andere likwidateur was J. Herrewyn. Ook hem ontmoeten
we in het Oostendse zeehandelsmilieu. Jacques Herrewyn,
« commis marchand », oud 32 jaar, uit Oostende, krijgt op
27 pluvitóse jaar 5 een paspoort voor een zakenreis naar
Emden ((28).
De laatste in de reeks Oostendenaren was Baes. Deze valt
waarschijnlijk te vereenzelvigen met een zekere Baes uit Oostende die in het jaar 6 verslag uitbracht aan de Centrale Administratie der Leie te Brugge over het bombardement der Engelsen op de haven van Oostende. Zijn weduwe of zijn kinderen
duiken later (1810) op onder de benaming L. Baes-De Bal & Co,
en exporteren graan en klaverzaad naar Oxford, graan en wijn
naar Aarhus en wijn naar Londen (29).
Er blijft nog de vraag te beantwoorden waarom de westvlaamse assurantiekamers eigenlijk hun activiteit stillegden,
beide nagenoeg in dezelfde tijd. Het antwoord op deze vraag
is niet zo gemakkelijk te geven.
(26) L. Couvreur, a.w., 72.
(27) Rijksarchief Brugge, Fr. Arch., 1025, 1158, 2864, 2867 en 2873.
(28) Ibidem, 1158.
(29) Ibidem, 2873 ; J. Yernaux, Le premier consul en West-Flandre, in
Ann. Soc. d'Emulation, 1911, 206.
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De wettelijke reglementering door de Fransen van de handelsvennootschappen kan de reden niet zijn geweest. De handelsgerede Oostendse zakenlui zouden hier gemakkelijk een
oplossing hebben gevonden.
Dat de zeevaart op Engeland en verre landen door de oorlogen stillag is juist. Maar in de periodes waarin overzeese vaarten onmogelijk waren, bestond er een drukke kustvaart met
Franse havens en met streken die buiten het bereik van de
Engelsen lagen. Er bleven dus, heel de Franse Tijd door, schepen en koopwaren ter zee te verzekeren. Op 13 nivóse jaar 6
vroeg de Minister van Binnenlandse Zaken te Parijs aan de
Centrale Administratie der Leie te Brugge nadere inlichtingen
over een schip, geladen met steenkool uit de streek van Condé,
dat op weg naar Oostende, gezonken was te Brugge voor de
Gentpoort. De verzekeringsmaatschappij voor zeerisico's NordLibre uit Condé was erin betrokken, wat aantoont dat in aangrenzende streken de zeeverzekering functionneerde (30).
In het jaar 10 was er te Oostende een ruzie aan de gang
betreffende de taak der locale wisselagenten in verband met
de verzekering van schepen. Theodoor van Moorsel is medeondertekenaar van een memorie over deze zaak, gedateerd 11
thermidor jaar 10, waarvan de inhoud niet nader wordt omschreven (31).
Dit alles wijst er ontegensprekelijk op dat er ruimte genoeg
bestond, zelfs in de Franse Tijd toen de oorlog met Engeland
op zijn hoogtepunt was, om toch in de zeeverzekering zaken
te doen.
Voorlopig kunnen wij alleen maar gissingen maken over de
werkelijke reden van de gelijktijdige verdwijning, zonder enige
kans op een latere herneming, der twee westvlaamse verzekeringsmaatschappijen.
Ligt de uitleg besloten in de onverbiddelijke concurrentiestrijd tussen beide vennootschappen ? Heeft de Franse Tijd met
zijn oorlog op zee tegen Engeland de maatschappijen te grote
risico's laten nemen, zodat plots hoge uitkeringen moesten
gebeuren ?
Bij gebrek aan verder archief, o.m. de boekhouding van beide
instellingen, alsmede de bijna volslagen onbekendheid welke
heerst over dit aspect van ons handelsleven, kan hierover geen
afdoende verklaring worden gegeven.
Nochtans vormt de geschiedenis van de twee westvlaamse
assurantiekamers een belangrijk hoofdstuk uit onze westvlaamse
economische geschiedenis op de vooravond van de moderne tijd.
L. VAN ACKER
(30) Rijksarch. Brugge, Fr. Arch., 1025.
(31) Ibidem, 2865.

— 266 —
HET SINT-JANSHOSPITAAL TE BRUGGE
PLANNEN VOOR AFBRAAK

CA.

1850

Wijlen Dr. Louis De Winter ontdekte op de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel een exemplaar van het plan voor een
nieuw Brugs hospitaal voor 325 zieken ; het oude St.-Janshospitaal zou volledig afgebroken worden. Dit plan van
architekt V. Cousin, werd op 18 januari 1853 bekroond
onder de negen ontwerpen die ingezonden waren, ingevolge
een wedstrijd op 1 maart 1852 uitgeschreven door de Cornsie van de Burgerlijke Godshuizen te Brugge.
Het ging hier werkelijk om de volledige afbraak van het
eeuwenoude hospitaal.
Uit het verslag van het Brugse stadsbestuur over het jaar
1847-1848 blijkt dat de herbouwing van het hospitaal reeds
dikwijls was overwogen (1). Het volgende jaar werd door
de Commissie aan het stadsbestuur een plan voorgelegd
voor de gedeeltelijke wederopbouw van het hospitaal. Dit
plan werd echter verworpen (2).
In de Brugse pers werd aangedrongen om de bouwwerken
zo vroeg mogelijk te beginnen. « De bouwing van een nieuw
hospitael zoude in het oogeblik van algemeene behoefte aen
werk aen onze talryke werkliedenklas voor eenigen tyd
brood verschaffen » (3).
De gemeenteraad vroeg op 6 september 1851 aan de Commissie een wedstrijd uit te schrijven voor het opmaken van
een algemeen plan met bestek van de uit te voeren werken.
Het reglement van die wedstrijd werd op 27 december
1851 goedgekeurd. Het bepaalde :
1. Het nieuw hospitaal moet 325 zieken kunnen opnemen.
2. De plans moeten zodanig opgemaakt worden, dat terstond een deel van de gebouwen voor de zieken zou kunnen
opgetrokken worden, « en laissant provisoirement intacts les
bátiments qui existent oujourd'hui ».
3. De kosten mogen de 500.000 fr niet overschrijden.
4. Plans en bestek moeten vóór 1 november 1852 ingediend worden.
5. Twee premies van 4000 en 2000 fr. worden voorzien
(1) Bulletin communal de la Ville de Bruges. T. IV, 1847-1848, p. 474.
(2) Bulletin comm., T. V, 1848-1850, p. 183.
(3) Gazette van Brugge, 16 maart 1848.
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voor de plannen die als eerste en tweede zullen gerangschikt worden (4).
Een speciaal daartoe aangestelde jury had de plannen en
het bestek, ingezonden door architekt V. Cousin uit Brussel, geprimeerd.
De plannen met dossier van de jury werden op 5 februari
1853 aan het stadsbestuur overgemaakt, dat er op 30 april
enkele wijzigingen aan voorstelde. Maar eerst werden de
plannen voor het publiek tentoongesteld.
Ondertussen was een nieuw voorstel uitgegaan van de
gouverneur van West-Vlaanderen om de gebouwen van het
oude hospitaal te ruilen tegen deze van het bisschoppelijk
Seminarie. Dit laatste zou daardoor dichter bij de kathedraal
liggen en het hospitaal zou buiten het bewoonde centrum
in een afgelegen stadswijk worden overgeplaatst. De Cornmissie van de Burgerlijke Godshuizen ging echter niet in
op dit voorstel, dat dan ook op 22 juli 1854 door de gemeenteraad definitief werd verworpen. Een nieuw voorstel tot
ruiling door de bisschop ingezonden, werd einde september
door de Burgerlijke Godshuizen verworpen (5).
Nu dook heel onverwacht een nieuw voorstel op, onder
de vorm van een naamloos pamflet, dat in 1961 door
L. Devliegher werd bekendgemaakt. Het werd te Brugge
begin oktober 1854 rondgedeeld en stelde voor het nieuw
hospitaal te bouwen op de stadsvesting, tussen de Gentpoort
en de Katelijnepoort, omdat het aldaar buiten het bewoonde
centrum zou liggen, in de frisse lucht, en... dichter bij het
stedelijk kerkhof (6).
Dit nieuw voorstel werd niet in aanmerking genomen,
en op 16 juni 1855 keurde de gemeenteraad de plannen en
het bestek goed voor het bouwen van zeven ziekenzalen in
het beluik van het oude hospitaal. De stukken werden ter
goedkeuring aan de regering gezonden. Het nieuw ontwerp
omvatte « le reconstruction partielle de l'hópital St.-Jean,
d'après un plan d'ensemble ».
Eindelijk, op 12 april 1856, keurde de gemeenteraad de
aanbesteding goed voor het bouwen van de nieuwe zieken(4) Bulletin comm., T. VI, 1851-1852, pp. 261, 296, 472.
(5) Bulletin comm., T. VII, 1853-1854, pp. 42, 64, 233, 303, 483,
488, 493, 498.
(6) L. Devliegher. Het Hospitaal van Brugge. Een ontwerp « Gentpoortvest » uit 1854, in Biekorf, 1961, pp. 161-164.
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zalen. Het werk was aangenomen door sieur Calloigne-Van
Gheluwe voor 179.000 fr. (7).
Het leveren van het houtwerk voor de nieuwe zalen werd
op 23 juli 1859 toegewezen aan sieur Devestel-De Lille voor
31.000 fr. terwijl de afwerking van de zeven zalen en het
bouwen van een achtste ziekenzaal met apotheek, operatiezaal, enz. op 21 april en 15 juni 1860 werden toegewezen.
Dit laatste werk werd aan dezelfde aannemer Devestel
toegewezen voor 197.000 fr. (8).
De oude historische gebouwen van het hospitaal bleven
bewaard en de werken beperkten zich tot het bouwen van
de ziekenzalen in donkerrood baksteen, die zo geweldig
afsteken bij de oude stijlvolle gebouwen die de nieuwbouw
uit 1856-1860 omringen.
Wie heeft de afbraak van de eeuwenoude gebouwen kunnen beletten ? Dat heb ik niet kunnen vinden. Was het
misschien de latere grote architekt baron Bethune, die van
27 december 1852 tot 10 maart 1856 secretaris was van de
Commissie van de Burgerlijke Godshuizen te Brugge ? Toen
het bouwen van de zeven ziekenzalen was goedgekeurd,
ontwierp hij op drie dagen tijd een schets om deze gebouwen meer stijlvol op te trekken. Zijn voorstel werd echter
verworpen (9). Of was het voorstel van de gouverneur tot
ruiling van het hospitaal met het seminarie een poging om
de oude gebouwen te redden ? Rond 1860 had men ook
reeds meer begrip voor de waarde van historische gebouwen
en de Koninklijke Commissie voor Monumenten zou zich
zeker tegen de afbraak van het oude St.-Janshospitaal hebben verzet.
Jos. DE SMET

Tis quaet stelen,
daer die weert een dief is.
Nae dien dat die weert is,
verleent hem Godt gasten.

(7) Bulletin comm., T. VIII, 1855-1856, pp. 62, 108, 277.
(8) Bulletin comm., T. X, 1859-1860, pp. 379, 388.
(9) H. Rommel. L'H6pital St.-Jean a Bruges, in Annales de la Société
d'Emulation de Bruges, t. 64, 1914, p. 195.
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REMEDIES

TEGEN OOGZIEKTEN
1570

Een gemengd frans en vlaams recepten- en remedieboek uit
1570 (handschrift klein-quarto), dat in 1800 toebehoorde aan
de Brugse patriciër Joseph van Huerne, bevat o.m. het volgende recept.
Recepte jeghens alle evelen vande ooghe ende het witte ende
het brune ende alle blentheden te ghenesene ende es gheprouft an een mensche die ix. jaeren bient was ende wiert
zienende binnen xl. daghen.
Neempt tsop van heppe ofte ifvraumarke, rute, vincle, bevernelve, bethoinie, agrimonie, bivoet, ganofilaet, saille, hertvelde,
amandelen, pimpernelle, sautorie, ende vrivet elcx alleene ende
dan te gadere met orine van een vroom cnapelick kint ende vij.
coorens pepers, twee lepels vol zeems ende laetet staen claeren ende dat claer doetme inde ooghen smorgens ende
snavens.
Item jeghens die slach in die ooghen neempt bladeren van
agremonie ende twitte van een eij tsamen ghestampt ende al
warme op die ooghen gheleyt een plaestre.
Jeghens bloedeghe ooghen die recht root zijn.

Neempt ij. dooren van eyeren, mente ende ifvraumarke ende
stampet tsamen ende maect daeraf een zalve ende zalft daermede de ooghen alsmen gaet slaepen.
BOTANISCHE NAMEN.
Agrimonie : leverkruid (Agrimonia eupatoria L.), wvl. avermoenie, avermonig.
Bethoinie : betonie, koortskruid (Betonica officinalis L.).
Bevernelve : bevernel ; mnl. ook bevenelle (Pimpinella magna L. of Pimpinella saxifraga L.).
Bivoet : gemene bijvoet (Artemisia vulgaris L.) ; wvl. St.-Jansgordel, zoete
alsem.
Ganofilaet : voor gariofilate, glorifilaet, d.i. kruidnagel.
Hertvelde, mnl. ook ertvelt : klimopbladeren, wvl. iefteblaren (Hedera
helix L.).
Ifvraumarke : eppe, juffrouwmerk (Apium graveolens L.), wvl. knolselderij, raapselderij ; mnl. ook joffrouwe.
Mente : een van de soorten munt (pepermunt ?).
Pimpernelle : kleine pimpernel (Poterium sanguisorba L.).
Rute : wijnruit (Ruta graveolens L.).
Saille : salie (Salvia officinalis L.).
Sautorie : bonenkruid (Satureja hortensis L.).
Vincle : venkel (Fceniculum officinale).
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LANDMETERS EN PRIJZERS-DEELSLIEDEN
IN DE KASSELRIJ KORTRIJK IN DE 18e EEUW

Krachtens een reglement uitgevaardigd door het hoofdcollege
van de kasselrij Kortrijk in april 1704, in uitvoering van art. 33
van de ordonnantie van 5 juli 1703, mocht niemand de functies
van landmeter of prijzer-deelsman uitoefenen in dat gebied
zonder toelating van dat administratief organisme. Zoals verder
uiteengezet zal worden, was deze toelating o.m. afhankelijk
van een bekwaamheidsexamen. Vóór 1704 fungeerden natuurlijk
verscheidene prijzers-deelslieden in deze kasselrij, doch dat
reglement van april 1704 was aanleiding voor deze dorpsnotabelen hun jarenlange ondervinding te laten « legaliseren ».
Landmeters waren op dat ogenblik nog zeldzaam. Het is pas
in de tweede helft van de 18e eeuw dat er in bijna alle grotere
gemeenten van de kasselrij een landmeter gevestigd is (1).
De functies van landmeter enerzijds en van prijzer-deelsman
anderzijds gingen vaak samen : een landmeter was bijna altijd
ook prijzer-deelsman of « costumier », doch talrijk waren de
prijzers-deelslieden die geen landmeter waren. Het kwam af en
toe voor dat iemand eerst het examen voor prijzer-deelsman
aflegde en later ook de vuurproef voor landmeter doorstond.
Na het invoeren van het reglement van 1704 bleven er hier en
daar nog « wilde » of ongediplomeerde prijzers-deelslieden
occasioneel werken. Tegen deze « onderkruipers » werd begin
1712 klacht neergelegd bij de heren van het hoofdcollege door
de beëdigde prijzers-deelslieden uit het Tieltse, waar dat misbruik blijkbaar het meest voorkwam. Die stiefbedervers deden
in dat gewest alle soorten van prijziën — zonder kennis van
zaken, beweerden de aanklagers —, waardoor weduwen en
wezen vooral benadeeld werden. Op 9 mei 1712 verschenen
deze « wilde » prijzers-deelslieden ten kasselrijhuize te Kortrijk, waar zij op de vingers getikt werden.
Prijzen en delen was eigenlijk een gelegenheidsfunctie die
uitgeoefend werd door dorpsnotabelen, als baljuw, griffier,
notaris of zelfs door vooraanstaande landbouwers waar het
prijzen gold. Van een landmeter werd meer wetenschap en
kunde vereist, zodat hun aantal ook kleiner was.
Uit een 130-tal aanvragen uit de 18e eeuw, om één of beide
functies samen te mogen uitoefenen in de kasselrij Kortrijk (2)
valt wel enig licht op de gang van zaken die gevolgd werd
door de geïnteresseerden om aan de hun kostbare «commissie»
(1) A. Viaene, De landmeter in Vlaanderen 1281-1800, in Biekorf, 1966,
blz. 5-19. — A. De Smet, Landmeterstraditie en oude kaarten van Vlaanderen, in Album Jan De Cuyper (De Leiegouw, dl. VIII), blz. 209-218.
(2) Rijksarchief Kortrijk, Fonds « Bruine Pakken », nrs 6595 en 6596.
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te geraken, en ook op voorbereiding van de kandidaten en
op de examenstof.
Een kandidaat prijzer-deelsman of landmeter ging gewoonlijk
enige jaren in de leer of « in de pratique » bij een of meer
beëdigde en gereputeerde prijzers en/of landmeters, naar
gelang de examens die hij wenste af te leggen. Vaak gingen
zij « op stiel » buiten de kasselrij. De kandidaten werden toegelaten tot de « preuven » als zij zich voldoende voorbereid
achtten, doch mochten pas de eed afleggen wanneer zij 25 jaar
oud waren. Zeldzame uitzonderingen op die regel werden af
en toe door het hoofdcollege toegestaan. Prijzers-deelslieden
en landmeters die reeds een examen afgelegd hadden en beëdigd waren in een andere kasselrij, moesten toch nog een proef
afleggen in de kasselrij Kortrijk, zo zij in dit gebied wensten
op te treden. Dat dubbel examen was inz. van toepassing op
hen die in de grensparochies van de kasselrij woonden.
Toen voor de kandidaat de volheid van de tijden aangebroken was en hij zich voldoende « ten papiere en te velde » had
voorbereid, richtte hij aan het hoofdcollege zijn aanvraag om
als prijzer-deelsman en/of landmeter te mogen optreden.
Gewoonlijk werd er aan toegevoegd waar zij hun stage hadden
verricht, wat in vleiende attesten door hun leermeesters werd
bevestigd. Slechts éénmaal maakte een kandidaat melding van
zijn bijzondere vorming als landmeter. In zijn rekwest van
1 oktober 1778 schreef Albert Lefebvre uit Kortrijk dat hij drie
jaar gestudeerd had « in de landmeterye ende andere deelen
van de mathematiquen in de schole opgerecht geworden binnen de stad van Mechelen door Haere Majesteyt... » Daarna
had hij drie jaar « de bestiering van een departement » gehad
« tot het heffen der algemeyne carte deser Nederlanden ».
Waarschijnlijk had deze kandidaat medegewerkt aan het opmaken van de bekende kaart van Ferraris.
Met bekwame spoed onderzochten de heren van het hoofdcollege de hun voorgelegde aanvragen en duidden twee beëdigde prijzers of landmeters-prijzers of « preufmeesters » aan
om de bekwaamheid van de sollicitanten te onderzoeken. In
1704, toen tal van gevallen geregulariseerd moesten worden,
was het alleen de griffier van de kasselrij die het examen(tje ?)
afnam. Een lid van het hoofdcollege woonde de proef bij, om
de onpartijdigheid en de ernst van het onderzoek te verzekeren. De prijzers-deelslieden kwamen er met één dag examen
van af, terwijl de kandidaat-landmeters-prijzers er twee dagen
over deden. Onmiddellijk stelden de « preufmeesters » na het
examen een kort verslag op, waarin steeds de bekwaamheid
van de kandidaat aan het licht kwam. Wij vonden geen enkel
sollicitant die zakte of kwam herkansen. In die beknopte rapporten wordt soms gewag gemaakt van de stof waarover het
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examen liep. Op 16 augustus 1774 deed Joannes van Overbeke fs Jozef uit Aarsele zijn aanvraag om als prijzer-deelsman
te mogen optreden. Hij had verscheidene jaren gewerkt bij
zijn vader en bij andere prijzers. Op 31 augustus 1774 legde
hij te Tielt zijn examen af « soo in materie van prysen als verdeelen van immeubilaire als meubilaire goederen ». Zijn examinatoren waren Pieter Aug. van de Sande, prijzer-deelsman te
Tielt, en Pieter Bernard Minne, prijzer-deelsman te Markegem.
Vrijschepen Jan de Roo uit Ruiselede vertegenwoordigde het
hoofdcollege. Dezelfde Joannes van Overbeke legde op 15 mei
1777 ook het examen af voor landmeter. Door de landmeters
Ch. Minne te Nevele en Jan Lemayeur te Tielt werd hij nauwkeurig « geexamineerd... soo in de metinghe caerte figurative
als in de grondregels der geometrique questien ». De « pratique » van Jacques van de Sande, stadsgriffier en prijzerdeelsman te Tielt bestond in 1704 uit « de fonctie van staet (van
goed) maecken ende prysen, soo van dricht ende saet, tailge
van houtte, boomen, vette, stroodaecken, temmer ende metselwerck ». Jan Baptist Reynaert uit Moen, kandidaat in 1738
slaagde « in de conste van de geometrie soo verre hy die noodigh heeft tot het bedienen van het ampt van de landmeterie,
prisien ende verdeelinghen, mitsgaders t'carteren en figureren
der landen ».
Na onderzoek van het rapport werd de geslaagde kandidaat
uitgenodigd naar het kasselrijhuis te Kortrijk om er de vereiste
eed van « ghetrauwigheyt ende rechtmaetigheyt » af te leggen,
waardoor hij toegelaten werd zijn functies uit te oefenen in
de kasselrij Kortrijk. Er moest evenwel een vast recht van
5 pond grote door de pas beëdigde aan de ontvanger van de
kasselrij betaald worden. Daarna werd de « commissie » van
prijzer-deelsman en/of landmeter door de griffier opgesteld
en voorzien van het zegel van zaken van de kasselrij. In dit
stuk werd herinnerd aan zijn verplichtingen, o.m. alle geschillen betreffende zijn verdelingen, prijzieën en metingen te
onderwerpen aan het hoofdcollege van de kasselrij.
Bepaalde families hebben, generaties lang, landmeters en
prijzers-deelslieden voortgebracht, zoals blijkt uit de hiernavolgende alfabetische lijst.

Deze lijst werd opgesteld aan de hand van diverse bundels
van de kandidaten voor het examen en van uittreksels van de
rekeningen van de kasselrij Kortrijk (afkorting : rek. kass.),
waarin de « patentrechten » van 5 pond gr. geboekt werden.
De 143 commissies van deze lijst werden toegestaan van 1704
tot 1786 en zijn als volgt verdeeld :
71 als prijzer-deelsman (afkorting PD) ;
69 als landmeter, prijzer-deelsman (afk. LPD) ;
3 als landmeter (afk. L).

-- 274 -De datum die volgt op de vermeldingen PD, LPD of L is de
datum van het examen.— De afkorting w. leze men als « woonachtig te » (3).
Het zou een interessant onderwerp zijn te onderzoeken welke
landmeters tijdens de 18e eeuw voor bijna alle dorpen de
landboeken, terriers of ommelopers vastgelegd, getekend en
geschreven hebben. Een inventaris per landmeter zou wellicht
belangrijke figuren naar voren brengen, welke een voorname
rol gehad hebben in de groei van dit 18e eeuwse kadaster. Het
aandeel van de kasselrijbesturen in dit proces blijft nog te
onderzoeken. Rond het midden van de 18e eeuw hebben zij
de parochies aangemoedigd om nieuwe landboeken te laten
maken. Daarover kan nog meer dan een woord geschreven
worden.
V. ARICKX
LIJST VAN LANDMETERS EN PRIJZERS

Amerlinck Ferdinand, PD (kass. Kortrijk 1725-1726).
Amerlinck Joannes fs Ferdinand, griffier Pittem ; PD 1760.
Armentier Jacobus fs Lauwreyns, geb. Harelbeke, w. Machelen ;
LPD 1747, was nog minderjarig ; eed 26.4.1751.
Berghman Gregorius, geb. Oekene ; LPD 1722 ; deed in 1709
het examen ais LPD voor de kasselrij leper en in 1716 voor
de roede van Menen.
Beyens Pieter fs Franciscus, w. Wontergem ; PD 1745 ; was ook
landmeter in 1767 en woonde toen te Deinze.
Billiet Charles fs Jan Bapt., w. Poeke ; PD 1746 ; staat in 1767
ook bekend als L te Poeke.
Bousson Franciscus, w. Zwevezele ; LPD 1743 (rek. kass. Kortrijk).
Bousson Franciscus fs Franciscus, w. Zwevezele ; LPD 1779.
Bouten Pieter fs P. Jacobus, geb. Moorslede 1759, w. Bellegem ; LPD 1785.
Bovin Jan Baptist fs Jozef, geb. en w. Zwevegem ; LPD 1765 ;
verbleef in 1767 te Harelbeke.
Carbonelle Jan Bapt. fs Livinus, w. Gottem ; LPD 1739.
Carbonelle Carel, griffier van Dentergem en Gottem, baljuw
van Oeselgem ; PD 1743.
Carbonelle Charles Jacques, w. Dentergem ; LPD 1766.
Cathulle Joannes Petrus, notaris te Kooigem, griffier van Kooigem, Spiere, enz. ; LPD 1738.
(3) Voetnoten bij de volgende lijst :
Francois De Bal richtte in 1735 ook een rekwest aan het hoofdcollege om als landmeter te mogen optreden. Rijksarch. Kortrijk, Bruine
pakken, nr 5897.
Aanvraag van Fr. Van Aken om als PD te mogen optreden, dd.
2.5.1704, in Rijksarch. Kortrijk, Bruine Paken, nr 6130.
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Clauwaert Petrus Andries, w. Wingene ; PD 1760.
Clement Balduinus, w. Poeke ; PD 1772.
Danel Franchoys Pieter, griffier Dottenijs ; PD 1704.
De Bal Francois fs Maximiliaan, w. Harelbeke ; LPD 1737.
De Bal Guillielmus, w. Harelbeke ; LPD 1753.
De Bal Joannes Franciscus fs Joos, geb. Bavikhove, LPD 1776.
De Bal Maximiliaan fs Joannes en Maria de I'Escluze, geb. Elzegem 27.4.1757, w. te Bellegem ; LPD 1783.
De Bels Pieter Guillielmus, te Meulebeke ; PD 1719 (rek. kass.).
De Bels Ignatius, w. Meulebeke ; PD 1763.
De Blauwe Jacobus fs Augustin, geb. Zwevegem 1758, w. SintDenijs ; LPD 1784.
De Clercq Joannes fs Augustin, baljuw van Moen, w. Helkijn ;
PD 1766.
De Coster Josephus fs Louis, w. Desselgem ; LPD 1768.
De la Fontaine Jan Baptist, griffier Wingene ; PD 1737 ; was
ook prijzer van het Vrije.
De Fraeye Jacobus ; LPD 1714 ; was sinds 30 jaar LPD in de
roede van Menen.
De Kimpe Petrus fs Petrus, w. Zwevegem ; LPD 1760.
DE la Housse Walrandus, w. Meulebeke ; LPD 1742.
De Ia Housse Guillielmus fs Walrandus, griffier van de Ammanie, w. Meulebeke ; PD 1772.
De Langlez Jean Francois, geb. 1759 te Moeskroen, fs Petrus
Joannes en Anna van Overschelde ; LPD 1785.
De Leye Pieter Jacobus ; PD 1704.
De Leye Dominicus fs Pieter Jacobus, w. St.-Eloois-Vijve ; PD
aanvraag 5.12.1749 ; was in 1767 ook L te St.-Eloois-Vijve.
De Leye Nicolaas fs Pieter Jacobus, w. Ooigem ; PD 1749.
De Mets Joos fs Joos, reeds beëdigd als PD voor de kass. Kortrijk 1678 ; examen 1704 ; w. Lauwe.
De Mets Jozef fs Joos, w. Lauwe ; examen als L op 21.5.1714
en als PD op 24.3.1721.
De Meulenaere Joannes fs Pieter, w. Pittem ; PD 1752.
De Roo Joannes, w. Ruiselede ; PD 1741 (rek. kass.).
De Roo Joannes Carolus, w. Ruiselede ; PD 1773.
De Ryckere Jozef fs Antonius, geb. Lauwe ; LPD 1772.
De Sadeleere Rochus, griffier van Desselgem ; LPD 1745 « in
de herberghe De Swaene tot Harelbeke ».
De Smet Jozef fs Pieter ; PD 1753.
De Veughel Valerianus fs Pieter, geb. en w. Bellegem ; LPD
1768.
De Vlaminck Joannes Eugenius ; PD 1780.
De Vos Franciscus, toegelaten als L in 1718 (rek. kass.).
De Vos Ant. Augustinus fs Jozef, geb. Deerlijk, LPD 1776.
De Vos Constantinus fs Jozef, geb. en w. Deerlijk ; LPD 1776.
De Waeghe Livinus, w. Waregem ; LPD 1737 ; was ook beëdigd LPD voor de kasseirij Oudenaarde.
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De Waeghe Franciscus fs Livinus, w. Waregem ; LPD 1781.
Dhaveloose N..., toegelaten als PD 1721-22 (rek. kass.).
Dhaveloose Charles fs Jan Baptist, w. Olsene ; PD 1773.
Dierckens Petrus, w. Tielt, griffier te Egem ; PD 1771.
Foulon Petrus fs Michiel, w. Bellegem ; LPD 1765.
Galle Pieter, « lantsman ende pratesyn tot Aerseele » ; PD 1752.
Gheysen Ludovicus fs Francois, w. Gullegem 1767 ; LPD 1760.
Gheysens Charles fs Ignatius, griffier van het leenhof te Harelbeke, LPD 1784.
Goethals Joannes, w. Wingene ; PD 1754, doch pas toegelaten
tot de eed — wegens minderjarigheid — op 10.7.1755.
Holvoet Jan Baptist fs Franciscus, w. Moeskroen ; LPD 1752.
Holvoet Pieter Franciscus fs Pieter ; geb. Bavikhove, w. Harelbeke ; LPD 1766.
Holvoet Jozef Eliseus fs Pieter, geb. Bavikhove, w. Hulste ;
LPD 1769.
Holvoet Ferdinand fs Jan Franciscus, w. Moeskroen ; LPD 1775.
Jacquart Jean Baptiste fs Jean Baptiste, geb. Dottenijs ; LPD
1760 ; woonde in 1767 te Moeskroen.
Jacquart Pierre Joseph fs Jean Baptiste, geb. Moeskroen 12.2.
1752 ; LPD 1781.
Jacquart Antoine fs Jean Bapt., geb. Moeskroen 30.4.1749 ;
LPD 1784.
Lagaisse Jozef fs Pieter, w. Hulste ; LPD 1737.
Lambare Louis, w. Lauwe ; LPD 1756.
Lecroart Pierre Alexandre fs Simon, geb. Moeskroen 22.12.1755;
LPD 1784.
Lefebvre Antoine, w. Moeskroen ; LPD 1743 ; woonde in 1767
te Rollegem.
Lefebvre Augustinus fs Antoine, w. Rollegem ; LPD 1777.
Lefebvre Albertus, w. Kortrijk ; L 1778.
Lemaieur Philippus fs Joannes, w. Tielt ; schoonzoon van P.A.
van de Sande ; LPD ; examen 8.12.1767 als PD en op 6.6.1769
als L.
Leplae Joannes fs Pieter, w. Lauwe ; LPD 1727.
Libbrecht Franciscus fs Ignatius, w. Ingelmunster, PD 1760.
Libbrecht Vincent fs Joannes en Isabelle Amerlinck, geb. Ingelmuster 14.1.1760 ; PD 1786.
Lievens Guillaume, griffier te Bellegem, PD 1704.
Loncke Franciscus fs Jozef, geb. Oostrozebeke, w. Moeskroen ;
PD 1736.
Margo Martinus fs Pieter, geb. Aalbeke, w. Zwevegem ; LPD
1780.
Martens Philippe fs Charel, w. Deinze ; PD 1767.
Minne Charles fs Jozef, w. Vichte ; LPD 1759 ; woonde in 1767
te Nevele.
Minne Pieter Jozef fs Charles, geb. en w. Dentergem ; PD 1767.
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PD 1769.

Mulle Pieter Joannes fs Louis, w. Lauwe ; PD 1730. Kleinzoon
van Gillis Mulle, LPD te Gullegem (roede van Menen).
Mulle Jozef Ernestus fs Jan Baptist en Maria van Outrive, geb.
St.-Eloois-Winkel 17.1.1757, w. Dentergem ; PD 1786.
Noppe Joannes, baljuw van Bavikhove ; PD 1777.
Ovyn Franciscus, w. Tielt ; PD 1764.
Paul Franciscus Jozef, w. Wingene ; PD 1750 ; woonde in 1767
te Zwevezele waar hij griffier was en ook als L optrad.
Raepsaet Antonius, notaris te Zwevegem ; PD 1704.
Raepsaet Adriaan, toegelaten als PD 1725-1726 (rek. kass.).
Reynaert Jan Baptist, ontvanger te Moen ; LPD 1738.
Roelandts Pieter, w. Tielt ; LPD 1736.
Roelandts Ignatius, w. Tielt ; PD 1746 ; staat in 1767 ook als
L bekend te Tielt.
Roelandts Pieter Antonius fs Philippe ; PD 1762.
Roelandts Augustin fs Philippe, w. Waregem ; PD 1772.
Roelandts Jozef fs Ignatius, w. Oedelem in het Vrije ; PD 1776.
Segers Jan Baptist fs Maximiliaan, w. Kortrijk ; LPD 1748.
Sencie Maximiliaan, balj. van Ruiselede en Wontergem ; PD
1774.

Steur Pieter Charles fs Cornelis, w. Kortrijk ; LPD 1782. Zijn
vader, Cornelis Steur, was een bekend landmeter.
Stevens Judocus fs Petrus, geb. Zevergem 28.12.1756, w. Zwevezele waar hij klerk was bij griffier F.J. Paul ; PD 1786.
Stuperaert Pieter fs Pieter, w. Kruishoutem, L 1714 ; was sedert
1699 beëdigd landmeter voor de kass. Oudenaarde.
Surmont Ludovicus fs Martinus, « practisyn binnen de stad
Oostende » ; LPD 1774. Deze Surmont had « gestudeerd »
bij notarissen te Dottenijs en Halewijn.
Tack Jozef fs Franciscus, geb. Wielsbeke, w. Dottenijs ; PD 1767.
Taillie Philippe Charles, w. Waregem ; LPD 1772 ; was ook
beëdigd LPD voor de kass. Oudenaarde.
Tfelt Pieter Ignatius, w. Zulte ; PD 1758.
Valcke Guillaume, w. Lauwe ; LPD 1777.
Van Aken Franciscus fs Andries, w. Wingene ; PD 1704 ; trad
reeds 16 jaar op als PD.
Van Coquelaere Louis Albert, w. Wingene ; PD 1768.
Van Damme Gijzelbrecht, w. Tielt, griffier van het Hauweelse ;
PD 1750.
Van de Burie Bartolemeus fs Bartolemeus, geb. Moen, w. Harelbeke ; LPD 1770.
Van der Haghe Jan Philippe, « stadthoudere van het graefschap Wacken » ; staat reeds 40 jaar in de « pratique » en is
sinds 1674 notaris ; PD 1704.
Van de Sande Jacques, geb. Pittem, griffier te Tielt ; PD 1704.
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Van de Sande Charles fs Jacques, w. Tielt ; PD 1718.
Van de Sande Pieter Aug. fs Charles, w. Tielt ; PD 1757.
Van de Venne Eugenius fs Pieter, w. Zwevegem ; LDP 1772.
Van Houtte Pieter, toegelaten als LPD 1719 (rek. kass.).
Van Huffel Jan Baptist fs Pieter, w. Deinze ; LPD 1766.
Van Symay Eugenius, geb. Aarsele ; PD 1768.
Van Outrive Adriaan fs Robert, balj. te Hulste ; PD 1722. Zijn
vader en grootvader waren ook PD.
Van Outrive Pieter fs Pieter, « in het quartier van Thielt »
(Kanegem ?) ; PD 1728.
Van Outrive Antonius fs Adriaan, balj. van Deerlijk, w. Hulste ;
LPD 1746.
Van Outrive Jan Baptist fs Pieter, w. Kanegem ; PD 1756.
Van Overbeke Jozef fs Joannes, geb. en w. Aarsele ; LPD 1750.
Van Overbeke Joannes fs Jozef, w. Aarsele ; examen als PD
op 31.8.1774 en als L. op 15.5.1777.
Van Overschelde Maximiliaan, notaris te Moeskroen ; PD 1704;
werkte reeds 20 jaar als PD.
Van Overschelde Jozef fs Maximiliaan, notaris te Luingne ; PD
1721.
Van Overschelde Jean Francois fs Max., w. Moeskroen ; PD
1717.
Van Overschelde Dominicus fs Georges, « fermier », w. Moeskroen ; LPD 1773.
Van Rechem Gabriël fs Laureyns, geb. Waregem, balj. Kooigem ; LPD 1760.
Van Wonterghem Franciscus fs Charles, w. Vinkt ; PD 1761.
Velleman Judocus fs Judocus, geb. Sleidinge 10.1.1749, ontvanger te Aalbeke ; LPD 1786.
Verhuist Jozef fs Niklaas, w. Pittem ; PD 1771.
Verhuist Cesar Louis fs Niklaas, w. te Pittem ; PD 1774.
Verhuist Renerius Petrus fs Niklaas, w. Pittem, notaris; PD 1785.
Vermeulen Pieter fs Joos, w. Meulebeke ; PD 1704 ; oefende
sedert 20 jaar de functie van PD uit.
Vermeulen Pieter Jacobus fs Pieter, w. Meulebeke ; toegelaten
als PD 1723-1724 (rek. kass.).
Vermeulen Ignatius, w. Meulebeke ; PD 1761.
Vermeulen Franciscus fs Pieter, w. Hutste ; LPD 1760.
Vermeulen Charles Joannes, w. Meulebeke, balj. van Dierdonk;
PD 1772.
Vermeulen Franciscus Joannes, w. en balj. Meulebeke; PD 1772.
Vuylsteke Pieter Joannes, w. Moorsele ; PD 1772.
Vuyisteke Leonardus, ontvanger van Dottenijs ; LPD 1744.
Willaert Franciscus fs Pieter,w. Zwevegem ; LPD 1759.
Willaert Petrus fs Franciscus, w. Zwevegem ; LPD 1767.
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HET HARAS VERSTRAETE

TE SINT-KRUIS

Vervolg van blz. 215
KWEEKMERRIES EN KACHTELS

Wat moest mijnheer Verstraete nu beginnen met een kwekerij zonder hengst ? Er stond ons niets anders te doen dan zelf
met de dertien merries naar vreemde hengsten te gaan, en dat
is eerder gezeid dan gedaan. Vooreerst grote onkosten van
dekdienst en verblijf, vijftienhonderd frank, natuurlijk als de
merrie vol was.
Waar dat we gingen ? Naar 't haras van Klein Bigarden van
Wittouck bij Ruusbroek, of bij de ia Faille te Zwijnaarde, en
ook naar de graaf de Buisseret te Seneffe. Een bokswagen van
drie slieten en met kussens bekleed werd bij de spoorweg
besteld en vader trok op met drie merries, acht dagen voor
hun tijd, om ginder te kachtelen. Ge verstaat dat toch wel ? de
kwekerij moest voortbrengen. Zo, een grote week na 't kachtelen werd de merrie gedekt en een goede veertien dagen nog
eens geprobeerd om te zien of ze niet afgevallen was.
Gelukkig heeft al dat vervoer, last en onkost niet lang
geduurd, Verstraete kocht seffens een anderen hengst en enkele
jaren later kwam « le Puritain » uit een Frans haras. Ik was toen
negen jaar oud en 'k zie hem nog binnenkomen op het hof
doodvermoeid van de vijfdaagse reis, pommelee, groot, geweldig vurig en niet te naderen : seffens stonden de poten in de
lucht of te wege. Maar vader, die buitengewoon peerds was,
zou algauw dat gevaarlijk « kabreren » aflezen : de martingale,
of springriem, werd goed gespannen aan de singel, buikriem,
zodat hij hem maar moeilijk meer kost oprechten, en le Puritain wist seffens dat hij zijn meester gevonden had en in kloeke
handen zat. Maar toch, de stalknechten zijn er nooit stout op
geweest en verlieten zich op vader.
Doch we zouden best voortdoen met de kweekmerries.
Ze kachtelden gewoonlijk van af februari tot april, bij uitzondering zou een afgevallen merrie nog in mei kachtelen. Ho
mens ! dat waren drie lastige, echte peerdenmaanden voor
vader. Hij liep dan in de kachtelstal, in een driehoek met een
leere afgemaakt. En zeggen dat hij soms twee, drie nachten
moest waken voor 't zelfde peerd. Want als de melk uit de
helder liep was dat niet meer te betrouwen. En 't ergste van al,
als ze over hun tijd waren kachtelden ze bijkans met tweeën
tegelijk. Vader was dan niet te genaken en sakkerde : « de deze
is godverhemelse deugd weer voor tijd ! » Gij ziet dat van hier,
hij sliep maar halve nachten en dat in 't killig voorjaar uit en
in bed. Vader deed 't fleuresijn op en bleef er een heel jaar
mee geplaagd. Gelukkig kwam kozen Dombrecht, een hengste-
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boer van Knokke, ons ter hulp. Hij sliep in 't houten villaatje
en moeder moest hem overnacht bijtijds oproepen : « kozen !
zere baas toe ! weer je vint ! 't is gang ! » In lastige gevallen
was het altijd kwestie van de merrie te redden, en dan werd
soms een peerdemeester bijgeroepen.
Wat dat ge vraagt ? trakteren met dertien kachteleiers ?
hemelse deugd ! ze zouden wel willen zeker, de stalknechten !
en waar moest moeder al die eiers halen twee maanden lang ?
Neen, neen, 't vrouwmens had al heur handen vol om vader
bij te staan, want hij zou zijn zelven vernegligeerd hebben
voor zijn peerden. En nog wat. Ieder merrie had heur eigen
doeninge bij 't kachtelen, en vader kende die streken... :
Sunbeam kwam hinnikend over de leere naar 't bed buigen
om te zeggen : « Toe, zere baas kom mij helpen, 'k ben al in
volle zweet, zie een keer hoe dat ik sta te domen ! » Vader
streelde haar en Sunbeam was er mee gediend, draaide zich
om, en ging liggen. Maar dat spelletje herbegost ze tot driemaal
toe. Dan zei vader beslist tot de knecht : « gauw Lewie 't spel
is op de wagen, dat gaat nu serieus beginnen ! »
Maar Maille, een vosde merrie, hadden ze nog niet in haar
doeninge gezien en ze deed vreemde. Zegt vader alzo : « heb-je
dat nog van je leven gezien, de die is lijk beschaamd om heur
te leggen ? » Ze gingen buiten, boven d'halve deur loeren, en
daar zie, 't was geklonken : ze lei heur neer, seffens zaten de
poten uit en de merrie was meer dan gereed om te kachtelen.
En de rare Maille kachtelde opperbest, maar elk jaar herbegost
ze datzelfde vreemd voorspel.
Opgepast voor Pledge ! was me dat een jaloerse, koppige
rosse die eerste keer... De schone was nog niet heel uit, of ze
sprong rechte en sloeg waar dat ze treffen kost, iedereen sprong
aan de kant, vader moest zelfs een keer onder 't rosteel kruipen
en om hulp roepen om verlost te worden. Hij was geleerd, en
d'eerste dagen werd heur 't eten gepresenteerd boven d'halve
deur. Hij stekte ze seffens bij de kol om ze aan de keten in
de boks vast te leggen. Na 't eten was het even voorzichtig bij
de kol pakken om ze aan de deur te lossen. Jamaar ja, vader
sprak van ondervinding, zulk een slag had hem al een oog
gekost, hij zag maar op een oog meer. Doch 't ene gezeid lijk
't andere, dat was maar voor heur eerste kachtel dat Pledge
die wilde, jaloerse streken uithaalde, want ze is een prachtmerrie geworden, de faam van het haras Verstraete met haar
kachtel « Phlox ».
Ha ge zoudt gaarne over de kachteltjes horen vertellen... ?
Wel we hebben veel rooi gehad met « Compress » die heur
kachtel niet wilde herkennen. 't Mocht niet zuigen en 't was
slaan en smijten en bijten, de helder werd pijnlijk en noodgedwongen moesten we haar « nijperen », 't is te zeggen de nijper

— 281 —
opzetten (1). Wat dat is ? Heel eenvoudig : een stok met een
gat in waardoor een touw ligt vastgemaakt ; daarmee werd
de bovenste lip vastgelegd en de neus in de touw gedraaid en
gespannen, zodat ze door de muil moest asemen. De merrie
werd met 't gat in den hoek tegen de muur gedrumd en de
knecht mocht de stok niet lossen, alzo probeerde vader om
't kachteltje te leren zuigen. Zodra de merrie soelaas gevoelde
werd ze rustiger en op 't einde werd ze 't zuigen gewoon.
Maar meteen was ze zo jaloers geworden dat geen merrie heur
kachtel mocht naderen in den bilk, of 't was oren in de nekke
en in volle vlucht er naar toe om te slaan. De peerden kenden
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Karel Boydens en zoon met Le Capitaine te Sint -Kruis (vóór 1910).

seffens die zotte toeren, liepen uit de weg en Compress 't zotgat stond alleen met heur kachtel in den hoek. Voor zulke
lastige peerden beschikten we zelfs over een klein bilksje.
Na twee maanden werd de merrie aan heur eetbak op stal
vastgebonden en 't kachteltje aan een ander om te zien hoeveel
het at, 't moest immers ieder week verzwaren, en de merrie
mocht het al alleen uiteten ! Ge moest dat zien als we ze na
een half uur loslieten : jaloers liep ze seffens naar 't kachtelbakje om te zien of er nog iets te eten viel.
Wanneer dat een kachteltje in de weide kwam ?... Ge gaat
gaan horen.
D'eerste uitgang was de les over 't watergevaar. Alzo half
april op een schone voorjaarsdag werd de merrie naar 't vij(1) Ze werden ook genijperd als ze zich niet wilden presenteren bij
den hengst ; dan werd soms een achterpoot in een ring aan een touw
boven de rug gehouden.
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de bilk geleid. Zodra 't kachteltje water aan de poten voelde
werd het schuw. Daarna leidde vader 't peerd langs de brede
diepe grachten waarmee de weiden gescheiden lagen, pletste
een keer lichtjes met de zweep in 't water om 't beestje het
gevaar van de diepe gracht te leren en lastige karweien te
voorkomen. Ja, ja lach maar juffrouw, 'k heb ik nog geweten
dat we een kachtel met koorden uit de gracht moesten trekken.
De weiden waren toen niet afgemaakt met stekkersdraad, neen,
neen, dat waren verraderlijke grachten waarop ge 's winters
kost schaverdijnen, en 's zomers kwam de garde verwittigen :
« distels maaien, en je grachten delven en 't lis uittrekken... »
't Kind moet een naam hebben hé ? Wel een kachtel ook,
maar zijn naam en faam klom langs moeders zijde, daarom
moest zijn naam dezelfde beginletter hebben als die van moeder en grootmoeder. En dat was nog zo gemakkelijk niet als
ge wel peist, want op 't stamboek van de Jockey Club in Tattersall te Brussel mochten geen twee gelijke namen ingeschreven worden. Natuurlijk was het mijnheer Verstraete zelf die
de naam uitkoos in 't Engels of in 't Frans. Alzo hadden wij met
de beginletter P : Papdale, Perette en Perce-neige. Maar ik
herinner mij beter Sidelight, Sunbeam en Sunrise, een hengstekachtel en produkt van onze hengst le Puritain. En dan hadden
we vooral de twee produkten van de Engelse merrie Pledge
met le Puritain : de beroemde Phlox en Planète.
Vanaf de vierde maand werd de naam met krijt in de boks
geschreven, maar voor een ongeletterde stalknecht lijk Loeters
was dat latijn. Bij uitzondering brabbelde hij iets dat er op
geleek lijk Zunnebie voor Sunbeam, doch hij kende het boksnummer en dat was genoeg.
En als vader afwezig was ? Maar mens toch, in een peerdekwekerij viel er zowel 's zondags als in de weke te werken,
't was met moeite dat hij een keer vrij was. En daarbij in die
tijd hadt ge maar konzee voor een doop, een trouwe of een
rouwe.
PEERDEREMEDIES

Er mocht niets haperen aan de peerden of vader moest ze
verzorgen. Maar als 't neep, en dan nog op bevel van de baas
Verstraete werd de peerdemeester Snoek bijgeroepen. Voor
speciale gevallen, lijk om hengsten te snijden, kwam de specialist Boekaart. uit Roeselare.
De balgpijn zagen we aankomen : ongedurig neersmijten en
opspringen, met de voorpoten kappen. Uit voorzichtigheid
werd Snoek alleszins ontboden, maar hij kost toch ook geen
mirakels doen en 't leven al zijn gat inblazen. En daarbij missen
is menselijk en dat gebeurde ook al eens.
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Vader kwam alzo in ruzie met de peerdemeester. 't Begost
te donkeren, en binst dat hij de peerden opdeed hoorde hij
een kachtel een schreeuw geven en 't was met moeite dat ze
hem nog in stal kregen. De peerdemeester wilde een drank
ingeven. 'k Zou 't niet doen, zei vader, dat is geen ziekte, hij
heeft een donderslag gekregen. Maar de drank werd toch ingegoten en... 's nachts lag 't kachteltje dood in stal. Verstraete
schoot uit : « ha-je dit en... ha-je dat... ! » en vader overtuigd :
« Kijk mijnhere, ik blijf bij mijn gedacht, mag ik 't vel afdoen ? »
En daarzie ! heel de borst sloeg zwart en blauw uit.
Vader heeft ook nog in 't gestrijd gelegen met een ander
peerdemeester. 't Peerd van Kazen aan de Kruispoort begost
te krepelen en hij vertelde ons : « Hoe gaat dat ? in volle galop
met 't voorschof tegen de balie gebotst — 'k meesteren al een
tijdetje en hij krijgt nu een krepelpoot. » En vader die ondervinding had : « Laat mij een keer doen ; 't blauw slaat niet uit
door 't peerdevel, de kwale zit in 't voorschof » en hij streek
er zijn bruinrode peerdezalf aan. Al 't haar viel uit, en na veertien dagen was Kazens peerd er weer door.
Als de kachtels worms hadden schreef de peerdemeester
wormafdrijvende pillen voor. In een gebroken kasserol werd de
pil met tarwebloem en winkelsirope vermengd en gedraaid tot
de grootte van een stekbal. Zoveel maal vijf pillen als er kachtels waren om er met dezelfde moeite van af te zijn en op de
nuchtere maag te geven. De knecht hield de kachtel in de
hoek gedreven en met 't gat tegen de muur gedrumd en dan
alzo zie : met de linker vingers op de zijkanten tasten waar er
geen tanden komen en de muil openhouden ; de rechter hand
houdt de pil tussen twee vingers ; met een duwtje op de tong
leggen dat 't plakt, 't smaakt zoete en binnemaars. Doch ondertussen stond het zich daar te rechten en te dansen op d'achterpoten : jonge kachtels zijn duivels benauwd, nog veel meer
dan de merrie. En worms afgaan ! de dikte van een vinger en
soms donkerrode plakkiesters de grootte van een frank.
Warm gruissap was medicijn voor een gekachtelde merrie
om te zuiveren en te schuiven. Een beet van pauwen (grote
horzels) is venijnig en werd seffens ontsmet met zalve. Op
wonden werd peerdeteintuur gestreken, en om 't stof af te
weren strooide vader er nog fijne doofkoolpoeder op die we
met de bierfles gepletterd hadden. Op een verstuikte poot werd
de zieke plek overwreven met azijn en kleite dat het plakte,
zonder verband, en elke dag te vernieuwen.
Vader kost ook een licht lavement zetten met een ellelange
loden speitbusse getekend C.B., nog een erfdeel van grootvader zaliger. Ze werd gevuld met gekookt en lauw geworden
regenwater. Veel slaan deden de beesten niet, want ze hadden
pijn en 't lavement zetten ging gemakkelijk. Gewoonlijk kwam
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't mest los ; lukte het niet, dan werd de peerdemeester bijgeroepen. 'k Herinner mij ook nog goed dat speciaal vliempje,
« een bloedtrekker », tegen d'attakken : daarmee sloeg hij bloed
in de nekke dat het spetterde, hij liet het wat lopen om daarna
't vel toe te nijpen met een soorte spelle. In een gestriepte
panen zakje gestropt tegen 't roesten werd 't mesje heel hoog
weggestopt voor d'ongelukken.
Heb-je nog gehoord van 't straljoen ? een gevaarlijke ziekte.
't Peerd ziet er erg veel van af en een van onze merries is er
van gekreveerd. De absessen in de muil werden met een
vliempje opengesneden, de snotte loopt geweldig uit de neus
en 't beest kan niet meer eten. Een emmer kokend heet hooi
in dampend water werd zo dicht mogelijk bij de kop gezet om
die dampen te doen opsnuffelen, het peerd voelt soelaas en
komt dichter bij den emmer staan. Zeg dat was wel een peerderemedie, maar zou je wel geloven dat wij zelf er ons ook
mee verhielpen als wij een grote valling hadden...
Wat zegt ge ? in 't peerdewater staan aan de Kruispoort ?
maar Juffrouw toch ! nu vraagt ge iets ! Onze peerden kenden
niet eens de brug, 'k laat je varen de beweging aan de Kruispoort ! Wel mens toch, 't sprong zelfs op zijds als er een plasje
regenwater voor zijn boks lag, daar ziet het zijn portret in
weerspiegeld, bij zo verre dat de knecht eerst de plas moest
wegvagen. Maar van al die sprongen links en rechts waren
vaders hoge kloefen aantijden geborsten en 't was : « gij
gloeiende rosse, ruffe ! kost g'er niet nevens lopen dan ! nog
een frank voor de knoppen... »
Dagelijks kwam mijnheer Verstraete rond ten tienen naar
't haras om de peerden te bezien die daar in de Twaalf Gemeten liepen. Vader riep dan : « Weer junder toe, mijnhere is
daar al ! » 'k Zie hem daar nog staan, geleund op zijn wandelstok en ieder peerd onderzoekend bekijken, al wat ziekelijk en
een beetje al de weemoedige kant als hij niet wel te passe
was. 's Winters trok hij naar 't warme zuiden van Frankrijk. Al
't peerdenieuws werd wekelijks per brief verzonden, zelfs het
rantsoen werd telkens opgegeven.
Slot volgt.

M. CAFMEYER
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DE VERSCHEN DYC IN VEURNE-AMBACHT
Een « Verschen Dijc » wordt reeds genoemd in 1239 in
een latijnse oorkonde, behorend tot het archief van de oude
abdij van Lo bij Veurne. Krachtens deze oorkonde schenken
Filips, burggraaf van Lo, en Margareta, zijn echtgenote, aan
de St.-Pieterskerk van Lo het visrecht in al de wateren gelegen
tussen den Versken diec en de Reinghers diec, tegen betaling
van een jaarcijns van 3 deniers. De monniken mogen in de
genoemde waterlopen vissen zowel met het « draghnet »
(seine) als met het « pulsnet » en met de « vlue ». (Cart. S. Pierre
de Loo, ed. van Hollebeke 57-58).
Over de Reigersdyck, alias Reinghers dyc, heeft De Flou
(XIII 399-402) talrijke vindplaatsen bijeengebracht, de Verschen
Dyc daarentegen wordt karig bedeeld (XIII 311) en dan nog
onder de onjuiste bepaling : « een waterloop te Pollinkhove ».
De volgende aantekeningen willen dan ook een topografisch
eerherstel van de Verschen Dyc inleiden.
In de dokumenten van de Wateringhe van Veurne-Ambacht
is de Verschen Dyc steeds een dijk en geen waterloop. De
benaming « versch » is, in de toponymie van polders en
wateringen, een equivalent van « zoet », staande tegenover
« zout » d.i. door zeewater bevloeid. Een « versche dijk » is,
naar de bepaling van Beekman (MnIW XI 523), een dijk die
vers of zoet gemaakt is door voorbedijking, zodat hij niet
langer het zoute water keert.
De Verschen Dyc was de benaming van de dijk op de
Veurne-Ambachtse zijde (linkerzijde) van de Yzer, gaande van
Reninge tot Nieuwendamme (Nieuwpoort). Het onderhoud van
deze lange binnendijk was een van de zware lastposten in
de rekening van de Grote Wateringe. Noodweer en wintervloed kwamen steeds weer de dijk breken en gedeelten
van het polderland onder water zetten. De dijk was tevens
een rijweg gedurende het droog seizoen en had dan onder
het verkeer veel te lijden.
De breuk en overspoeling van de Verschen Dyc in de
winter 1423-1424 had voor gevolg dat voortaan de dijk in twaalf
« bedrijfsecties » werd ingedeeld. Aan het hoofd van ieder
sectie stonden « bedrivers », een soort ploegbazen die verantwoordelijk waren voor de inzet van mannen en materiaal
tot dichting van de dijk. Dit nieuw werkplan ligt in de rekening van de Wateringhe weerspiegeld en biedt een topografisch overzicht van de Verschen Dyc in 1423. (Archief Duinenabdij, fonds Wateringhe).
Een « cedule van costen ende stoffen » wordt ingediend
door twaalf paar « bedrivers gheordineert biden heeren, bider
wet ende biden notabelen ende ghegoedden vander vorseider
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wateringhe ter bewaernesse ende behoude vanden vorseiden
verschen dyke ». De secties worden in de rekening afgebakend als volgt.
1. « Vanden westhende vanden dike toter scithoucbrigghe ».
Bedrivers zijn : Jan Michielssone en Lammin van Polinchove.
— De Schithoec (wijk te Reninge) wordt vermeld in leperse
oorkonden van 1256 en 1261 ; DF XIV 276.
2. « Vander scithoucbrigghe toter labiette ». Bedrivers : Jan
Tac en Jan Bree. — De Labiette : een hofstede en landen te
Pollinkhove en Lo.
3. « Vander labiette tote peerboombrigghe ». Bedrivers :
Willem Lammertin en Joos David. — Pereboombrugge : brug,
leengoed en herberg te Reninge ; DF XII 545-548.
4. « Vander peerboombrigghe tot bernaert coppins ». Bedrivers : •Jan Gloyscoof en Ghijs Covent.
5. « Van bernaert coppins toter halfmile muelne ». Bedrivers : Roegier Scelewaerd en Jan van up den brouc. —
Volgens een leperse oorkonde van 1512 staat de « halfmyle
muelen up den vuernambachten dyck... in Woumen » ; DF V
286.
6. « Vander halfmile muelne toter hogherbrigghe ». Bedrivers : Michiel Rike, Heyne Knijf, Boyd Pierin en Willem de
Bavelare. — De Hoge Brug : bij Diksmuide.
7. « Vander hogher brigghe toter galghe van ryssele ». Bedrivers : Pieter Scelewaerd en Jan de Clerc. — Galghe van
Ryssele : onbekend als plaatsnaam ? Staat in verband met het
Vrije van Sint-Pieters van Rijsel, een heerlijkheid die zich uitstrekte o.m. over Esen en Kaaskerke. Waar heeft die galg van
de heren van Rijsel gestaan ? In 1483 was Jacob Rijcke « bailliu
op tVrije van mijnen heere den proost, deken, ende capijtle
van Sinte Pieters kercke in Rijssele » ; hij werd bijgestaan door
vijf « schepenen op tVrije van Rijssele », alias « ten Rijsselschen
Vrijen », dat paalde aan het Brugse Vrije. (Weale, Doyenné
Dixmude 232).
« Vander galghe van ryssele tote andries svischs stede ».
8.
Bedrivers : Passchier Hore en Willem Moene. — Andries de
Visch : uit de bekende Veurnse familie.
9. « Van andries svischs steide tot betkijn daens. » Bedrivers : Jacob de Brune en Andries de Lettere.
10. « Van betkijn daens toten vrijen van ryssele ». Bedrivers : Lauwers de Buc en Jan Coolssone. — Vrije van Rijsel :
zie DF XVI 855 ; alsook boven onder nr. 7 en Mgr. Hautcoeur, Cartulaire Saint-Pierre, p. 5 (Rijsel 1894).
11. « Van jan tlams dreve toten oost overdraghe ». Bedrivers : Clays Ingheraven en Heyne Willemssone.
12. « Vanden oost overdraghe toten nieuwen damme. » Bedrivers: Pieter de Scavere en Pieter Haltere. — Nieuwendamme:
bij Nieuwpoort ; DF XI 298.
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Bijzonderheden over de Verschen Dyc liggen nog in de
rekening van de Grote Wateringe over 1411-1412 ; de tekst
ervan (uitgegeven in Westvlaamsch Archief I, 1939, 71-72 ;
II, 1940, 20-23) kan als volgt worden samengevat. (De uitgaven betreffen de « costen ghedaen anden varschen dijc
omme die te hoghene ende te versterkene daert van noden
was ».)
Door de « regenten van de wateringhe » wordt het dijkwerk bij aanbesteding in vier percelen toegekend aan de
« meester spademan » Heinric van Duustborch. In totaal een
lengte van 1989 roeden (= 7757 m). De vier percelen worden
afgebakend als volgt :
1. « Eerste percheel beghinnende te Cuerbaerds houcke bewesten Pereboombrigghe also oost gaende tote Willems van
Oost stede boosten Knocke : 531 roeden ». — Cuerbaerds
houcke : hofstede en wijk op Reninge ; DF VII 698.
2. « Van Willem van Oost stede tote der hogher brigghe
buten Dixmude : 424 roeden ».
3. « Vander hogher bricghe bute Dixmude noort tote Jan
s'Hamers damme : 344 roeden ».
4. « Van Jans Hamers damme noord tote Jan Walloys stedekin : 690 roeden ».
De naam Verschen Dyc blijft aktueel in de 16e eeuw. Processtukken uit 1560 bevestigen dat de « Groote Noortwateringhe
van den lande van Veurneambacht [werd opgericht] omme
bij de ghelande... bij ghemeene contributie tonderhouden den
Versschen dijck, tusschen tclooster van Eversam totter stede
van Nieupoort, in lingden van zeven ofte acht mijlen, metgaders alle de waterganghen... ende de twee groote sluusen
Iigghende neffens de voornoemde stede van Nieupoort... »
(De Potter c.s. Gesch. Veurne I 424).
De kostbare « Quaerte van de stede ende casselreie van
Veurne » in 1596 opgemaakt door Lucas en Lieven Herenbault (omstreeks 1800 verloren gegaan) vertoonde o.m. « alle
de straeten ende passaigen, als de vier Burchweghen, den
Verschen dijck, den Loodijck, den Reyghersdijck, den Ouden
Zeedijck... » (Rekening kasselrij 1596-97 ; Gesch. Veurne 16 ;
Verbouwe, Iconografie nr. 738).
In 1618 wordt de bekende Fintele (overdrach) beschreven
als : « het overdrach te Polinckhove ghenaempt de Ventille,
benoorden dYseren tot eynde van de Loogracht, ende met
beede de zijden in den Versschen dyck... » Benaming die in
de feodale beschrijving van de 18e eeuw nog steeds terugkeert. (Cout. Furnes, ed. Gilliodts, IV 328 339).
Om te sluiten een rekeningspost uit 1420, een soort inventaris van de dagelijkse zorgen en kosten die met het onderhoud van de Verschen Dyc verbonden waren. (Rek. 1420, f. 5).
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beterne daert oorboorlijc was, te weitene :
de pitten ende de waghenslaghen te vullene ;
sledden die de beesten in ghedreven hadden te landene
ende te erdene ;
bobelinghen te hauwene, de poten te potene, te tunene
daert nootsakelijc was ;
de dikén te boeyene alst behoorde, met groter menichte
van hoye ende van stroye daer in verbesicht ende ooc van
sciphuere tvorseide hooy ende strooy ten vorseiden werke te
voerne... ; van 3.000 staken ghekocht... ten orbore vanden
vorseiden verschen dike ;
vanden baelgen vanden verschen dike die verloren waren
ende wech ghevoert weder nieuwe te maken ende te potene... »
De balies op de dijk verdwenen regelmatig, met maalsloten
en al. De heren van de Grote Wateringe moesten ten slotte
een man van politie aanstellen die als « bewaerdere van den
vaerschen dijc » jaarlijks bezoldigd werd.
A. VIAENE

LANDINGEN

Aansluitend bij Taalaantekeningen ; Biekorf 1966, 236.
Het w. landing slaat altijd op een los- en laadplaats, hetzij
aan de waterkant of ergens anders. Veel herbergen hadden als
uithangbord « In de landing ».
Landingen niet aan waterlopen gelegen waren meestal houtlandingen van houthandelaren die hele bossen opkochten en
het gekochte hout (bomen en plantsoenen) daar opstapelden
en bewerkten om naderhand het bewerkte en geklasseerde
hout te verkopen voor allerlei bestemming, bv. mijnhout,
bullen voor de lattensplijters, fassienen (rijshout) voor de
aanleg en de herstelling van dijken, kanaaloevers enz.
Te boere verzamelde men het gekapte hout van de bollaards of bovelingen op de hofplaats of ergens bij de hofplaats in één grote hoop, en dat heette « èn houtschave » ;
anderen nog spraken van « èn houtrameie ».
Uitsnoeken en opmaken van de takkelingen tot houtbondels
of fagoten was : « èn houtschave opmaken ».
A. BONNEZ, Stavele
COMPAGNIE TUTUUT

Bij de mededeling in Biekorf 1966, 55 : « In den tutuut
zitten », d.i. in de strafcompagnie.
De Vlamingen bij den troep noemden dat nog in het frans
« compagnie sans floche ». Maar vanwaar die naam « tutuut » ?
A. B
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HET OFFICIE VAN HET « ZWYNEBESIEN »
OP DE MARKT TE ROESELARE 1436-1797

De varkensgeschiedenis te Roeselare begon met de liefdadigheid (1). In de 15de eeuw kochten de dismeesters immers
jaarlijks een aantal « vette zwynen ». Zij werden geslacht,
« geberrent » en gezouten om gedurende het jaar aan de hongerlijdenden uitgedeeld te worden. De bewaarde disrekeningen
bevatten dan ook een traditioneel kapittel : « huutgheven om
de zwyne metter moeyte ende lasten daeran clevende » (2).
In 1436 waren de twee aangekochte diertjes het voorwerp
van volgende uitgaven, nodig voor hun bereiding :
« Betaelt by wetene van Willem de Bouvere ende Pieter van
de Keere, van 1 vate zouds ghecocht te Roeselare ter maerct
daer de vorseide zwijnen mede ghezouten waren, coste
22 sch. par.
Betaelt Lamsin Wydoogs weduwe, van ghorte dat gheorbaert
in de daermen van den vorseiden zwijnen, coste 6 sch. par.
Betaelt Jan de Pemele van 1 gluwe ende 3 bondel stroys
daer de vorseyde zwijnen mede gheberrent waren, 2 sch. 6
den. par.
Betaelt Vincent Ooghe vanden vorseiden zwijnen te slane
ende van te zoutene ende te overzoutene van elcken zwijne
5 sch. par., comt 10 sch. par. » (3).
Wat het bereiden der pensen met gort betekende konden
we niet te weten komen. Toch is de varkensprijs gedurende
de 15e eeuw bekend. Per kop kan daarvan het volgende tabelletje aangelegd (4) :
Prijs per kop (in ponden par.)
Jaar
1436
1456
1461
1462
1466
1469
1472
1476
1483

5—8—0
5-17-0(ook5-2-0)
6— 0-0 (ook 7 — 8 — 0)
6 — 15 — 0 (ook 5 — 4 — 0)
5 — 15 — 0
5 — 18 — 0
6-12-0 (ook 6 — 6 — 0)
5 — 15 — 0
10 — 1 — 5

(1) Naar aanleiding en ter aanvulling van de vraag G.D.P. in Biekorf,
1966, blz. 255.
(2) R.A. Brugge, Kasselrij leper, lste Reeks, n° 1641 (Rekening 1436-37)
f0 15.
(3) Ibidem.
(4) R.A. Brugge, Kasselrij leper, lste Reeks : n o 1641 (Rek. 1636-37)
f0 14 v° ; n o 1642 (Rek. 1455-56), fo 5 vo ; n o 1643 (Rek. 1460-61), f o 7 vo ;
n° 1644 (Rek. 1461-62), f0 6 ; n o 1645 (Rek. 1465-66), fo 6 v° ; n o 1646
(Rek. 1649), f0 6 v° ; n o 1647 (Rek. 1472), fo 6 vo ; n o 1648 (Rek. 1476),
f0 6 vo ; no 1650 (Rek. 1482-83), fo 5 vo.
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Het valt op te merken dat de dismeesters steeds « vette
zwijnen » kochten, gezien de grotere opbrengst van dergelijk
geslacht, zodat men grif mag aannemen dat elk dis-varken
minstens 150 kg. woog. De prijscurve vertoont derhalve slechts
vanaf 1483 een aanmerkelijke stijging. De varkens werden
gekocht, hetzij bij een varkenskweker (in 1436 was dit Mattheeuws vander Hamme, in 1460 heette hij Symoene van Tilleburgh, in 1464 Carels Reynaerde en Baesscharis Coene, in 1469
Janne vander Strate), hetzij op de markt te leper (1461, 1466,
1469, 1472, 1483), hetzij op de markt te Roeselare. « Betaelt
by den zelven dischmeesters van noch drie vette zwinen die
zy cochten sdisch behouf te Roesselare up de maerct, 15 —
12 — 0 par., 1461 » (5).
Zo betrad de dis de Roeselaarse dinsdagse varkensmarkt. Daar
werden van oudsher de knorrende producten van de in de
Mandelstreek beoefende varkenskweek te koop gesteld. In 1456
was te Roeselare reeds een hofstede « leen 24 en half gemeten 17 roeden lands, gheheeten Swinsgoed », gehouden van de
« Zale van leper » bekend, waar aan varkensteelt werd gedaan.
Deze uitbating was gelegen aan de uiterste oostkant van de
parochie, dicht bij Rumbeke, over de huidige Schaapbrug, aan
de Mandel (6). Het zal wel niet de enige varkenskwekerij zijn
geweest.
Ter markt werden dus reeds in de 15de eeuw levende varkens verkocht. Deze verkoop was bovendien gereglementeerd.
De « Rekeninghe Augustin Verannemans als ontfangher vander
stede van Roesselare van al die hy ontfaen ende ute ghegheven
heeft in de name vander zelve stede beghinnende Ste Jansmesse
midszomers int jaer 1498 ende gheduerende tote Ste Jansmesse
midszomers int jaer 1400 neghene en neghentich », de oudste
in het Roeselaarse stadsarchief bewaarde stadsrekening, vermeldt het stadsofficie van het « zwynebesien ».
Het ambt was voor dit jaar 1498-1499 verpacht geworden
aan Jan van Bilgemont, de wachter van het « vigneroen » (7),
die bovendien ook de « stallaige », of de kramen voor de markt
in pacht had (8). Door deze pachter werd voor dit jaar veertig
pond parisis aan de stadskas uitgekeerd voor dit zwijnebezien.
In vergelijking met de totale opbrengst van de verschillende
verpachte « stadsassissen » zijnde 1.560 pond 8 sch. en op een
totale ontvangst van 2.391 pond 16 sch. 11 den. par., was de
(5) Ibidem, no 1644 (Rek. 1461-62), f° 6.
(6) D. Denys, Toponymie van Roeselare, Roeselare, 1952, blz. 395 no
4655, die ook een heerlijkheid « Zwynslande west ute Rousselaere » vermeldt, waarin talrijke bossen (waar eventueel varkens zich konden voeden)
gelegen waren : n o 4657.
(7) M. De Bruyne, Roeselare, stad met een wingeroen, in : Biekorf,
1962, blz. 109.
(8) S(tads)A(rchief) R(oeselare), n o 182, Stadsrekening 1498-99, f 0 1 v°.
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des te meer dat de fiskale techniek ongetwijfeld zo was : de
pachter inde een recht per varken dat op de markt werd verkocht ; een deel van de opbrengst van dit recht kwam dan de
stadskas ten goede. De rekening van stadstresorier Thhs Abeele
over het jaar 1499-1500 noteert immers dat Rogier Veranneman
35 schellingen aan de stad betaalde « vande zwynebeziene
over der stede portie » (10).
Ging dit « zwynebesien » gepaard met enige hygiënische of
selectieve controle ? Was het officie aan veeartsenijkundige
voorwaarden verbonden ? Aangenomen moet worden dat het
toezicht van de « zwynebeziener » eerder een finantieel oogmerk had. Spijtig is het geïnde recht per kop voor de 15de
eeuw niet bekend, noch het deel van de stad in de opbrengst
der rechten, waaruit dan eventueel de omvang van de verkoop
ter markt van levende zwijnen zou kunnen berekend worden.
Welk tarief ook werd toegepast, toch blijkt die verkoop op de
Roeselaarse dinsdagmarkt met de eeuwwisseling van de 15de16de eeuw niet omvangrijk te zijn geweest.
Het is bekend dat in de 16de eeuw de varkenskweek geenszins intensief was, noch methodisch noch selectief was georganiseerd. Dit in tegenstelling met de schapenteelt (11). Veelal
werd het knorrend ras als huisdier gekweekt met familiaalautarkische bedoeling, namelijk het jaarlijks vullen van de
huiselijke vleespot. Vandaar ook het verbod uit de « Oude
costume van Rousselaere ofte project van de nieuwe », daterend van het laatste kwartaal der 16de eeuw. Het « Cappittle
XXIII, Item I » schreef voor : « Dat niemant syn beesten onbewacht ofte swynen en Iaete loopen binnen der stede, upde
boete 20 schel. par., ghereserveert de swynen Ste Antheunis
dienem ghehouden es te doen rynghelen up ghelycke boete » (12). De motivering van dit voorschrift is impliciet ; de
stadsmagistraat wilde het open stadje aan de Mandel niet in
een ploeterende zwijnestal herschapen zien. Zoals bekend
waren de Sint-Antoniusvarkens de vrijlopende specimens bestemd voor de liefdadigheid en toebehorend aan hospitalen
(te Roeselare gevestigd in de Zuidstraat) of kloostergemeenschappen. Zij liepen « vry uut ter straeten » ; te Roeselare kon(9) Zie : M. De Bruyne, De bestuurlijke inrichting van de Stad Roeselare
tot aan de Franse Omwenteling, Roeselare, 1961, blz. 62, waar de opsomming van de verschillende « stadsassissen » wordt gegeven.
(10) S.A.R., n° 183, Stadsrekening 1499-1500, f0 1.
(11) De schapenteelt liet toponymisch talrijke sporen na te Roeselare,
vooral in de zuidoostelijke hoek van de stad ; zie : D. Denys, a.w., blz.
301-303, n os 3388-3406.
(12) L. Gilliodts Van Severen, Coutumes des Pays et comté de Flandres.
Quartier D'Ypres. Coutume de Ia ville et commune de Roulers, Brussel
1914, blz. 252.
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den ze zelfs op de Grote Markt hun noodruft bevredigen op
de « pothoec ofte der stede messynck », die aldaar in de zuidoosthoek gelegen was (waar nu het huidige « oude » stadhuis
staat) en slechts in 1629-1630 werd gedempt.
De aanvoer van varkens naar de zestiendeeuwse markt was
gering. Op de boete van 20 schellingen mochten « zwynen die
barbiers ofte Lazarus upghevoet hebben » niet te koop aangeboden worden (13). Het slachten en de verkoop van varkensvlees was bovendien aan strenge voorschriften onderworpen.
Het was verboden op de boete van 20 schellingen « rammen,
stieren en zeughen te slaen binnen der stede van Rousselaere,
noch te vente zette(n) » (14). Hier werd zeker de productiviteit
bedoeld. Want in de 17de eeuw zou de varkenskweek aangroeien, wat dan onvermijdelijk op de Roeselaarse dinsdagmarkt
werd waargenomen.
Op 2 augustus 1633 werden « ter bretesque » van de stadshalle, de « Politycque ordonnantien ghemaect by bailliu, burgmeestre ende schepenen, midtsgaders de raeden deser stede
van Rousselaere », waarin de hand van raadspensionaris (16221640) en jurist Pauwel Zeghers duidelijk te onderkennen valt,
afgekondigd. Ze behelsden o.a. een minutieuze reglementering
van de wekelijkse dinsdagmarkt. Alle producten, boter, garen,
vlas, vis, koeien, lijnwaad, « messerye », haver, koren, vlees,
kregen hun welbepaalde vaste verkoopsplaats toegewezen. De
hout- en varkensmarkt was voor « d'herberghe vanden Haselt »
gelokaliseerd. Deze herberg, later een « cabaret », was gelegen
aan het Hazeltplein dat in de heerlijkheid van de Hazelt was
aangelegd (15). Later werd de « houtmarkt » wegens de uitbreiding van de zwijnsmarkt naar het huidig Polenplein (vóór 1940
de « Houtmarkt ») verplaatst.
Het plaatsje waar de varkens werden te koop gesteld, werd
geleidelijk de « zwynsmarkt » genoemd. Het bleef tot op vandaag onder de benaming « Zwijnsmarkt » bewaard, alhoewel
er daar nu geen varkens meer verkocht worden, doch slechts
deurwaardelijke verkopingen plaats vinden... dicht bij de stedelijke politiediensten. Tot rond 1930 geurden iedere dinsdag
de wit-roze biggens en varkens in die omgeving.
De voornoemde « Politycque Ordonnatien » van 1633 behielden het « zwynebesien » als volgt :
« Ende nopende de zwynen is een ighelick verboden eenighe
(13) A. Angillis, Collection des Keuren ou Statuts de la vitte de Routers,
Cuere van den Vleesche (16de eeuw), in : Ann. Soc. Emul. Brugge, XVII,
1864-65, blz. 195.
(14) Ibidem.
(15) D. Denys, a.w., blz. 135-136, nos 1234-1236. Nu is aldaar sedert
1965 een parkeerplaats aangelegd, juist voor de ingang van de zopas
nieuwgebouwde vleugel van het Klein Seminarie aan de Zwijnsmarkt.
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te vercoopen ende leveren tenzy tzelve is ghepasseert warrandatie vande pachter van het swynebesien deser stede ende by
hem oprecht ende niet ongans verclaert op peine van 't elcker
reyse te verbueren byden vercooper de boete van zes ponden
par. ; ende de warrandatie die bedraecht vier schellingen par.
van elck swyn aldaer vercocht sal blyven svercoopers laste ten
waere contrarie besproken alsvooren » (16). Dit betekende
reeds een zekere hygiënische zoniet selectieve controle.
Het tarief van vier schellingen per verkocht varken werd
ongewijzigd tot aan de Franse Revolutie behouden. Volgende
tabel laat toe de evolutie van dit « swynebesien » gedurende
het oude regime nader te volgen.
Jaar

« Swynebesiener »

opbr. in stadskas

1550-51
1600-01
1633-34
1651-52
1700-01
1750-51
1789-z0
1794-95

Jan Wulaert
Maarten Monstruel
Willem Baekelant
Lanceloot de Tomme
Pierre Verelet
Jacobus van Hulle
Constatinus Van Hee
Pieter de Jonckheere

3.17.6
18. 0.0
97. 0.0
65. 0.0
59. 0.0
148. 0.0
132. 0.0
81. 9.0
en 49 assignaten (17).

Deze cijfers laten toe te besluiten dat het aantal varkens
verkocht op de dinsdagse varkensmarkt te Roeselare gedurende
de tweede helft van de 18de eeuw aanzienlijk toenam. Daar
de juiste verhouding tussen de totale geïnde taks en het deel
dat door de zwijnebeziener aan de stadskas moest afgestaan
worden niet bekend is, kunnen wij echter geen juiste cijfers
van dit aantal bepalen.
Aan de pachter « van de cauchye », dit was de inner van de
straattol, moest bovendien voor ieder varken « de stede passerende ofte inde stad commende » zes deniers betaald worden (18).
Gedurende het Oude Regime werd voornoemde reglementering in haar grote trekken onveranderd bewaard. Spijtig kwamen wij niet in het bezit van de pachtvoorwaarden waaronder
dit « zwynebesien » werd toegekend. Eerst bij de afschaffing
van de « heerlijke » rechten door de Franse revolutie, kwam
daaraan een einde. Aldus noteerde stadsontvanger Jan Baptiste
(16) L. Gilliodts Van Severen, a.w., blz. 369 : Piliticque Ordonnantien, 14.
(17) S.A.R., n° 199 (Rek. 1633-34), f o 2 ; n o 283 (Rek. 1651-52), fo 2 ;
n° 329 (Rek. 1700-01), f o 4 ; n o 378bis (Rek.1750-51), f a 5 ; n o 417 (Rek.
1789-90), fo 7 ; n° 420 (Rek. nov. 1794-okt. 1795), f o 1 vo.
(18) L. Gilliodts Van Severen, a.w., blz. 370 : Politicque Ordonnantien, 15.
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De Geest in zijn rekening over november 1796 -- 1ste Vendémiaire Jaar VI (22 september 1797) het volgende : « 't Zwyne
besien. Ontfaen van francis de Geest soo veele hy heeft gedeclareert ontfanghen tot den dag suppressie der rechten : 6.6.0.
Men doet observeren dat constant van hee nog debet is van
desen pacht anno 1792 161.19.0 pars. Borghe syne sone josephus (in margine staat daarbij : Transeat voor difficile recouvre);
Jacq. De Bie Borghe pr. lambert Bethune es debet over 't Zwynebesien anno 1793 tot 185.16.0 (in margine staat daarbij genoteerd : geordonneert te doen betaelen) » (19). Of deze schuld
van het « resterende zwijnebezien » ooit werd vereffend, kon
niet uitgemaakt worden.
Dr. Jur. Michiel DE BRUYNE

IN DE KEUKEN VAN 'T ZWERDEKIN
BRUGGE 1466

Ingevolge arrest op Wibrandt Diericx, wonende in de herberg
't Zwerdekin, werden op 10 juli 1466 de volgende « percheelen
van catteylike goedinghen » in de keuken opgeschreven voor
inventaris. (RAB. Proosdij nr. 1234, f. 125").
In de kuekene
Een dridsoor, 1 cavye, 1 cupzethele, 1 bard.
Een thenin canne van 2 stopen, 1 thenin stoop, 8 vierendeelen,
1 roosebecken metten handvaten.
Drie kethels onder groot ende cleene, 2 beckenen onder cleen
ende groot, 1 panne met twee hooren, 1 latoenen stove,
1 laeuwerkin, 14 candelaers onder cleen ende groot.
Een handvat, 1 mottalin pot, 2 cauffoorkin, 1 cleen kethelkin,
3 mottalen potten.
Achtien thenin scuethelen, 3 doozynen thenin tailliooren, 15
plattheelen onder cleen ende groot, 12 thenin tapvierendeelen, 1 biervierendeel, 1 bierpynte, 1 /2 pynte.
Een grooten Iaeuwer, 3 yserin pannen, 3 roosters, 2 speten,
3 branderkins, 1 staelyser, 1 tanghe, 1 panne met eenen
sterte, 1 crauwele, 1 droopleple, 1 vispaen, een kethelkin,
1 eerin panne met 2 hoiren, 1 grooten platheel vul beilden.
In de aanpalende « heitcamer » werden opgetekend :
Een rondeel, 1 zethele, 2 bancken, 1 tafele, 2 scraghen, 1 scipscryne, 1 lys met 2 laden, 8 stoelen, 1 dridsoor, 2 branders,
1 bescreven cleet, 1 bardekin met een beilde, 1 verkeerd
bardt.
M. C.
(19) S.A.R., n o 421 (Rek. 1796-1797), f 0 7 v0 . — Een volgende bijdrage
behandelt de varkensmarkt onder het Nieuw Regime.

— 295 —
OUDE VIJVERS RONDOM BRUGGE
Na Ruddervoorde en Maldegemveld (Biekorf 1966, 157 en
207) mogen nu ook de omstreken van Brugge in de vijverhistorie meespreken.
Tussen de jaren 1583 en 1646 wordt, in de Vernieuwing
van de Wet van Brugge, herhaaldelijk een zekere Codde vermeld die bij het Visambacht optreedt als vertegenwoordiger
van de kopers of verkopers van « Varsschevis » (zoetwatervis). De staten van goed van de familie Codde noemen dan
ook, nevens de andere bezittingen, de talrijke vijvers gelegen
in de omstreken van Brugge en aan die familie toebehorend
(Stadsarchief Brugge. Staten van goed, 1 e serie, 1393-1369,
640) .
Over teelt en handel kon ik tot nu toe weinig vinden. Eenmaal wordt een 0 vergaer vijverken » genoemd. Een paar maal
verschijnt een « castelein » als verbonden met de zorg voor
de vijvers
« Ghemaect... in de prochie van Bekeghem bij den ouden
vyvere twee huusekens daer van het eene ghebruuct wort
by Herry Bollaert als castelein... ».
« Betaelt aen Guillaume Timmerman, castelein van diveersche vyvers, over zyn salaris van de jaeren 1611 en 1612,
metghaders over diveerssche reparatien ende verschot ghedaen
ande zelve vyvers. lb. 17.13.4 gr. »
Ten slotte komt een uitgave van 12 pond « om te coopen
jonghe carpels tot spysen van vyvers ».
De staten van goed beschrijven de volgende vijvers.

Bekegem, Zerkegem en Zedelgem.
« Een leen wesende een vyvere ligghende inde prochie van
Zerkeghem ofte Bekeghem ghehouden van Jr. Gillis Borremans van synen leenhove het Wallegoet dat hy hout van den
Burch van Brugghe.
Een vyvere groot onder velt, water ende busch 18 gem.
ghenaempt de Zeelandtsplaet vyvere, lighende binden ambachte van Ghistele ende inde prochie van Bekeghem, verre
z.o. vande kercke.
Acht gemeten vyvere ende velt ligghende inde prochie van
Bekeghem... commende metter oostzyde ande Zeelandts vyvere.
34 gemeten... (binnen den Ambachte van Ghistele ende
inde prochie van Bekeghem) ende is een vyvere ghenaemt
den Govare.
Het vergaervyverken ter westzyde daer aen, groot 2 gem.
25 roeden landts. Den Rondeel vyvere ende... Boomkens
vyvere inde prochie van Bekeghem verre z.o. vande kercke.
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Een vyvere met toebehoorten ghenaempt Stockers vyvere,
groot 15 gem. in de prochie van Zedelghem z.o. vande kercke.
De Leempit vyvere... in de prochie van Zerkeghem, verre
z.o. vande kercke. Drie vyvers metten toebehoorten ligghende
rondhomme int velt toebehoorende den heere van Ghistele
inde prochien van Bekeghem ende Zerkeghem... : den Ouden
vyvere, den Ghistel vyvere ende de Mekelmoer vyvere.
Prochie Bekeghem : eenen vyver ghenaempt de ratte vyvere
theynde Zeelandt vyvere ende de Praet vyvere ant oosthende...;
de rietvyvere.
Zwevezele
Een vyvere met zeker landt daer omme, groot 25 gem
met de catheylen... in de prochie van Zwevezele n.o. van de
kercke in eene jeghenoote ghenaempt t' Muncke velt onder
de jurisdictie vande vierschare van Wynendaele.
Ruddervoorde
Twee vyvers inde prochie van Ruddervoorde z.o. van de
kercke in t' Muncke velt... : de nieuwe vyvere met dammen,
velt, busch... ; het Laerkin (vyvere).
Beernem
Diversche vyvers te weten : het eecken vyverken, den nieuwen dam vyver,... den steenen vyver, den knesselaere moervyver ende den Wayaers vyvere, alle ligghende binnen de
prochie van Beernem ter heerlicheede van den Nieuwen in
Beernem.
G. van N I EUWENH UYSE
DE VLAAMSCHE ZANGMEESTER

Op de vraag in Biekorf 1966, 255.
Ik weet niet waar en wanneer Gustaaf De Lescluze de eerste
druk van zijn Vlaamsche Zangmeester heeft uitgegeven. Een
tweede druk is verschenen te leper « Drukkerij J. TybergheinFraeys, Boekbinder, Groote Markt, 14 ». Een brochure in-12 van
16 bladzijden, onder een blinde blauwe kaft.
De titel van het werkje luidt :
« De Vlaamsche Zangmeester. Noodige en voldoende kennissen tot vormen en bestieren van Koorzang. Ten dienste van
patronagen en scholen. Verzameld door G.D.L. Pbr. »
De Lescluze draagt zijn Zangmeester op aan E.H. Florimond
Joseph Vanden Bulcke, die in 1892-1899 « bestierder » van de
Normaalschool te Torhout was. Daardoor wordt de uitgave bij
benadering gedateerd.
Uit die opdracht mag wel de volgende uitspraak ter ere van
de toenmalige Normaalschool worden aangehaald : « In muziek
en klankveerdigheid zal doorgaans Vlaanderen gelden, wat
Thourout geldt ».
C. B.
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VLAAMSE BRIEF UIT KENTUCKY
1818

Op 17 juni 1817 verliet het koninklijk fluitschip La Caravane
de haven van Bordeaux. Na veertien dagen oponthoud in de
voorhaven Royan kon het op de oceaan uitzeilen met bestemming Annapolis (Maryland USA).
De grote man aan boord van het schip was Mgr. Dubourg,
de nieuwe bisschop van Nieuw-Orleans (Louisiana), een eminent figuur uit de Amerikaanse missiegeschiedenis. Onze aandacht gaat echter onmiddellijk naar het twintigtal mannen
die hem begeleiden : « vijf priesters, vier onderdiakens en
enkele jonge seminaristen, en een klein aantal werklieden ».
De helft van die groep Dubourg zijn immers Vlamingen (1).
Een van de priesters is Charles de Ia Croix van St.-KornelisHorebeke, de bekende apostel van de Osagen (2).
Onder de meereizende Gentse seminaristen treden naar
voren : Leon De Neckere van Wevelgem, de latere bisschop
van Nieuw-Orleans ; David Deparcq van Zarren ; Philippe
Hosten van Zarren, die bij de Jezuieten van Missouri zou
intreden ; Constantin Maenhout van Waarschoot, wiens familie
te Roeselare gevestigd was ; Angelus De Geyter van Smetlede bij Gijzegem (3).
De vijf « werklieden » waren eigenlijk jonge landbouwers
die te Gent waren samengekomen ; via Parijs hadden ze Bordeaux bereikt om mee te gaan met Mgr. Dubourg, die bijzonder veel verwachting stelde op zijn geliefde « laboureurs
flamands », alstoen onderdanen van koning Willem (4).
Van die vijf missiewerklieden — een soort lekebroeders,
doch zonder enig kerkelijk statuut — kennen we er maar twee
bij name : een zekere Martinus Lepere uit het Kortrijkse (5),
en Pieter-Jan Vanden Berghe uit de streek van Izegem. Deze
laatste is vandaag onze man : hij schreef immers uit Bardstown (Kentucky) op 27 februari 1818 een brief aan zijn zuster
die « maerte » was op een van de pachthoven van de kasteelheer van Izegem, de Brugse patriciër Joseph van Huerne. Deze
(1) Mgr. Dubourg (1766-1833) was vanaf 1795 werkzaam in NoordAmerika. Hij vertoefde in 1815-17 in Europa waar hij priesters, studenten
en werklieden voor zijn missie aanwierf. Een eerste groep van 13 man
was reeds in juni 1816 naar Baltimore afgereisd. — Over de betrekkingen
van Mgr. Dubourg met Vlaanderen is een afzonderlijk artikel in voorbereiding.
(2) Over hem zie het belangrijke repertorium van A. De Smet, Voyageurs belges aux Etats-Unis du XVil e siècle à 1900, Brussel, 1959, p. 50-52.
(3) A. De Smet a.w. handelt over De Neckere p. 53-54 ; over Deparcq p. 54 ; over Maenhout p. 117-118. — Over Hosten, zie P. Allossery,
Wvl. Zendelingen 1148-149.
(4) [Mgr. Dubourg]. Notice sur l'état actuel de la mission de la
Louisiane. Parijs 1820.
(5) Over Martinus Lepere, zie Allossery a.w. II 20-21.
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had Mgr. Dubourg in september 1816 op zijn kasteel ontvangen en stelde veel belang in de Amerikaanse missie ; van
de brief uit Kentucky heeft hij een afschrift gemaakt en geklasseerd in zijn verzameling aktualiteiten. En kuriositeiten,
mogen we wel zeggen, want een Vlaamse brief uit Amerika
van vóór 1820 is een zeldzaam stuk.
De tekst van die brief wordt hier medegedeeld naar dit
bewaard gebleven afschrift. Met de nodige aantekeningen en
toelichtingen uit andere bronnen.
A. VIAENE

BRIEF VAN PIETER-JAN VANDEN BERGHE

Bardstown den 27. februarius 1818.
Beminde zuster,
Alhoewel de verre afgelegentheijt van plaetsen schijnt mij
op eenige maniere te beletten van u van tijd tot tijd nieuws
te geven, nochtans de goddelijke voorzienigheijd heeft gewilt
dat ik de gelegentheijd vinde om UE. dezen brief te zenden
door dewelke ik UE. wille te kennen geven mijn broederlijke
liefde die ik tot UE. tot hier toe en altijd zal hebben. Gij zult
ook uijt den zelven zien dat ik tot noch toe altijd in goede
gezontheijd geweest hebbe, ik hope van UE. hetzelve. Voorders zult gij zien dat mijne reijse tot hier toe geluckig heeft
geweest, en ten laetsten wat geld en godtsdienst van dees
land.
Om te beginnen aen onse reijse, wij zijn vertrocken van
Bourdeaux den 17. juny 1817. Na twee dagen gereijst te
hebben op de riviere La Gironde quamen wij aen den mond
van de riviere waer wij het schip vonden, die ons moest alle
dragen in de nieuwe weereld.
Wij bleeven stil ontrent 14. daghen in de have van Roijane,
een kleen stedeken. Gedeurende dezen tijd, wij hadden
-het ongeluk van een schip te zien in gronde gaen, thien mannen van ons schip liepen het ter hulpe en zij redden alle de
menschen die'er in waren.
Den eersten van julius staken wij in zee en den 4. september kwamen wij aen het land tot Napolis (Annapolis), de
eerste stad van America.
Gedeurende onzen overgang wij hadden het geluk van te
zien veertig mattroosen zig vereenighen met Godt, het meeste
deel ontfing het H. Sacrament des vormsels en d'andere die
gongen tot de H. Communie ; den Bisschop heeft tweemael
gepredikt ; gedeurende dat wy op t'schip geweest hebben
heeft men alle dage twee ofte drije missen gehad, te weten als
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het waggelen van het schip het toeliet. Wij hebben maer
3. of 4. storms gehad gedeurende onzen overgang.
Wat aengaet de visschen die men gezien heeft, zij bestaen
in eene groote menigte van de welke men eenen gevangen
heeft van zeven voeten lang en die ontrent 200 pond zwaer
woeg. Wij hebben ook veel afgesien ter oorzake van het zoet
water, want ijder man hadde maer een flessche daeghs, zoo
wel de Heeren (6) als wij, ende het was nog ondertusschen
by naer bedorven.
Om wederom op onze reijse te kommen, wij zijn vertrocken den 24. october van Napolis en des avonds quaemen
wij tot Baltimore waer wij verbleeven 3. dagen in t'seminarie
dat bestaet in 10 seminaristen (7). De stad heeft 60.000. zielen
waer van 10.000 catholijk zijn. Men rekent er 20. godtsdiensten.
Wij vertrocken uijt die stadt den 28. october met elven,
want wij waeren in drije benden verdeeld ten oorsaecke van
d'herbergen die wij op onzen weg zouden gevonden hebben
in kleen getal bestaende, en wij quamen tot Pittsborg aen
den 2. november.
Wij hadden eenige ongemacken op onzen weg ter oorzaeke
van de hooge bergen en groote steenrotsen die wij moesten
overgaen. Ons rijtuijg waer wij in waeren heeft tweemael
omgevallen, maer de goddelijke voorzienigheijd heeft niet
toegelaeten dat'er iemand gehindert is geweest, hebbende
moeten een deel van onze reijse te voete doen.
Wat aengaet de reijse van den Bisschop (8), hij heeft de
zelve ongemacken gehad als wij, want het rijtuig waer hij
in was heeft drijemael omgevallen zonder ongeluk, maer heeft
ook verplicht geweest een groot deel te voet te reijsen door
regen en sneeuw.
Wat aengaet Pittsborg, t'is ook een schoone stadt, bestaet
in 10.000 zielen waer van 400 catholijk. Men vind daer alle
soorten van manufacturen onder de welke de wonderbaerste
om zien is de nagel-manufacturen, zij bereijd het ijder 600 nagels op een minute, het is onmogelijk om het te gelooven voor
al eerst men t'ziet.
Wij vertrocken van Pittsborg den 19. november met een
schip gelijk de arke van moijses (sic) en naer 12 dagen gereijst te hebben op de riviere Ohio, die de schoonste riviere
is die ik van mijn leven gezien hebbe, quamen wij aen tot
Louisville, een schoone stadt, tot alwaer twee missionarissen
ons verwagten van over 15. daeghen. Gedeurende onze reijse
zag men veele schoone eijlanden en steden, ook eenige wildernissen alwaer men ten tijde van de nagt wolven hoorde
huijlen.
(6) De Heeren = de priesters en seminaristen ; wij = de werkbroeders
(7) Het bisdom Baltimore, eerste bisdom in USA, was opgericht in 1789.
(8) Mgr. Dubourg, die zelf in zijn brieven die reis beschrijft.
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Wij bleeven in Louisville tot den 3. december. Vandaer zijn
wij vertrocken naer t'seminarie van Bardstown, alwaer wij
gaen verblijven tot naer Paesschen. Wij vonden daer 12 van
onze medebroeders, negen Heeren en drije broeders. Onder
deze 12 is Mr. Deijs van Brugghe (9) en Mr. Neiringhs (10)
die gij moghelijckx kent, is van dees Bisdom en hij woont
5 uren van het seminarie.
Wat aengaet dees seminarie, het staet in het midden van
de bosschen, daer thien seminaristen in woonen. Wij zijn
hier zeer wel gehuijst, en zeer wel gevoed, zoo dat ik niet
noodig hebben als de hulpe van uwe gebeden... Van mijn
kant ik zal trachten UEd. indachtigh te wezen in mijne krancke
gebeden, en ist dat wij het geluk niet meer en hebben malkanderen noch in deze weireld noch eens te zien, ik hope
van malkanderen te zien met een grooter vreugd in den
hemel.
In afwachtinge van een uwer brieven heb ik d'eere van te
zijn uwen zeer oodmoedigen en toegenegen broeder
P. J. Vanden Berghe
— Als gij mij wilt vereeren met een brief, ziet hier mijn
adres : « A Madame Fournier née du Bourg près de l'Eglise
St. Seurin n° 7 a Bordeaux pour Mr. P.J. Van den Berghe au
séminaire a Saint-Louis dans l'Amérique » (11).
POSTSCRIPTUM

Wat aengaet den godtsdienst, alles godtsdienst is goed in
dit land en men maekt geen cas een nieuwen te maken,
want een koopman ofte een anderen, die de fortune tegen
heeft gehad, gaet vinden persoonen de welke hij weet van
geenen godtsdienst te zijn en hij doet hun gelooven dat hij
den waeren godtsdienst ontdekt heeft ; weinige daeghen daer
naer begint men een tempel te bouwen en men geeft aen
hun 5000. francs als uytvinder en minister van den nieuwen
godtsdienst...
Wat aengaet den catholijken godtsdienst hij verspreijd zig
langs om meer, de catholijke zijn noch in kleen getal, maer
zij zijn godtvruchtigh. Want men ziet'er kommen van 10. en
20 uren verre om de misse te kommen bijwoonen en om te
biecht te gaen, al ist dat de weghen zeer vuijl en gevaerlijk
zijn in dit land ter oorzaeke van de rivieren die zij moeten
(9) Leo Deys was in 1814 als student van de Propaganda naar Rome
getrokken, waar hij door Mgr. Dubourg werd gewonnen voor de missie
in Amerika. Deys behoorde tot de eerste groep van Mgr. Dubourg
(afreis van juni 1816).
(10) Karel Nerinckx van Herfelingen, de apostel van Kentucky ; was in
USA werkzaam sedert 1804 ; verblijft in Europa 1815-17 ; naar Kentucky
teruggekeerd via Amsterdam in mei 1817. Over hem zie A. De Smet,
a.w. 129-131 (met bibliografie).
(11) Madame Fournier was de zuster van Mgr. Dubourg.
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voor de kerke staen van de menschen die naer de misse
kommen en om te biechte te gaen.
Wat aengaet hunne woonsten zij zijn in t'algemeen gemaekt van hout, en als men hier een huijs wilt maeken men
neemt de bifile en de zage op den rug en men gaet in de
bosschen waer men 30. of 40. boomen afkapt, de welke men
legt den eenen op den anderen ; en daer naer maekt men
met de zage een venster en een deure, en op een dagh heeft
men een huijs gemaekt. Ende wanneer de plaetse waer zij
woonen hun niet meer aen en staet, zij maecken pak en zak
en gaen voorders in de bosschen alwaer zij wederom zo een
hutteken maecken.
Ik stond eens grootelyckx verwondert wanneer ik d'eerste
mael in zoo een huijs ging om mijn pijpe te ontsteeken,
want ik zag daer 10. of 12. menschen aen een tafel zitten
zeer wel gedeckt, waer 5. of 6. gerechten op stonden, en alle
de menschen die aen de taefel zaeten waeren alzoo wel gekleed als de Eerste in Vlaenderen (12).
Wat aengaet hun geld waer van zij hun gebruijk maecken,
het bestaet gemeenelijk in papieren geld. Men vind ook
eenige zilveren stucken van ghewighte van de 5 francs-stuckeri.
En in gebruijk van kleengeld, en een bagatelle moetende
betalen, zij nemen een hamer met een mes ende slaen een
van dees zilverstucken in twee, dry, jae wel in 16. brocken,
van de welke ijder brocke staet de weerde volgens zijn grootte.
Men doet het zelve met het papiergeld, hetwelk men in
stucken scheurt of snijd met een schaere, zoo dat gij ziet dat
het een vrij land is.
Ik mag hier ook niet vergeten te zeggen datter hier geene
stallen en zijn voor de beesten gelijk in Vlaenderen, zoo dat
de peerden, koeijen, verkens en andere beesten zoo in den
winter als in den zomer altijd buyten loopen. Het gebeurt
ondertusschen, wanneer men buijten gaet in den avond, dat
men valt of schupt tegen peerden, koeijen of verkens die op
de straeten ligghen te slaepen (13).
Hier is ontrent alles dat ik te schrijven hebbe. Groetenisse
aen alle mijn vrienden, aen Peter en meter C.D. Sander en
Amandus Beel wensch hun een geluckig nieuwjaer vervold
(12) Tien jaar later zal de jonge Lazarist Pieter-Pauwel Lefevere van
Roeselare in dezelfde streek hetzelfde opmerken : « Er is ook geen land
op de wereld waer men meer vleesch eet dan hier, en gelijk iedereen
veele koeyen en zwyns kweekt, een huysgezin van zes menschen slagt ten
minste dry koeyen en tien zwyns op een jaer, hetgeen bijna ongeloofbaer
schijnt... » (Brief uit Barrens, 10 aug. 1828 ; gedrukt z.d. te Roeselare
bij D. Van Hee).
(13) P.P. Lefevere schrijft in de aangehaalde brief van 1828 : « ...Koeyen
en zwyns zyn geduerig in de bosschen, zoo 's winters als 's zomers ;
nergens bij de boeren ziet men koey- of peerdenstallen ».
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dat ik mij beveele in hunne gebeden.
Versoeke mij te laten weten hoe het is met den godtsdienst,
of den bisschop van Ghend noch niet wederom en is gekommen, of het seminarie van Rousselaere nog in wezen is etc. (14).

DE VINGER NIET MOETEN HEBBEN

Op de vraag in Biekorf 1966, 192.
De spreuk uit Kruishoutem « Hij en moet de vinger niet
hên » (kan flink zuipen) heb ik hier te Ronse meermaals gehoord met dezelfde betekenis.
G. L.

Die spreuk werd opgetekend door Teirlinck in zijn Zuidoostvl.
Idioticon Ill 261. Met de volgende toelichting. « Als het kalf
nog zeer jong is, kan het zuigen doch niet drinken ; om het
te leren drinken steekt men de vinger in de mond van het
dier en houdt men muil en vinger in de melk van een vat ;
het kalf zuigt aan de vinger en slorpt tegelijker tijd een weinig
melk op. » De toepassing op drinklustige personen is duidelijk : « Sieske kan enigte pintjes uitlappen, hij 'n moet de vinger niet hên » (moet erbij niet geholpen worden).
E. N.
UIT EEN OUD REMEDIE-BOEK

Tegen de ziekte van de hoornebeesten
De beesten doen zwemmen in 't loopende waeter en ze
van tyd tot tyd besproeyen met koud waeter. Strooij geven
en kooleblaeren. (Getrocken uyt de secreeten van Mr. Wyts

pb r .).
Voor bui jkpi jne der peerden
Oragne of appelchina schellen hun ingegeven.
Seer curieuse remedie
die met experientie goedgevonden is om te weeren dat de
koeij plaege in geen stallen en komt.
Legt boven t'stal keperkens of ribben, can het sijn van mast
of sparren hout, en legt daer boven sparre of maste busschen,
dien wierook doom belet de plaege, al was die in t'land.
(Opgetekend door Joseph van Huerne ca. 1800).
(14) Mgr. de Broglie had Gent en zijn bisdom (voorgoed) verlaten
op 17 maart 1817, een paar maanden voor de afreis van Mgr. Dubourg.
Vandaar de vraag van onze briefschrijver ; vandaar ook de vrees voor
een optreden van de regering van koning Willem tegen het seminarie van
Roeselare (dat eerst in 1825 zou gesupprimeerd worden).
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NIEUWE UITGAVE VAN HET GRUUTHUSE- HANDSCHRIFT
De Maatschappij voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te
Leiden heeft, ter viering van haar 200-jarig bestaan, voor een
uitgave gezorgd waarvoor haar zowel de historici als de filologen en literair- en muziekhistorici bijzonder dankbaar zullen
zijn (1). De maatschappij heeft inderdaad, door de hand van
haar Jubileumvoorzitter, de Utrechtse hoogleraar Dr. K. Heeroma, een nieuwe uitgave bereid van het beroemde Gruuthusehandschrift, een verzameling gedichten en liederen die behoorde tot de bibliotheek van Lodewijk van Gruuthuse te Brugge.
Een goede eeuw geleden had C. Carton reeds een uitgave
van dit handschrift bezorgd (2). Zowat iedereen is het er echter over eens dat die uitgave geen voldoening schenkt ; Dr. J.J.
Mak had het zelfs over een duizendtal transcriptiefouten (3).
Dit en een aantal persoonlijke redenen hebben Prof. Heeroma
ertoe aangezet ons een nieuwe uitgave te schenken.
Het is een lijvig boekdeel geworden waarin echter alleen de
liederen, d.w.z. het tweede deel van het uit drie delen bestaande manuscript worden uitgegeven. De uitgebreide inleiding
bestaat uit volgende delen : het handschrift (p. 10 vv.) ; de dichters (p. 44 vv.) ; het liedboek (p. 113 vv.) ; Klacht om Egidius
(p. 215 vv.) (4) ; Prosodie en Melodie (door C.W.H. Lindenburg, p. 220 vv.). Volgen een uitgave van de 147 liederen (p.
231 vv.) en een aantal fotografische reprodukties van het handschrift (p. 559 vv.).
Was omtrent het handschrift reeds een en ander gekend,
dan heeft Heeroma toch voor een aantal opzienbarende ontdekkingen gezorgd.
In het eerste hoofdstuk « Het Handschrift » krijgen we een
codicologische ontleding van het manuscript en de scribenten,
die zo vakkundig en uitgebreid is, dat het verwondering baart
dat de schrijver het in zo korte tijd klaar kreeg. Een van de
eerste resultaten van dit onderzoek is dat Dr. Heeroma meent
de vervaardiging van de codex aan één enkel, uiteraard Brugs,
scriptorium te kunnen toeschrijven. Voortgaande op de verschillende handen die hij onderscheidt, rekonstrueert hij de
vermoedelijke geschiedenis van het tot stand komen van het
(1) « Liederen en Gedichten uit het Gruuthuse-Handschrift, uitgegeven
vanwege de Maatschappij voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te
Leiden, door K. Heeroma, met medewerking van C.W.H. Lindenburg »,
Eerste deel, Leiden 1966.
(2) « Oudvlaemsche Liederen en andere Gedichten der XIVe en XVe
Eeuwen », Gent, Maetschappij der Vlaemsche Bibliophilen, 2e serie,
No 9 (s.d.).
(3) J.J. Mak : « De liederen van het Gruuthuse-Handschrift » LB 1960
(XLIX), p. 1-21.
(4) Tot dit handschrift behoren inderdaad de overbekende liederen
« Egidius waer bestu bleven » en « Allouette voghel cleyn ».
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handschrift. Hebben wij wel eens de indruk dat hij onder de
« Wahrheit » een beetje veel « Dichtung » mengt, dan neemt
dit toch niet weg dat m.i. tegen de hoofdpunten van zijn
betoog weinig kan aangevoerd worden. Hij steunt bovendien
op de autoriteit van de Vreese, die hij nochtans te gelegener
tijd verbetert en vooral aanvult. Van belang is zeker dat Heeroma meent in het handschrift ook de autograaf van de dichter
zelf aan te treffen. Dit is uiterst gewichtig omdat hij de toewijzing van de gedichten aan Jan Moritoen voor een groot gedeelte
daarop laat steunen.
Zo zijn we dan aan de dichters toe. De uitgever schrijft
namelijk het gehele Gruuthuse-handschrift aan twee dichters
toe, nl. Jan van Hulst en Jan Moritoen, en dit op grond
van enerzijds paleografische en codicologische en anderzijds
stilistische overwegingen. Is het vermelden van die dichters
niet nieuw (5), dan is dat wel het nauwkeurig afbakenen van
beider aandeel en vooral de bewering dat het ganse liedboek,
de muziek incluis, van de hand is van één enkele auteur : Jan
Moritoen.
In tegenstelling tot Nelly Geerts meent Heeroma een zeer
homogeen denkpatroon te kunnen aanwijzen alsook een
bepaalde, hem eigen beeldspraak en stilistiek. Aan de hand
van deze liederen en gedichten (6) stelt hij een hele levensbeschrijving van Moritoen voor, waarin hij de evolutie beschrijft
van de aan de zelfkant der maatschappij levende kunstenaar
tot een gerespekteerd burger en schepene van de stad Brugge.
Tot deze evolutie zouden niet in het minst bijgedragen hebben
twee liefdesgeschiedenissen, nl. zijn verhouding tot Marie en
Mergriete. Dientengevolge worden zijn liederen ingedeeld in
een Marie-groep en een Mergriete-groep. Weer moet het ons
van het hart dat aan die biografie, die meer op verbeelding
dan op duidelijk aanwijsbare stukken steunt, een zeer groot
aandeel in de bespreking van de liederen wordt toegekend.
Het is eigenlijk een soort « circulus vitiosus », immers aan
de hand van gegevens uit de gedichten stelt hij een uitvoerige
biografie samen, die hij dan gebruikt om de gedichten weer
toe te lichten. Zal hij het voor de hoofdpunten wellicht bij het
rechte eind hebben, dan vrezen we toch dat bij het opstellen
van de « Jan Moritoen-story » de dichter Heeroma het dikwijls
haalde op de degelijke filoloog zoals wij hem uit andere
geschriften en niet in het minst uit zijn codicologische verklaring leerden kennen.
(5) Zie o.a. de Zuricher dissertatie van Nelly Geerts : « Die altflámische
Lieder der Handschrift Rhetroijcke (sic) ende Ghebeden-bouck van Mher
Loys van den Gruythuyse » (Halle a.S., 1909).
(6) Behalve van het Liedboek zou Moritoen ook de auteur zijn van
gebeden 6 & 7, en gedichten 1, 2, 6, 7, 9 en 13 (derde deel).
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Toch draagt zijn uiteenzetting over de kunstenaarsgroep
(i.c. zangvereniging) waarin hij Moritoen plaatst zeker bij tot
het aanschouwelijk maken van de maatschappelijke toestanden
in Brugge op het einde 14e, begin 15e eeuw. Vooral de betrekkingen met Keulen, die zich ook in de taal duidelijk weerspiegelen, verdienen aan een degelijk onderzoek onderworpen te
worden. Daartoe dienen niet alleen alle beschikbare archiefstukken onderzocht, maar zeker ook de taal van de liederen
waarin talrijke verduitsingen waar te nemen zijn. Dat zou zeker
bijdragen tot een duidelijker begrip van Brugge's positie in die
tijd. Hadden de betrekkingen met het Oosten vooral een
receptief karakter of waren ze ook expansief ? In de ambtelijke
taal uit die tijd is mij die Duitse invloed niet bekend maar
een nauwkeurig onderzoek kan misschien heel wat aan het
licht brengen, ook voor de interpretatie van Moritoens opvolgers. Vermits Moritoen door Heeroma als een voorloper van
de rederijkerskunst beschouwd wordt, is het niet a priori uitgesloten dat latere rederijkers (en hier denken wij bv. aan Antheunis de Roovere) zijn invloed ondergingen zowel wat hun ideeën
als hun taal betreft.
Thans nog een en ander over de uitgave van de liederen.
Het zal zeker de musicologen (die reeds in het hoofdstuk van
Lindenburg aan hun trekken kwamen) verheugen dat boven elk
lied een musicologische interpretatie voorkomt. In de verklarende voetnoten worden zowel de tekst als de muziek toegelicht.
Deze noten echter zijn ook de oorzaak van onze voornaamste kritiek op de uitgave. Meer dan een tekstverklaring,
d.w.z. een bijdrage tot het beter begrijpen van de tekst, zijn
deze noten niet. Het zal de filoloog echter ontgoochelen dat,
afgezien van enkele verspreide opmerkingen, geen systematische bespreking van de taal van de liederen voorkomt. In de
ontwikkeling van het Middelnederlands nemen die liederen
nochtans een belangrijke plaats in en het zou een uitstekende
gelegenheid geweest zijn de voornaamste karakteristieken van
die taal te belichten. Misschien is vooral tijdnood er de oorzaak van dat dgl. analyse ontbreekt. Mogen we misschien hopen
dat de uitstekende filoloog die Heeroma is, bij de uitgave van
het tweede deel, dat niet aan een vaste verschijningsdatum zal
gebonden zijn, voor een deskundige ontleding van Moritoens
taal zal zorgen ? Het zou van zijn uitgave zeker de meest volledige maken die ooit verscheen.
Roland WILLEMEYNS
Navorsingsstagiair N.F.W.C.
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BREEDTE VAN DE OZENDROP
Op de vraag in Biekorf 1966, 255 : over de « breedte van
de euzie ».
Vooraf weze opgemerkt dat euzie (al. ozie, oose) betekent :
het over de muur uitstekend gedeelte van een dak, waarvan de
regen afdruipt. Ozendrop (oziedrup, ozieval, ozieloop, en
ook kortweg ozie, euzie) betekent in 't bijzonder : de strook
of streep grond waarover de ozie uitsteekt en die aldus van
het afvallende water bevrijd is. Bij gootloze bedaking gold
(geldt) de ozendrop als bewijs van eigendom : grens van eigendom is dan niet de muur doch de val van het water.
Over de ozendop zijn heel wat bepalingen in de plaatselijke
keuren en reglementen terug te vinden. Bepalingen die, uitgedrukt in duimen en voet, uiteenlopend zijn, zoals overigens
de lokale maten zelf, en die ook met de tijd evolueren.
Als kadastrale term verschijnt ozendrop in een akte van
20 maart 1405 (fonds van de Kartuizerinnen van St.-Andries),
betreffende : « een huis... met alf den muere an doostzide der
an staende ende metten vryen oosghedroppe ».
Een akte van de St.-Andriesabdij van 5 februari 1406 noemt
reeds een breedte van ozendrop : « Behoudende den vorseiden
paerdstalle bachten ande noordzide vive dumen lands buten
zinen pleinen muere te zinen osy-drope ».
De costumen der stad en vrijheid Hoogstraten bepalen in
1519 dat « die huysen moeten drye voeten van melcanderen
staen, te wetene elck huys anderhalven voet oeseldruppen ».
Te Antwerpen was in 1545 de vastgestelde breedte geringer
dan te Hoogstraten ; als regel gold er : een voet voor het strodak, een halve voet voor schalie- of tegeldak.
Uitvoerig is in 1618 de bepaling in de Costumen van Aalst :
« Eenen stroyen eusieloop moet zyn van rechten styl veerthien
duymen, dats te segghen dat den ghonen maeckende eenen
stroyen eusieloop moet laeten veerthien duymen van zynen
gronde, opdat de selve daerop moghen vallen ende niet opden
gront vanden jeghenlande ; ende van een tichelen dak zeven
duymen ». (Coutume, ed. de Limburg Stirum, p. 58). — De voet
(te Brugge : 0,275 m) was ingedeeld in 11 (soms 10 of 12) duimen. In de praktijk golden 7 duimen als 1/4 el, 14 duimen als
een halve el.
Te St.-Winoksbergen luidt de Costume in 1617 : « Huysedruppen vallende van tichelen ofte schallien dack bewijsen
oock dat den propietaris van dien huyse heeft eenen halven
voet erve buijten sijnen muer, ende van stroyen daken eenen
voet ».
Herenthals onderhield ca. 1620 dezelfde bepalingen : « Alle
osiedruppen vallende van tichelen oft schalien-daecken gheven
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ende bewijen dat de erfdragher vanden selven huijse oft erve,
daer dat dack toebehoort, aldaer buijten sijnen muer heeft
eenen halven voet, te weten soo verre als den osiedrup valt... »
In het Brugse Vrije was de ozendrop, in 1628 en later, vastgesteld op 14 duimen.
Ook voor de openbare reiniging was de ozendrop of ozieloop een grens. De « verboden » van Rupelmonde bepalen in
1510 « dat niement gheen mes (mest, mesthoop) up sheeren
strate maken sal buiten zijnen oesyloep... » (De Potter- Broeckaert, p. 92). Wie varkens houdt mag ze niet voederen « boven
de vyf voeten buten sinen heuslope » : zo bepaalde in 1338
de keure van Oudenaarde. (Aud. Meng. I 328).
De Brugse schoolmeester (Livre des Mestiers, ed. Gessler,
p. 7) stelt in 1370 « de ozien » in de woordenschat van zijn
leerlingen, die daarbij als vertaling krijgen « les severondes ».
Deze romaanse term, palend aan ons dietse « ozien », komt
voor als souvronde te Doornik en te Valencijn, als souveronne
in Waals-Vlaanderen (Rijsel, Orchies). Reeds in 1223 wordt door
een ordonnantie te Doornik de breedte van de « souvronde »
vastgesteld op anderhalve voet. (Godefroy VII 412). En de term
sévéronde geldt nog heden als de adekwate vertaling van ndl.
oosdrup (Vercoullie 1927).
Stallaert II 303 wijst terecht op het rekord van spelvormen
van ndl. « ozie » in de dokumenten ; in de dialekten van het
Zuiden kent « ozie » heden nog talrijke varianten. Zoals ook
oostwaarts in mnd ose, osene, mhd. obese, obse, en talrijke
duitse dialektvormen.
En last not least het engels met zijn overeenstemmende termen eaves, eavesdrip, eavesdrop. Dit laatste znw. is zelf een
werkwoord geworden : to eavesdrop, met bet. « onder de ozendrop staan om geheimen af te luisteren », en vandaar algemener : «een gesprek van anderen met opzet beluisteren, zonder
dat zij het merken » en zonder dat een ozie of ozendrop daarbij nog in het spel is. Wie dat doet is een eavesdropper : een
luistervink, en dan maar liever een dief aan mijn klink dan
een luistervink.
Over ozie, woord en zaak, is vooral belangrijk : E. Gailliard,
Keure van Hazebroek IV 283-286. Zie ook Verdam s.v. ozendrop,
WNT s.v. ooziedrup, De Bo s.v. euzie en samenstellingen, alsook
A. V
het genoemde Glossarium van Stallaert.
LOPEN
— Loopt naar de mane en trekt de sterren uit.
Een ander is :
— Loop naar de weerlicht ! (zonder aanvulling ?)
Flink verweer klinkt in het antwoord van nummer drie :
— Loop naar den duivel !
— Den duivel is dood, en d'hell& vol rapen gezaaid.

J. C
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MENGELMAREN
VLAAMSE MIE, ALIAS MOLL FLANDERS
in de Vlaamse boekhandel 1789

In de lijst van « Nieuwe Vlaemsche Romans, Gevallen etc. »
die in 1789 in de Gentse boekwinkel van de gebroeders Gimblet te verkrijgen waren, zie ik de titel « De Gevallen van de
Vlaemsche Mie en Yrsche Beth, prijs 49 stuivers ». (Biekorf
1966, 149).
Die Vlaamse Mie is niemand anders dan Moll Flanders van
Defoe, de schrijver van Robinson Crusoe. In 1722 publiceerde
Defoe (t 1731) de beruchte roman The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders. In 1752 werd door de Amsterdamse uitgever Steven van Esveldt de volgende Nederlandsche
vertaling in twee delen in-8° op de markt gebracht :

De Levensgevallen en Bedryven van Vlaamsche Mie, welke
zich door haar gedrag en wisselvalligheden in Engeland zeer
berucht gemaakt heeft. Gepaart met de Levensgevallen en
Bedryven van Yrsche Beth. Niet min zonderling om hunne verscheidenheid : Beide ware Gebeurtenissen. In Londen veelmalen herdrukt, en om hunne zeldzaamheid uit 't Engelsch vertaalt. (Vignet). Te Amsterdam, by Steven van Esveldt. Boekverkoper in de Beurs-steeg, 1752.
Het eerste deel, 360 pp. is de eigenlijke Moll Flanders van
Defoe. Het tweede deel, 92 pp., zijnde de « Levensgevallen van
Jonkvrouwe Elisabeth*** bygenaarnt Yrsche Beth » is niet van
Defoe. (Dronckers nr. 1081 ; Buisman nr. 449).
Werd Defoe bij de keuze van de « familienaam » Flanders
geïnspireerd door de humoristische uitdrukking Flanders mare ?
« Vlaanderse merrie » was in het Engels van de 17e eeuw geen
kompliment voor een vrouw. (Daarover uitvoerig in Biekorf
1957, 85-89 en 1958, 31.)
Moll is een van de talrijke eng. roepnamen (nicknames) voor
Mary (zoals Mall, Molly) en wordt dan ook passend door Mie
vertaald. De heldin van de roman heeft echter niets te maken
met Vlaanderen, haar « gevallen en bedryven » verlopen in
Engeland en in de overzeese kolonie (Virginia). De moderne
vertalers (b.v. Schwob in Frankrijk, Pavese in Italië) en de moderne film behouden terecht de oorspronkelijke titel « Moll
Flanders ». Heeft de Amsterdamse vertaler van 1752 de naam
« Vlaamse Mie » er op gevonden als tegenhanger van de « Ierse
Beth » van zijn tweede deel ? Dit schijnt me, tot nu toe, de
enige uitleg voor die « Vlaamse Mie » die voor de bezoeker
van de Gentse boekwinkel in de jaren 1780 wel misleidend
moet geweest zijn.
R. v. C.
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RYSSELS-GELD IN DE 18e EEUW

Op de vraag in Biekorf 1966, 256.
Het 0 Rijsels geld » heeft feitelijk standgehouden tot in 1789,
d.i. gedurende meer dan 120 jaar na de aanhechting bij Frankrijk door Lodewijk XIV. De stad kwam in 1667 onder de Franse
kroon met een Vlaams muntstelsel. Een koninklijk edikt van
september 1685 voerde er de franse munt in, met behoud van
een verschil tussen de Rijselse gulden en de Franse livre (als
rekenmunten) : de gulden kreeg een waarde van 20 stuivers
tegenover 16 stuivers voor de livre. Een verhouding 5 : 4 die,
in sommen, uitgedrukt werd als volgt bv. : 144 florijn Rijselsgeld = 180 livres Frans geld. De verhouding werd veelal uitgedrukt als : « de Rijselse gulden geldt 25 Franse stuivers ».. Dit
alles tot in 1789.
Vandaar dat Ryssels-geld zijn plaats krijgt in de steeds herdrukte Reductie-boekjes of tabellen van vergelijking. Voor mij
ligt hier zo 'n boekje : « Reductie van het Frans-geld, in Ryssels-geld, in Vlaems-courant en in Vlaems-wissel-geld ; die van
Ryssels-geld in Vlaems-courant etc... » Het boekje telt 64 pp.
en is een vijfde druk, vermeerderd « met de Reductie van het
Spaens- in Vlaems Courant-geld » ; gedrukt te Brugge bij
Joseph de Busscher » in de Predikheers-straet » ; zonder jaartal, doch te dateren op 1770-1785. Het Rysels-geld heeft zijn
eigen kolom in de vier eerste tafels (p. 3-22) van die Reductie.
E. N.
KLOPMISSEN TE HOUTEM BIJ VEURNE
1770

In het oude « Jaergetyden boek » van de parochie Houtem
is er een afdeling jaargetijden en missen « die betaelt worden
uijt de middels van den disch ». In dit kapittel ontmoet ik,
anno 1770, de « Twaelf Klopmissen » met de volgende uitleg.
« Den heer pastoor moet jaerlijckx lesen twaelf missen ter
ontlastinghe der fondatie van Willem De Buck, waerover hem
wort betaelt thien ponden par. Die missen worden genaemt
Klopmissen om datter ten tyde der consecratie geklopt moet
worden met de klocke ».
Die missen moesten op de vrijdagen gelezen worden. Al de
vrijdagen van het jaar werden echter bezet door een fondatie
ter ere van het H. Kruis. De bisschop van leper stond bij
brieve van 8 dec. 1770 toe dat de pastoor van Houtem de
« Twaelf Klopmissen » voortaan mocht lezen op de woensdagen « observerende als vooren het kloppen ten tyde van de
consecratie ».
Dr. S. INGHELS
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SMOUSJASSEN

Op de vraag in Biekorf 1966, 256.
Een smousjas is een jasspel met de kaart zoals de « smousen » het spelen. Smousen : de bekende scheldnaam voor
Joden ; zie daarover J. Cornelissen, Nederl. Volkshumor IV 276281. Smousjassen, ne smousjas doen : wordt getweeën gespeeld.
De term komt voor bij Conscience en Sleeckx ; zie Corn.-Vervliet en WNT s.v. ; Vandale geeft smousjassen als syn. van vijfhonderden : « een spelletje vijfhonderden ».
Een Gents drukje, ca. 1820 verschenen bij Ch. J. Fernand
onder de titel « Reglementen om de kaerten wel te spelen »
(Bibl. Gantoise nr. 13474) behandelt de volgende spelen : « het
Koninklyk Piquet-spel ; Luyksche Mariage ; het Duytsch of
Smousse-jassen ; het Graeve-Jassen ; Belle-Bruyd of BrusselsSpel ; het Comeet-Spel ; Bergsche Bruyd of Bergsche Mariage ».
Op te merken is dat « Duytsch-jassen » als synoniem van
Smousse-jassen genoemd wordt : een smous is immers bepaaldelijk een Duitse Jood.
E. H.
DIE DANSEN WILT...

Onder de spreekwoorden die Jan van den Dale verwerkt in
zijn gedicht De Stove (gedrukt te Brussel in 1518) komt o.m.
het volgende (in vers 503 ; blz. 167 van de uitgave door Dr. G.
De Groote ; Antwerpen 1944) :
« Die dansen wilt sal sien wat hij metter hant nempt », met
bet. : Wie iets wil aanvangen moet goed uit zijn ogen zien.
Een equivalent van : je moet opletten bij het kopen, alias « ge
moet uw ogen of uw beurs open doen ». Vader Cats zei dat op
zijn manier : de verkoper heeft maar één oog nodig, want hij
weet te voren wat voor vlees hij in de kuip heeft, maar de
koper heeft wel honderd ogen nodig.
De spreuk uit 1518 behoort tot ons Middelnederlands en
werd nog in geen woordenboek opgenomen. Ze stemt overeen
met het engels : « When you go to dance, take heed whom you
take by the hand » ; deze engelse versie komt echter eerst voor
bij John Clarke in 1639, d.i. meer dan een eeuw na de uitgave
van onze Jan van den Dale.
C. B.
ACHTER MOLUWE GAAN

Moluwe (gezouten kabeljauw - fr. Morue salée) werd gewoonlijk aangevoerd door de traditionele IJslandvaarders. Dit
is thans algemeen bekend.
Wanneer de gewone stoomboten of sloepen « om moluwe
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de vissers en dan voeren ze voor langere tijd in de Noordzee
waar de gevangen vis gezouten werd. Deze kwaliteit werd
vooral gegeerd in Italië (baccalà). Hier sprak men ook van
bake) jauw.
Sedert de eerste wereldoorlog wordt die visserij niet meer
bedreven. De uitdrukking is dan ook uit de vaktaal verdwenen.
Over het bewerken en verpakken van moluwe, zie Frans Blij,
Onze Zeilvischsloepen, Gent 1910, blz. 123-127.
R. VERBANCK
KARNAVALLUCHTER

Op de vraag in Biekorf 1966, 256.
Het Koninklijk Besluit van 12 april 1906 bepaalt : « D. Vaartuigen die bezig zijn met het kornet te vissen, dat is met een
vistuig dat over de bodem van de zee gesleept wordt, moeten :
1° Als het stoomschepen zijn, in den zelfden stand als het bij
art. 2.A. vermeld wit licht, een driekleurige lantaarn voeren
zodanig opgesteld dat zij een wit licht werpt van recht vooruit
tot op twee streken van elke zijde van het schip, en een groen
licht aan stuurboordzijde alsmede een rood licht aan bakboordzijde, beide zichtbaar van op twee streken van recht vooruit
tot op twee streken achterlijker dan dwars ; zij moeten bovendien, op ten minste 1m80 en op ten hoogste 3m60 beneden de
driekleurige lantaarn, een wit licht voeren dat over de gehele
horizont een onafgebroken, een helder en gelijk licht doet
schijnen ».
Deze driekleurige lantaarn, gehesen in de top van de voormast, noemde men een « karnavalluchter ». Waarschijnlijk zo
genoemd wegens zijn veelkleurigheid. Bij ons zegt men ook
van iemand die bont aangekleed gaat : « Hij loopt lijk een
karnavalszot ». -- Zie een afbeelding in het a.w. van Frans
Bly, blz. 90.
R. VERBANCK
LAMBOOIEN

Bij de taalaantekening in Biekorf 1966, 235.
Lambooien is niet « het graan uit de schoven schudden »,
maar wel de schoven uitslaan, destijds op een getuig dat in
de Antwerpse Kempen de naam draagt van « slagpaard »,
maar alhier sinds lang verdwenen is. Hier verhielp men zich
met een omgekeerde kuip, en zo zei men : « uitlambooien

op de kimminge van èn kuipe ».
(Zo'n slagpaard afgebeeld in « Dorsen in de Kempen » van
Dr. )os Weyns).
A. BONNEZ, Stavele
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« KRONING VAN EEN KARTUIZERZUSTER DOOR EEN BISSCHOP »
Doek, werk van een onbekend meester, 18e eeuw, afmetingen 176 x 276 ;
bekend bij het A.C.L. te Brussel onder het nummer B 143.095' 53

In het oude kloostercomplex van de Kartuizerinnen, thans
administratief centrum van de Commissie van Openbare Onderstand van de stad Brugge, hangt nog altijd het tweede schilderij
vernoemd in de 2e bijlage aan het artikel van D. Albertus Pil
« Wetenschappelijk onderzoek bij de Kartuizers omtrent hun
West-Vlaamse kloosters » in Biekorf 1965, blz. 10.
Toen de Zusters van Liefde (van Gent) in 1891 hun klooster
in de Oudenburg- en Kartuizerinnenstraten verlieten, om hun
intrek te nemen in het nieuw instituut bij het Minnewater, werd
dit schilderij medeverhuisd en in hun kapel opgehangen. Op
18 november 1924 wordt in gemeen overleg met de kloostergemeenschap en- de Burgerlijke Godshuizen van Brugge een
inventaris opgesteld van al de voorwerpen zich bevindend in
het gasthuis van de Zusters van Liefde te Brugge en toebehorend aan de Burgerlijke Godshuizen. Mgr. Eugeen Van Rechem
ondertekende namens de Congregatie. In deze inventaris komt
het hier aangehaald schilderij voor, het bevond zich dan in
de corridor. Het blijft in dit gasthuis om, na het vertrek van
de Zusters op 1 juni 1933, overgebracht te worden naar zijn
vroegere woonst in de Kartuizerinnenstraat.
Het doek stelt de « kroning » voor van een Kartuizerin door
een Bisschop. Op een trede vóór het altaar zit de bisschop,
omringd door zijn assistenten en dienaars. Hij neigt voorover
en kroont een Kartuizernon. Devoot is zij voor hem neergeknield, de handen samengevouwen, omhangen met de stola
en het kruis dat op haar rechterschouder rust. Rechts van haar
knielen de priorin en links de onderpriorin. Mogelijk zijn beiden de meters bij deze plechtigheid. Achter hen in de rechterhoek van het doek, knielt een kloosternovice in 't wit gesluierd;
ze houdt een brandende kaars in de rechterhand. Het ensemble
wordt verder aangevuld met verschillende personages. Wellicht
zijn enkele onder hen familieleden van de gekroonde zuster.
Het Algemeen Kapittel van de Orde is er vertegenwoordigd
door de pater-vicarius en de procurator.
Verscheidene van de afgebeelde personen houden zich als het
ware volledig afzijdig van het gebeuren en staren de toeschouwer vrij en vrank aan. Wij zouden ze zo uit het doek kunnen
knippen om ergens als een afzonderlijk portret op te hangen.
Alhoewel dit geen werk is van eerste rang, verdient het onze
belangstelling. Een opfrissing zou zeker geen kwaad kunnen.
M. DE DUYTSCHE
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IN DE VETTE BILKEN TE ZUIENKERKE
1549

Een partij grasland van 16 gemeten, genaamd « den Drooghen Boom » en gebruikt door het hospitaalhof van Schoeringe
te Zuienkerke, werd in 1547-1549 overgenomen door het
St.-Janshospitaal zelf « by ghebreke van vette garsse ». Het
Brugse hospitaal was steeds een belangrijke vetlegger, zowel
in 't noorden van Brugge als te Lampernisse in Veurne Ambacht.
De vergoeding aan Schoeringe bedraagt 6 pond par. per
gemet en wordt alleen voor de eerste jaren (1547 en 1548) in
de rekening geboekt ; van 1549 valt de betaling weg, de vette
beesten waren immers bestemd voor het verbruik in het hospitaal zelf.
In 1549 wordt de Droghen Boom omsloten. De rekening
(1549-50, f. 1281 geeft een beeld van het werk dat uitgevoerd
werd om die « vette garsen » af te sluiten.
« Betaelt Franchois Ghevaerts, scipwerckere, over den coop
van een houdt scip omme tmaken van de weere ande westzyde van ons vette gars tzuenkercke anden droghen-boom,
coste 16 lb. 16 sc. par.
Item by Heinric Sleen ende Jan Usier, temmerlieden, beede
9 daghen ghewrocht te 24 sc. p. sdaechs ende Coppin Sleen
5 daghen te 9 sc. comt 45 sc. p. al int breken van voornoemden
scepe, tmaken ende stellen vande voorn. weere ant voorn. vettegars, comt 7 lb. 13 sc. »
Reeds in 1548 had het Hospitaal een akkoord gesloten met
Jacop Berthille nopens het onderhoud van die vette weide.
Een kontrakt voor 9 jaren, tegen 3 pond par. 's jaars, waarbij
Berthille zich verbindt « tonderhouden vanden grachten te delvene, de waterscepen (drinkplaatsen) te rumene vanden reyte
inde garslanden vanden godshuuse... te Zuienkerke omme tbevryden vanden beesten ».
A. V.
WOLLE VAN DE RIEKE

Aansluitend bij Biekorf 1966, 248.
Ik heb nog weten « wulle van de rieke » gebruiken bij
oorkwalen (doofheid). Een veelvuldig gebruik, of beter misbruik, was oorzaak van « lopende oren », volgens de volksmond.
Hier te Stavele is wulle van de rieke : de « vuile » (vette
en ongewassen) wol afkomstig van rondom de schacht van
een mannelijk schaap, ongeacht ram of weer. Toch gaf men
er de voorkeur aan wol van een ram die « diende ».
A. B. STAVELE
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VLAMINGEN TE MOLINE

Geen ambassadeur van « onze broeders van overzee » kan
het beter doen naar vorm en inhoud : in een geïllustreerde
brochure van 30 bladzijden, royaal ingekleed (gedrukt op 100
exemplaren te Hasselt, bij Concentra-Grafic), brengt G.P. Baert
een boeiend overzicht van de Vlaamse geschiedenis van Moline
in Illinois, de stad van het eerste Vlaams weekblad (1907-1940)
in de VS. van Amerika. Sedert meer dan tien jaar (zie Biekorf
1956 en 1957) is Moline een troetelkind van de auteur, die hier
nu in zaakrijke en hartelijke kapittels het jonge verleden van
de Vlaamse kolonie beschrijft, met een verdiende halte bij
hoofdfiguren als Leo Schatteman, pastoor Ceulemans, Edward
Coryn en Jozef Van Lancker. Een belangrijk document voor de
geschiedenis van een Vlaamse expansie die van de nood en
armoede van onze dorpen is uitgegaan.
A. V.
GELD BOVEN MINNE

Onder de titel « Amor vincit omnia » schrijft kapelaan Jacob
de Hont van Axel de volgende rijmen (Mnl. Gedichten, ed. de
Pauw II 359 ; latijnse opvulling weggelaten) :
— « Minne verwint alle dinc ».
« tEs loghen, zeit den penninc,
Ic ben Mijnheere daert al angaet,
Sonder mij en es nyemant ghesien,
Het moet al bij mij gescien,
Ic make bisscoppen, cardinalen,
Ic stichte cloosters, groote ende smale,
Ic make heeren ende prelaten,
Ic make scepenen, advocaten ».
Anno 1525.
IN KANEGEM STOND EEN MOLEN...

En op die (koorn- en olie-)molen en het molenhof leefde en
werkte Jan Francies De Zuttere, geboren in Napoleons tijd en
overleden in 1897, vader van 12 kinderen en aartsvader van
een totaal (in 1966) van 149 levende afstammelingen. K. M. De
Lille, die zelf in die stamboom staat, verrast ons nu met een
geïllustreerde familiegeschiedenis (Jan Francies De Zutter, 134
blzn., leper 1966, Cartonstraat 40 ; eigen beheer), waaruit blijkt
dat een vruchtbare poëtische ader in die stam aanwezig was.
Een prijsvers uit het molenhof van Kanegem had zelfs een
beslissende betekenis voor de jonge redacteur van 0't Getrou-
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we Maldeghem » en uitgever van de Duimpjes... Een kapittel
literaire geschiedenis wordt hier aangesneden dat smaakt naar
de trog om nog : het is op komst, verwacht en verdiend, het
boek over Vader De Lille en zijn Duimpjes. Het uitstekende
voorspel ervan ligt hier voor ons.
A. V.

MEESTER CATTEEUW EN ZIJN KOSTSCHOOL

In verband met mijn nota over Ignaas-Alexis Catteeuw,
schoolmeester te Waarschoot (in Biekorf 1964, 221) kan ik nog
de volgende aanvulling mededelen.
Luidens een brief die Catteeuw op 29 aug. 1822 aan het
gemeentebestuur richtte, maakte hij aanspraak op weddeverhoging. In die brief betoogt hij dat hij 75 jaar oud is, dat zijn
gezin bestaat uit zeven gezinsleden, dat hij in dat jaar 1822,
na 37 jaar dienst, niet meer trekt dan 125 gulden per jaar.
Hij roemt er zich op dat hij steeds de franse spraakkunst
heeft onderwezen en dat er — in het Waarschoot van koning
Willem, met zijn 5.000 inwoners -- geen 15 kinderen zijn die
geen frans leren.
Verder wijst Catteeuw op de concurrentie van schoolmeester
Cériez, die drie jaar later (1825) van de gemeente een toelage
kreeg (2 medailles en 16 boeken, prijs samen 40 frank) voor
zijn prijsuitdeling van het Sint-Gregoriusfeest. (Rijksarchief
Gent. Modern archief. Generalia 4).
G. P. BAERT

EIERS PER KOPPEL

Dezer dagen las ik « Espanoles fuera de Espana » van Gregorio Maranon (Buenos-Aires, 1947) waar hij het heeft over Luis
Vives en zijn Diálogos (blz. 91-122) en zijn raadgevingen over
eten en drinken (geschreven te Brugge) : natuurlijk geen vlees
noch kaas eten tijdens de vasten, of op vigilie- en andere dagen
van vleesderving ; maar wel gekookte eieren, op het vuur ofwel
in water of in eierkoek met een weinig azijn of druivensap.
Ofwel vis... « maar opgepast : eieren altijd twee ». En hij herinnert aan de man in de afspanning in de Vega van Toledo die
'aan de bazin zei : « Servora, de eiers altijd per koppel, gelijk de
laarzen, met paren ».
Ook bij ons was klassieke vrijdagskost in de meimaand
gestampte aardappelen (met spinazie en zurkel) en een koppel eiers.
G. P. B
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ZEGGHES. — Zaggegras (zeggegers). « Soort van gras met snijdende
neggen aan de femen, dactylis glomerata L. » (De Bo). Uit de groep der
zwenkgrassen. Ndl. kropaar. Volgens de rekening over 1423 van de Wateringhe van Veurne-Ambacht werd voor het stoppen van de Verschen Dyc
geleverd : (door) « Jakemaerd Lodevoet 1500 overghers ende 300 zegghes...
Olivier vanden Etste 700 foragen, 936 bonden zegghes, 39 lb. 18 sc. »
(f. 11 ; fonds Duinen).
SLOVAERT. — Bezoldigd rouwklager bij een uitvaart. De slovaerts
(gewonlijk vier) gingen « geslooft » (ook mnl. verslooft), d.i. met overgeslagen zwarte kaproen ; fra. deuillant. Een ordonnantie van schepenen
te leper regelt op 15 april 1527 het tarief van de politiemeester (grave
van den rebauden) bij uitvaarten. Voor een poorter begraven « met toortsen erfde slovaerts » zal hij 16 groten ontvangen. En « vanden dooden
redelick ghegoedt met toortsen ende zonder slovaerden ter eerden ghedaen zynde ende uutvaert doende » zal hij 12 groten ontvangen. (Cout.
d'Ypres, ed. Gilliodts, II 464). — Over sloven, verstoven zie MnlW s.v.
en Biekorf 1962, 202.
SPEETTAVEERNE. — Taverne (tapperij) waar ook spijzen, inz. gerookte
of gedroogde vlees en vis, te verkrijgen zijn. (Aan de speet gestoken
eetwaren. Misschien ook taverne met braderij.) Het tolreglement « ter
kerremesse van Sente Pieters » te Gent bepaalde ca. 1400 : « Elcke speettaveerne es sculdich 2 penninghen of eenen stoop biers ». (Diericx, Mém.
II 372). — Over taveerne en cabaret en de verhouding tavernier-cabarethoudere, zie Gailliard, K. v. Hazebroek II 232-241.
STEECBANE. — Baan waar een steekspel of tornooi gehouden wordt ;
tornooiplaats, tornooiveld. Gedurende zijn verblijf te Brugge ging hertog
Maximiliaan herhaaldelijk « steken » (josteren) op een veld achter de kerk
van St.-Kruis dat in de gelijktijdige Kroniek « de steecbane » genoemd
wordt. Op 8 april 1479 komt de prins « ter voorseyde steeicbane ». In
december 1480 is een tornooibaan ingericht op de grote Markt te Brugge
en de hertog neemt deel aan het spel « ter merct in de steeicbane ». Op
11 januari 1481 trad de prins samen met drie andere ridders « in de steicbane » op de Markt. Een buitengewoon tornooi werd gehouden op
13 januari 1482 : de hertog verscheen er op de Markt met een ensemble
van 360 man en zij « hadden alle an journeyen, naer der steickbane manieren, al van den zelven lakene ». (Boeck van Brugghe 10 27 28 36). —
Andere samenstellingen met steec bij Verdam : steecplate, -schild,
-zadel, -harnasch, -tuuch ; over bane vgl. Gloss. Flam. 396-7 en Stallaert
s.v. bane.
TROCH. — Draagstoel of -bed om zieken of gekwetsten te vervoeren ;
brancard. Was in gebruik te Brugge in de 16e eeuw. De « rekeknapen »,
alias « ghezellen » van het St.-Janshospitaal krijgen in 1545 een som van
48 sc. par. « in hooscheden over haerlieder moeyte van diversche ziecken
metten trogghe ghehaelt » te hebben. (Rek. 1545, f. 21 v). Ook in 1547
« van dat zylieden ghehaelt hebben eeneghe ziecke crancke persoonen
metten troghe die de macht niet en hadden te betalene ». (Rek. 1547,
f. 19V ). Uit deze laatste rekening blijkt dat de vier aangestelde dragers
van de trog waren : « den poortier, den cnape inden doothouck, den
cnape inde noordtreke, den cnape inde cueken ». Pieter Backereeu, poorter van Oudenaarde, beschuldigd van beeldenstorm, werd op 13 juni 1567
terechtgesteld op de markt van zijn stad (Vaernewyck, Ber. Tijden II 248) ;
daar hij « so cranck was van de quetsueren » opgedaan bij een val, werd
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opgehangen. — Vgl. de tekst uit 1528 (gasthuis Poperinge) in Biekorf
1960, 159.
TE WINDE GHETEMMERT. — Windvast getimmerd. In het bestek van
1619 voor het bouwen van de Torennaald van de Sint-Wouburgekerk te
Oudenaarde wordt bepaald : « Item word Ede annemer van het temmerwerck] oock ghehauden alle vergaderynghen te maecken met dobbel
heernen, ende de corbeelen met dobbel tanden behoorlyck gevrocht,
emmers al wel te winde ghetemmert, naer het uytwysen vanden modelle
ofte patroon daer af zynde, die men den annemer leveren sal. » (Aud.
Meng. IV, 141). — Heerne = pin ; erne bij Kil. en De Bo.
UTESCHIETEN. — Afzonderen, terzijde stellen of leggen ; inz. bij het
oogsten de tiendschoven terzijde leggen. De tiendplichtige was gehouden
de tiendschoven aan de tiendenaar te overhandigen op de akker. Verscheen de tiendenaar niet op de akker nadat de tiendplichtige driemaal
geroepen had, dan mocht deze laatste zijn vruchten van de akker wegvoeren, mits er de tiende schoof op de akker « ute te schieten ». Een akte
van 17 sept. 1324 (archief O.L. Vrouwekerk Brugge, nr. 104) bepaalt :
« Ende ne came die tiendenare niet naden darden yroupe, dat sie mueghen meynen (voeren) up dat sie uteschieten den tienden schoef ». —
Over de inning van tiendvruchten, zie de bijdrage van J. De Cuyper in
Biekorf 1961, 83-87.
VARIARE. — Dit jaar, in het lopende jaar ; van de jare. De klerk van
de Wateringhe van Veurne-Ambacht brengt anno 1425 uitgaven in rekening betreffende « fasseelen de welke variare in den dyc gheleid waren ».
Een ander uitgaafpost spreekt « vanden hoye ende stroye wech te doene
vanden dike dat variare inden noot vanden groten watere daer up gheleit
was ». (Rek. Wateringhe 1425, f. 4 en 11 ; fonds Duinen).
VERWASSENE. — Roeten kaarsen overtrekken met geel was. In 1538
vervaardigde een waslichtmaker te Brugge met name Jacob Colins zulke
kaarsen : de poorters brachten hem roeten kaarsen « om te verwassene,
omme hun zelfs beseghene », d.i. voor eigen gebruik, niet voor de handel
bestemd. Colins had toch moeilijkheden met de Eed van de draaiers
(waaronder de waslichtmakers ressorteerden). In het proces (RAB. Ambachten nr. 8643) werd hij door de schepenen in het gelijk gesteld omdat zijn
speciale kaarsen niet bestemd waren « omme tooch ende vente danof te
houdene ». Vgl. verwassen in MnIW met bet. tafeltjes opnieuw met was
bestrijken.
VORKER. — Iemand die met de vork korenschoven op de oogstwagen
opgeeft. Bij het innen van de tienden in 1382 (voor het kapittel te
Kortrijk) in de Kerkpolder te Ossenisse (bij Hulst in Oud-Vlaanderen) zijn
aan het werk : « twee oorkers diet tcoren vorcten uutter tienden up den
waghen ». (Tiendrekening in Kapittelarchief Kortrijk ; Biekorf 1961, 85). —
De Bo beschrijft wvl. vorker (1873) als volgt : « Degeen die de schoven
van beneden met een vork omhoog steekt en opwaarts schiet naar den
benaargever die ze bij den schelver brengt ».
BOCHSTAEL. — Hard staal. Voor de smederij van het Duinenklooster
te Koksijde koopt de pater-bursier in 1568 « 10. pont bochstael omme vylen
te maken te 5 sc. tpont ». (Hantbouck 1568, f. 77). Samen met dit bijzonder staal worden aangekocht : « drie haemers onder groot ende cleene,
twee tanghen, een begoriken, een beetel, een duerslach ».
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EERSTE BRAECKE. — De beeldenstorm van augustus 1566 in het bisdom
leper. De kroniekschrijver G. De Meestere, monnik van Eversam, hoorde
als kind uit de mond van zijn ouders de gelijktijdige uitdrukking « d'eerste
braecke ». (Historia episcopatus Iprensis 37.)
BRUET-GAT. — In een tegeldak : bepaald gedeelte waarin een klokpan
(brouwette, bauwette, buëtte) uitgewerkt is. Het Reglement voor de Landen Edifitiemeters van Vlaanderen uitgevaardigd in 1754 (Plac. van Vlaend.
V 920) bepaalt dat men « voor alle Bruët-gaten zal... den Ticheldecker
toeleggen vier voeten ; voor elcke Vlere-muys, twee voeten... D. Vgl. Stallaert 1293. — Over mnl. buette, buwette zie Inv. de Bruges Ill 178-179
(teksten betr. stadswerken in 1346 en 1353) en De Potter, Gent V 6 (tekst
uit 1473), betr. kapel van de Grauwe Zusters, alsook Biekorf 1965, 286 s.v.
bauwette.
COREELIN. — Uit gebakken steen (mnl. coreel, quareel). De twee
gezworen erfscheiders van Gent regelen op 1 april 1422 de grens tussen
de Posterne van het grafelijk Hof op de Oude Houtlei en de eigendom
van de aanpalende huizen. Als grenstekens worden in de akte genoemd :
« een cruusse dat staet in de coreelin pilaer neven Willems sGraven achterpoorte, ende also voort van danen ter Pasternen waert streckende naer
de middelwaert van eenen cruusse dat staet in den coreelin zijtmuer van
eene alleijen, die met scaellen ghedect es... » (Stadsarchief ; Acten en
Contracten, 1421-1422, f. 72 V). — Vgl. bnw. karelen, bakstenen in WNT

V11-1, 1614.
DIENENDE JONCFRAUW. — Staatjuffer, volgjuffer. Op 12 januari 1479
rijden de hertoginmoeder Margareta van York en Maria van Bourgondië
samen uit Brugge naar Sluis « met hondert peerden en twaelf witte aggeneyen (hakkeneien), met gouden ghetugen ende up elc (elke hakkenei)
een dienende joncfrau ». (Boeck van Brugghe 8). Voor verdere afstanden
reisden de « dienstvrauwen » in wagens.
HUUSEN VERVOEREN. — Afbraak van huizen naar elders voeren. Een
rubriek van de Keuren van het Brugse Vrije, anno 1542, luidt : « Van
huusen af te brekene of vervoerne. Item, dat van nu voortan, niement
wie hy zy huusen of woonsten staende int Vrye... en zal moghen afbreken of afdoen, al of zom, noch oock teghelen, brycken, steenen noch
temmerhoudt van dien breken noch wech voeren... up ander heerlichede
of van den eenen ambochte int andere... » (Cout. du Franc, ed. Gilliodts,
I 700). Vgl. de tekst uit stadrecht van Enkhuizen, 15 e eeuw, in MnIW
Ill 755 : « So en moeter niemant husen uuter stede voeren ».

SCHOOFBOUCK. — Register inhoudend de beschrijving van een bepaald
tiendrecht, met vermelding van landen en/of personen die « schoofrecht »
aan de tiendheffer verschuldigd zijn. De landmeter Pieter Ryckewaert
maakte in 167J op last en voor rekening van de abt van de St.-Pietersabdij een register (Rijksarchief Gent, fonds St.-Pieters, reg. nr. 118) waarvan de titel luidt : « Schoofbouck vande Abdije van Sinte Pieters, op
dheerlichede van ter Herpen int lant van Aelst... » En verder (f. 1) de aanhef : « Dit naervolgende is den Schoofbouck vanden vyfden schoof... »
Dezelfde landmeter vernieuwde in 1675 een « Schoofbouck... wijtent ghemaeckt ende vernieuwt inden jaere 1560 » met de « schooflanden » van
dezelfde abdij gelegen te Hillegem ; zelfde fonds nr. 113. Een later opgesteld register draagt de titel : « Register ende grootte van de schooflanden ».
A. V.
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VRAAGWINKEL
Godvruchtige schaapherder
De Norbertijn Jacob Claes (1752-1828) heeft in 1805 bij J.B. Smits te
Sint-Truiden een boekje uitgegeven waarvan de titel luidt : « Den godsvruchtigen Schéper, oft hoe eenen schaep-herder zig moet gedraegen om
zyn officie wel te volbrengen : Waer af veel kan toegepast worden aan
de geene die de Koeyen oft andere beesten gaede slaen ». Het boekje
telt 59 blzn. in-8. Heeft het werk meer dan één druk gekend ? De andere
werken van pater Claes, nl. De weimeynende Boere-dogter, Den welmeynenden Boeren-Zoon en De Boere-theologie (le uitgave in 1801) werden
meermaals herdrukt. Bestaat er een studie over de inhoud van die populaire katechetische literatuur uit Napoleons tijd ?
C. B.
Rode draad
Dat loopt er door als een rode draad (die gedachte keert in het betoog
telkens terug). Volgens Ter Laan, Ned. Spreekw. s.v. draad, is die uitdrukking ontleend uit het Engels. « Al het touwwerk voor de Britse marine,
dat te Portsmouth werd geslagen, had in zijn midden een rode draad » :
aldus de zeer affirmatieve uitleg van Ter Laan. In de eng. woordenboeken
vind ik echter geen overeenstemmende spreekwijze. Waar ligt de bron ?
E. N.
H. E. Landsvriend
Bouchard d'Avesnes par H.E. Landsvriend : zo luidt de titel van een boek,
165 pp. in-12, gedrukt in 1841 te Rijsel bij Vanackere « Libraire, Grand
Place 7 ». Het werk behoort tot een reeks « Scènes historiques flamandes »,
draagt op de titel het motto « Flandre au Lion ! » alsook de naam van de
Parijse uitgeverij « Magen et Comon, quai des Augustins 21 ». Een historische roman, spelend o.m. te Gent in 1212, Wijnendale in 1215, Rupelmonde in 1218. De vraag is echter : wie is de auteur van het werk ? de
naam Landsvriend is zeker een schuilnaam, van wie ?
C. B.
Kwalijk kwam, kwalijk voer
Een spreekwoord te Brugge opgetekend in 1727, met bet. wat kwalijk
verkregen is, gaat op een ongelukkige manier teloor. Een equivalent van
lat. « male parta, male dilabuntur » (gestolen goed gedijt niet). De Brugse
versie van 1727 is echter narratief ingekleed ; ze luidt :
Daer sat een Mannetjen op den vloer,
het seyde : Qualijck quamp, qualijck voer.
Komt een « Mannetjen » nog meer voor als presentator van een spreuk ?
E. N.
Capucijnenmostaard
Welke plant is de capucijnemostaard die soms in geneeskundige recepten in de jaren 1700 genoemd wordt ?
P. G.
Noailles
Naam van een goudmunt die, onder het Franse Keizerrijk, in onze
departementen in omloop was. Wat was de waarde van die munt ?
P. V. D
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In een van zijn historische romans moet Alexandre Dumas de naam
van onze Niklaas Zannekin verdraaid hebben tot Co/in Zaneck of zo iets.
In welke roman mag dat zijn ?
P. D. G.
Graafschap verspeeld en teruggebracht
Volgens een bekende legende zou een graaf van Vlaanderen zijn graafschap met dobbelen verspeeld hebben aan de graaf van Holland. De Gentenaren hebben dan de terugkoop bewerkt en werden er voor beloond
met vermindering van belasting. In welke letterkundige bron werd die
legende opgetekend ?
P. D. G.
Jan Berthout
Jan Berthout fs. Peter « ghebooren poorter der stede van Brussel » is
de auteur van het zeldzaam tweetalig conversatieboekje « Ghemeyne
T' samenkoutinghe - Collocutions Familières » dat nog in 1684 te Duinkerke herdrukt werd. Jan Broeckaert (Zuidned. Schrijvers 79 ; Gent 1900)
stelt de eerste uitgave van het werkje te Antwerpen, bij Verdussen, in
1619. Daaruit leidt hij af dat Jan Berthout, een schoolmeester, te Brussel
leefde « in het eerste vierde van de 17e eeuw ». Uit het werkje zelf zou
men eerder mogen besluiten -- nI. uit de briefmodellen, gedateerd
1542 -- dat Jan Berthout geleefd en gewerkt heeft in het midden van de
16e eeuw. Werden de taal en de woordenschat van dit boekje reeds
onderzocht
E. N.
Wandtapijt te Ingelmunster
In het kasteel te Ingelmunster hing. vóór 1940 een wandtapijt met een
historisch tafereel, nI. Filips de Schone die aan de Brugse schepenen de
brief overhandigt tot waarborg van de H. Bloedrelikwie. Een historisch
feit dat in 1297 bij Ingelmunster heeft plaats gevonden. Naar verluidt was
dit tapijt « Ingelmunsters werk » uit de jaren 1860, toen de kasteelheer
(graaf de Montblanc) een plaatselijke tapijtweverij had ingericht. Is er
ergens een afbeelding van dit tapijt gepubliceerd ?
C. B.
Jan Bulteel
Een beeldsnijder met name Jan Bulteel, geboortig van Bossuit op de
Schelde, was in de jaren 1400-1410 werkzaam te Gent. Heeft hij uitsluitend
voor Gentse kerken gewerkt ?
R. D.
Willem Tell
Wanneer verschijnt de figuur van Willem Tell voor het eerst op het
toneel in Vlaanderen ? In welke gemeenten ontstond (vóór 1850) een
schuttersgilde onder de benaming « Willem Tell » ?
A. M.
Redactie en Beheer : A. Viaene, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 150 F.
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Slachtmaand 1966

BESCHRIJVING VAN POLLINKHOVE
DOOR PAUWEL HEINDERYCX OMSTREEKS 1680

De oude prochie Pollinkhove was gelegen onder de Zuidvierschaar van de kasselrij van Veurne en onder de Zuid-Wateringe (alias Westbrouckers).
De twee Pollinkhoven oudtijds gelegen onder hetzelfde oude
bisdom Terwaan worden soms — in genealogie en topografie — met elkaar verward. Het « andere » Pollinkhove, in officiële spelling Polincove, ligt in het Pas-de-Calais, bij Sint-Omaars
(cant. Audruicq), en lag oudtijds onder het dekanaat
Alquines, aartsdiakonaat Artesië, terwijl ons Pollinkhove afhing
van het dekanaat Veurne, onder het aartsdiakonaat Vlaanderen.
Bij de opheffing van het bisdom Terwaan en de nieuwe indeling van de bisdommen (1559) kwam het andere Polincove
terecht onder het bisdom Boulogne terwijl ons Pollinkhove
met heel het dekanaat Veurne overging naar het nieuw bisdom
leper. Om de kansen van verwarring niet heel weg te nemen
bleef het patronaat van ons Pollinkhove onveranderd toegekend aan de bisschop van Boulogne terwijl de bisschop van
het nieuwe bisdom Sint-Omaars nu de pastorij van (het Artesische) Polincove in het bisdom Boulogne te begeven had.
Pollinkhove, gelegen op de knoop van IJzer en Lovaart, heeft
naam en faam gekregen vooral door zijn oude Fintele, d.i. de
« overdrach » ofte overtoom, waar de schuiten van de Lovaart
werden opgewonden in de « riviere Dyseren » en vice versa.
De schuit werd er met behulp van een windas en onder het
vaartuig gelegde rollen over een dubbel hellend vlak (op een
dam) van het ene naar het andere waterpeil overgehaald. Het
beperkte verkeer loonde immers de kosten niet om een schutsluis te bouwen.
In kronieken en oude rekeningen is de Fintele (Venteile,
Vintelle, Feinteele) een goede bekende (1). Uit de bossen van
Sint-Six (Westvleteren) werd veel timmer- en brandhout over
de Fintele en de Lovaart vervoerd naar Veurne en naar de
Duinenabdij te Koksijde (2).
(1) De Hou, Top. Wdb. (= DF) IV 190-193.
(2) Biekorf 1934, blz. 2-5 (Duinhuis te Westvleteren).
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Fintele te doen en bouwde in 1396 « ter Vinteile over den
Beverijc » een nieuwe brug, met twee sluisdeuren voor het
regelen van de waterlozing (3).
Een andere lokale beroemdheid van Pollinkhove is de oude
Sint-Machutuskapel die op de oude kaarten getekend staat. De
grote kaart van Vlaanderen van Blaeu (Amsterdam, Claes Janss
Visscher, 1656) vertoont niet alleen de St. Machuijts Capelle
doch ook de Machuijts Beecke. De geschiedenis van die kapel
in de 18e eeuw werd voor het eerst in 1938 uit de oorkonden
bovengehaald door pastoor C. Denorme en beschreven in een
belangrijke studie in Biekorf (44 e jaar, 1938, 184-189 ; 271-276).
Eigenaardig is wel dat Heinderycx in 1680 de Fintele bespreekt
en geen woord rept over die alom bekende kapel waaraan een
kerkelijk beneficie (kapelnij) verbonden was. Mogelijk was de
kapel ten tijde van onze Veurense geschiedschrijver vervallen
of vernield ; en werd ze eerst in de vredesjaren van 1700 weer
heropgericht. Over de lotgevallen van de kapel vóór 1700 is
weinig of niets gekend, hoewel er reeds vóór 1560 (oprichting
van de nieuwe bisdommen) een SintQ-machuutscappelle en
sinte machuutsland in de landboeken van Pollinkhove en Lo
genoemd worden (4).
De beschrijving van Heinderycx, in feite de eerste « historische schets » van Pollinkhove, werd tot heden niet in druk
gegeven. Als dokument van 17e eeuwse geschiedschrijving is
de tekst (5), mits de vereiste kritische toelichting, een waardevol getuigenis gebleven. En tevens biedt hij een beknopt feodaal overzicht van Pollinkhove dat, bij gemis aan beters, nog
steeds dienst kan bewijzen.
POLLYNCKOVE

Pollynckove is eene schoone prochie groot in lande 3066
ghemeten 1 lijne 54 roeden, ende sij is van cleynen transport (6)
ende betaelt in 100 ponden par. ghestelt in de prochien van
de ceure van Veurnambacht 2 ponden 16 sc. 7 1 /2 p. par., soo
dat sij min betaelt als naer advenante van haere grootte van
lande 1 pond 3 sc. 11 1 /2 p. par. Maer veele landen van dese
prochie syn belast met spyckerschulden (7).
(3) Biekorf 1961, 149-150. Zie verder Bijlage I.
(4) Meer bijzonderheden daarover in Bijlage II.
(5) De tekst wordt medegedeeld naar de ff. 48-51 van het handschrift
dat beschreven wordt in Biekorf 1959, 345-346 ; met verbetering van enkele
verschreven namen.
(6) Transport van Vlaanderen : kadaster ; Biekorf 1962, 354.
(7) Opbrengst in graan verschuldigd aan de graaf en oorspronkelijk te
leveren aan de graanschuur (spiker) van de graaf. Zie Gilliodts, Coutume
Furnes 1107-110. — De schuld in natura werd naderhand vervangen door
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Pollinkhove
met de St. Machuijts Capelle in de bocht van de Loo Gracht
en de Machuijts Beecke. -- Uit de gegraveerde kaart (Comitatus
Flandriae Nova Descriptio) van Claes Janss. Visscher, Amsterdam 1656.

Nota. -- De eerste uitgave van Sanderus' Flandria Illustrata (1641-44)
en de Stedenatlas (Theatrum) van Blaeu (1649) bevatten een gegraveerd
gezicht op Westouter door de tekenaar Vedastus du Plouich opgedragen
aan « Franciscus de Pollinchove, heer van Westoultre, Caneghem, Beauvois etc. ».
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Daer is eene fraeye kercke met eenen hooghen tooren, daer
de inwoonders in voorgaende oorloghen hun versterckt hebben
ieghens het leghervolck die hun wilden plunderen (8). Den
bisschop van Boulognien is patroon van dese ceure (9).
De prochie ie gheleghen in een aenghenaem ghewest, ende
van suyden heeft sy de reviere den Yseren, ende van oosten
den Loovaert.
DE FINTELE

Een weynigh suytoost van de kercke is de plaetse ghenaemt
de Fynteele, daer veele huysen staen die ghedurende de leste
oorloghen ten verscheyde stonden ende tyden afghebroocken
syn gheweest, alwaer oock eenen overdracht is om de schepen
op te winden die van den Loovaert willen vaeren door den
Yseren en van den Yseren in de Loovaert, alwaer daeghelyckx
veele schepen passeeren (10).
Dit overdracht heeft van immemoriaele tyden toebehoort
aen het gheslachte van Pollynckhove, 't welck aen hun seer
baetelyck was om de rechten die sij van de passeerende schepen ontfinghen. 't Welck is een leen ghehouden van den burgh
van Veurne, maer joncker Frans van Pollynckhove, heere van
Westhouter, heeft anno 1561 het overdracht van de Fynteele
met alle syne rechten vercocht aen het magistraet van Veurnambacht (11).
Gedurende dese leste oorloghen hebben de Franschen ten
verscheyde tyden op de Fynteele een fort ghemaekt, dat corten
tydt daerna altyt afghebroocken wiert, uytghenomen het fort
dat naer ghemaekt wiert anno 1677, 't welcke noch in staete
is (12).
HET HOF VAN POLLYNCKHOVE

Het principaelste leenhof van dese prochie is ghenaemt het
hof van Pollynckhove (13), ghehouden van den burgh van
Veurne, gheleghen oost ieghens het kerckhof, sijnde het foncier
een heffing in geld die jaarlijks door de grafelijke rekenkamer (redenynghe) werd vastgesteld (slag) naar de staat van de marktprijzen.
(8) Over de kerk, zie Bijlage Ill.
(9) Cuere : hier pastorij. In de 17 e eeuw soms bediend door een
kanunnik van Eversam.
(10) Zie inleiding en Bijlage I.
(11) Coutumes de Furnes, ed. Gilliodts, IV 339 (Brussel 1897).
(12) P. Heinderycx, Jaerboeken van Veurne, ed. E. Ronse, IV 232 290
293 (Veurne 1861).
(13) Over de plaatsnaam Pollinkhove zie DF XII 961-969 ; de auteur
behandelt ook Polincove bij St.-Omaars. -- Oudste vermelding : Pollinghehove in 1069 ; uit Pollinga hofa : « boerderij van de lieden van Polio »
(M. Gysseling, Top. Wdb. II 802.)
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groot 16 ghemeten Iandts, daer van ghehouden syn 10 achterleenen ende heeft oock eenigh hout ende cleen recht van tollen
te ontfanghen, soo verre als dat de prochie haer bestreckt (14).
Daer staet op dit foncier een groot ende schoon huys ghedeckt met schaelien, 't ghonne ghemeynelick bij de inwoonders het Casteel ghenaemt wordt, maer in voorgaende eeuwen
heeft daer een meerder ende schoonder Casteel [gestaen].
Dit leenhof heeft 400 jaeren lanck toebehoort aen het gheslachte van Pollynckoven, daer sij den meerderen deel van den
tydt ghewoont hebben ende hunlieden naeme ghetrocken uyt
het voornoemde leenhof, synde een oudt ende edel gheslachte
van dese casselrye, die altyt gheallieert syn gheweest met de
principaelste gheslachten van dit gheweste. Sy hebben ten verscheyde stonden vereert gheweest met den tytel van rudderschap ende hebben oock seer dyckmaels ghedient in het
magistraet van Veurnambacht.
Ick bevynde dat Jan van Pollynckhove is gheweest eersten
schepen ende ceurheere uyt dit gheslachte ende diende anno
1428. Ende sedert dies hebbender seer veele van dat gheslachte
ghediend in het voorseyde magistraet, naementlyck Adriaen van
Pollynckhove, die was lanshouder anno 1461 ; men bevynt oock
dat Louys van Pollynckhove was hooghballiu van Yper anno
1455 (15).
Als nu dit leenhof langhen tydt gheweest hadde in dat gheslachte van Pollynckhove (16) heeft joncker Frans van Pollynckove, heere van Westhoutre, het leenhof vercocht met noch veele
andere landen daer mede gaende, ontrent den jaere 1576, aen
mynheer Joos de Cortewille, rudder van het order van Calatrava (17) en commandant van Villafranca, den welcken was
secretaris van den staet van Philippus den tweeden, coninck
van Spagnien, die dit leengoet achterliet aen jonckvrouwe
Lowyse de Cortewille, sijne dochter, huysvrouwe van joncker
Ghislain Bulteel, die ghesaementlyck dit leengoet vercochten
anno 1586 aen den capyteyn don Jaime, die daer naer dit leenhof vercocht aen Mr. Coendraet de Grobbendonck, baron van
Hoboken, die anno 1616 dit leengoet gaf donatione inter vivos
aen Don Pedro de Grobbendonck, synen soone, die het achterliet anno 1635 aen Mr. Coendraet de Grobbendonck, baron
van Hoboken ende graeve van Ursele, synen broeder, welcken
Mr. Coendraet dit leenhof oock achterliet anno 1639 aen Mr.
Albertus van Ursele, baron van Hermael, die anno 1670 dit
leenhof heeft vercocht aen... (18).
(14) Vgl. Coutumes IV 338. -- Over leen en tol, zie Bijlage IV.
(15) Over die familie, zie enkele bijzonderheden in Bijlage V.
(16) Over een andere stam of tak « Pollinchove », zie Biekorf 1961,
187, 221 (L. Van Acker).
(17) Variante : Alcantara.
(18) Aan te vullen uit Coutumes IV. — Over Cortewille, zie Gaillard,
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HET HOF VAN FONTEYNE

Het tweede leenhof van dese prochie is ghenaemt het hof
van Fonteyne, oock ghehouden van den burgh van Veurne,
synde het foncier groot elf ghemeten, behuyst ende bewalt,
daer van ghehouden syn 34 achterleenen (19).
Dit leenhof heeft eertyts toebehoort aen het gheslachte van
Carondelet, ende Mr. Jan Carondelet, heere van Schore, fs. Mr.
Jan, vercocht dit leenhof anno 1575 aen Joris van Tombe, die
het achterliet anno 1611 aen d'heer Pieter van Tombe, priester,
synen soone, welcken heere Pieter dit goet opdroegh anno
1642 aen d'heere Gillis Garrop, synen neve ende soone van
syne suster, de welcke was huysvrouwe van Sebastiaen Garrop,
die stierf anno 1646, laetende dit goet achter aen Gillis Garrop,
synen soone, die stierf anno 1661. Ende erfde alsdan dit leenhof Pietronella Garrop, syne suster, dewelcke was de huysvrouwe van Sebastiaen Colaert, die dit leenhof achterliet anno
1670 aen Jan Joseph Colaert, synen soone.
HET HOF VAN ZANDTVOORDE

Het derde leenhof van dese prochie wort ghenaemt het hof
van Zandtvoorde, 't welck oock ghehouden is van den burgh
van Veurne, behelsende het foncier 19 ghemeten 40 roeden
landts, daer van ghehouden syn 17 achterleenen, welcke nu
langhen tyt toebehoort heeft aen het gheslachte van de Doys
Anno 1525 behoorde dit leenhof toe aen Jan Doys, synen soone,
die stierf anno 1546, ende is alsdan vervallen op joncker Joos
de Doys, oock synen soone, die stierf anno 1591, ende verviel
alsdan op joncker Pieter de Doys, synen soone, die het anno
1666 achterliet aan Jan Frans Joseph oock synen soone (20).
MAETSHOVE

Daer is noch een leenhof op dese prochie ieghenwoordigh
ghenaemt Maetshove, omdat het eertyts aen het gheslachte
van Maets toebehoort heeft, ghehouden van den burgh van
Veurne, danaf datter 8 ghemeten ligghen in Oostvleterenbrouck, daer van ghehouden syn 10 achterleenen. Dit leenhof
behoorde anno 1565 toe aen Jan de Maets die het achterliet
Bruges et Ie Franc 1270. — Cornelis Huerlebout, heer van Noordburg
(een hofstede op Koksijde en St.-Wouburghe), bezat ook weideland in
Pollinkhove ; hij overleed in 1647 en werd in de kerk van deze parochie
begraven ; zijn « sepulture » noemt hem « heer van Pollynckhove, Noordburg etc. » Annales Emulation VII, 1845, 126. Die titel is blijkbaar een
eenvoudige usurpatie.
(19) Coutumes IV 335-336. DF IV 244.
(20) Coutumes IV 330-331. OF XVIII 294.
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achter anno 1629 aen Pieter de Maets, die het anno 1638 vercochte aen mynheer Gillis Stalins, pensionaris van de zaele van
Yper ende daer ontfangher ghenerael van Westvlaenderen (21).
Daer is oock een huys op dese prochie van groot gheslachte,
gheleghen een weynigh west van de kercke (22).
BIJLAGEN

DE FINTELE : GEHUCHT EN OVERDRACH
« 't Zijn schippers, vissers en jagers die er wonen.
't Ligt diep en beneden de hoge oevers die den Yzer, de
Loovaart en den Beverdijk afdijken en zo de kleine en lage
huisjes tegen de overstromingen beschermen.
't Is al rivier en vaart, beek en gracht, geule en greppe, put
en kuil, sas en sluis, brug en planke, schip en schuite, net en
beun dat men er hoort en ziet.
't Watergat, zeggen de mensen.
Over den Yzer, vóór Fintele, liggen de « broeken », achter
en terzijden, de vette weiden, laag ook en bachten oevers.
's Winters is alles onder water, zelfs de straten en wegen
zijn overzopt. 't Is lijk rondom een stille zee.
Wilde eenden, vriesganzen, reigers en watervogels zijn er
bij de voere en lokken vissers en jagers uit die met netten en
vuurroer langs de dijken slenteren achter vis en wild. »
Zo was Fintele vóór 1914, naar de beschrijving van Herman
Vandergucht (23). En hij voegt er de tergrijmpjes bij uit zijn
schooltijd.

De kinderen van Pollinkhove riepen achter die van Lo :
Loo is zoo schoone,
t' en is maar in den schijn,
PoI'kove spant de kroone,
't zal altijd meester zijn.

(21) Coutumes IV 340-341. DF IX 1107.
(22) De feodale beschrijving van Pollinkhove noemt verder nog : een
Bampoelburch ofte Bampoelegoed (DF 1510) ; het hof van Bistervelt
(DF II 70) ; de Voorbrouc (weilanden ; DF XVI 721) ; Clais ghemet (DF
VII768). Maetshove wordt ook eenmaal « Oostrive » genoemd (Coutumes IV 340).
(23) Herman Vandergucht (1872-1956), bankier te Lo, had de traditie
van de Fintele en Pollinkhove in zijn familie. Dit blijkt uit de goede bladzijden die hij aan die plaatsen gewijd heeft in zijn brochure : « Rondom
den Yzer », waarvan een tweede druk in 1918 verscheen te Stavele. Over
de auteur zie Biekorf 1956, 320.
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zongen dan tegen :
't En is niet vele
van Fintele,
't is al water, 't is al vis.
Weet daarbij hoe kleen dat 't is !
Loo is groot en schoone,
't spant overal de kroone.

Door L. Verlende van Lo werd in 1937 de volgende anekdote
medegedeeld aan J. Cornelissen (Nederl. Volkshumor VI 68).
« De Fintelnaars worden aangezien als schuwe, zonderlinge
mensen. In vroeger tijd trouwde eens een jongedochter uit Loo
met een Fintelnaar en terwijl de plechtigheid in de kerk plaats
had, kookte de moeder thuis het maal. De aardappelen afgietend, viel het deksel van de pot en rolden de patatten in de
goot. De kokin raapte ze spoedig op met de spreuk :
Die Finteleboeven
ze gaan dat al niet proeven ! »

De winde van Fintele noemde men « de overdracht » en
ook « het slek ». Aan de twee grote wielen van de winde
« waren plankjes, waarop de vrouwen van de Fintele liepen,
als op een ladder, en zo de winde deden draaien ».
De overtoom werd in 1828 vervangen door een sluis van
Hollands model. Vóór de afbraak heeft schilder Malbrancke van
Lo een tekening van die oude winde gemaakt.
Andere « overdrachs » of winden in Vlaanderen lagen te
leper, Steenstrate, Poperinge-Vleterbeek (ten Reepken, ter Coppernolle, te Vestjens), Snaaskerke, Oudenburg, St.-Winoksbergen, Lynck op de Colme (bij Broekburg).
Over dit type « waterwerk », zie H. Pirenne, Les « overdraghes » et les « portes d'eau » en Flandre au Xlll e siècle, een
studie uit 1925, opgenomen in de bundel Histoire économique
de l'Occident médiéval, p. 542-550 (met bibliografie) ; ed. Desclée de Brouwer 1951.
II

MACHUITS-KAPFLLE

De lokale overlevering wil dat de eerste bidplaats van Pollinkhove gelegen was bij de Machuitsbeke. Die eerste kapel,
die een kerkhof had, werd afgebroken in 1554 en vervangen
door een klein kapelletje. De nieuwe kerk werd dan gebouwd
bij het kasteel... Zo luidt die traditie.
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Herman Vandergucht van Pollinkhove, de verdienstelijke
geschiedschrijver van Lo, vond die overlevering ook in de aantekeningen van zijn vader : vóór 1554 bestond alleen de
Machuits-kapelle « staande nabij Machuijts beke op een verheven stuk land, thans (1900) doorsneden door een steenweg die
naar de Linde loopt ». Dit zou tot in 1554 de parochiekerk van
Pollinkhove geweest zijn ?
Ook pastoor Scholaert noteerde die overlevering in zijn
parochieregister in 1853 : « daer nevens is [in de brand van de
kerk] gesmolten de schelle genoemd Machutie, omdat zy noch
voortkwam uyt de oude kapelle van den H. Machutus, welke
kapelle schynt gedient te hebben als eerste kerk van Pollinchove
en welke schelle schynt swaer te syn geweest rond de 200 ponden ». (H. Vandergucht, Rondom den Yzer, blz. 35, 47).
Tot zover die overlevering, hier voor memorie medegedeeld.
III

DE PAROCHIEKERK

De kerk bij het kasteel (gebouwd ca. 1554 ?) had, zoals veel
kerken in West-Vlaanderen, veel te lijden gedurende de opstand
tegen Spanje. Uit een suppliek van 1598 blijkt dat de kerk van
Pollinkhove in sobere staat verkeerde ; het gebouw was « gedestrueert ende gebroken... in metserie ende temmeraige, metgaders oock vande daken ende goten ontbloot ». De eerste herstellingswerken waren door een lening in de parochie bekostigd.
Veel bleef nog te doen : het maken van een nieuw « clockghebindt op den toren, 't versien vande buecken, 't maken vande
vensters van ghelasen die nu met stroy ghestopt zyn ». Voorlopig werd de klok van Kaaskerke gebruikt. De kerk had weinig
of geen inkomsten. Het verzoek om een speciale heffing op
het lokale verbruik van bier en wijn ten bate van de kerk wordt
voor een termijn van vier jaar (1598-1602) door de Raad van
Vlaanderen aanvaard en door de regering te Brussel toegestaan.
(Fragmenta II 36-37).
In de nacht van 17 mei 1853 ging de kerk in de vlammen
op. Pastoor Scholaert heeft de ramp van zijn kerk uitvoerig
beschreven. En heeft ook zonder uitstel de herstelling aangepakt. De achterkerk werd met 4 meter verlengd. « Heden op
24 augustus 1854... heb ik de eerste schallie geslaegen op het
noorddak van de voorkercke, omtrent in het midden » ; zo
noteert de dynamische pastoor. Einde november werden ter
plaatse de nieuwe klokken gegoten en op 5 december 1854 kon
pastoor Scholaert plechtig de nieuwe kerk inwijden. Dank zij
de medewerking van de provinciale architekt Buyck. Het metselwerk werd uitgevoerd door Placidus Herman van Vlamertinge,
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Iv
DE TOL VAN POLLINKHOVE

In het register van leenverheffing van de Burg van Veurne
anno 1365 beschreven als volgt :
« De stede (leengoed) van Pollinchove met 13 gemeten lands.
De toelne van Reingheersdike toter Yserne also varre als de
zuudvierschare gaet, 4 den. parisis vanden ponde van copene
ende vercopene van alden gonen die toelne scoudich sin.
Ende heift ter vorseyde leenghoede vijf mannen.
Ende elc vanden drie houd twee ghemeten ende ghelden
ene paire hanscoen siaers.
De vierde man houd 16 ghemeten en dannof ghelt hie in
dienste als myn heere van Vlaendren uutlegghet met zine manne
de helt van zyns heeren costen, ende hie es scoudich zelve te
diene met ene perde van 100. groote ouder munten.
Ende de vichte (vyfde) man houd de toelne van drie prochien
zuudwaers over dYserne ; al in eene manscepe te trouwen ende
te waerheyde teenen vullen cope ». (Coutumes IV 332-333).
V
FAMILIE POLLYNCKHOVE

De lijst uit Gilliodts (Coutumes IV 333-334) wordt hier met
aanvullingen en verbeteringen medegedeeld.
1. Jan van Pollinchove, 1328, wetheer kasselrij Veurne ; seneschal van Loo, 1330.
2. Christiaen van Pollinchove, 1374. In 1373 was hij « gheaerft... in een manscepe dat men zeit ter vinteile ». DF IV 190.
Hij had een zoon Filips (genoemd in 1398) ; een zoon of broeder Symoen (genoemd in 1387 en 1391).
3. Filips van Pollinchove 1398.
4. Fransoys van Pollinchove, ridder ; staat in 1383 in dienst
van de hertog voor de bezetting van het kasteel van Oudenaarde, volgens de baljuwrek. van Veurne (ed. De Pauw, in Cronyke Froissard II 253 ; Gent 1900) ; wordt ook genoemd in 1397.
5. Pieter van Pollinchove, 1411.
6. Charles van Pollinchove, vermeld in 1425 en 1436 ; was
« seneschal van Loo » ; gehuwd met Marie van Huule, fa. Diederycx, overleden 27 mei 1460. Grafzerk van dit echtpaar (en hun
drie kinderen) onder doksaal in de kerk van Pollinkhove.
7. Jan van Pollinchove, 1428. Een « Jehan de Polinchove »
was in 1433 betrokken in een proces tussen de hertog en de
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8. Lodewyc van Pollinchove 1438 ; wordt vermeld in de
kasselrijrekening van Veurne in 1449 (Fragmenta I 230). Begraven met zijn vrouw in de kerk van Pollinkhove, waar een
gedenksteen in de muu r de stichting van een jaargetijde
beschrijft, gedateerd 5 juni 1460. (Coutumes IV 334).
9. Adriaen van Pollinchove, 1441 ; was « schepene ende cuerheere » van Veurnambacht.
10. Jacob van Pollinchove, f. Adriaen, 1502.
11. Frans van Pollinkhove, 1576.
VI
GILDE VAN RETORIKE : DE MARIANISTEN

Pollinkhove heeft in de tijd van Keizer Karel een bloeitijd
gekend, dank zij de saaiweverij ; samen met Alveringem was
de parochie alsdan in de « hanze » van de saaiwerkers van Lo
opgenomen. (Biekorf 1962, 162 ; bibliografie).
Omstreeks 1550 had Pollinkhove een taveerne « in den
Schild van Bourgoigne » ; een « caetsspel » waar klein bier werd
geschonken en een herberg in Sint-Joris — een schutterslokaal ? — waar wijn en groot bier werden verkocht. (Biekorf
1963, 25).
Reeds in 1429 verscheen de heer van Pollinkhove met een
groep spelers op het karnaval te Lo. Dit blijkt uit de stadsrekening van Lo die in 1429 noteert : « Sondaeghs voor vastenavond
waeren gepresenteerd Charelse van Pollinchove met haeren
ghezellen die abattement maecten binnen der stede, 2 kannen wyns ».
In 1505 zijn leden van de St.-Sebastiaangilde van Pollinkhove
in de processie van Veurne aanwezig als spelende en sprekende figuranten.
In 1700 wordt de confrerie van het H. Scapulier heringericht
tot een gilde van retorike, onder de titel Marianisten salighe
gheteekende en met de goedkeuring van de leperse hoofdkamer
Alpha ende Omega. De Marianisten van Pollinkhove schijnen
bijzonder bedrijvig ten tijde van Maria-Theresia en spelen de
modestukken Mitridates en Kleopatra, en herleven nog weer
onder Napoleon. (Biekorf 1963, 237 ; Vander Straeten, Théátre
villageois II 191-193).
A. VIAENE

DEERLIJKE SCHELF. — Van een mijte die kwalijk gezet is (scheef of
te dicht bij 't water) zei men te Lo : « Ze staat op drie prochiën : Lo,
Schore en Krombeke ». (Biekorf 1893, 59). Is die spreuk in de streek
nog bekend ?
B.
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KLEIN-BEELDHOUWWERK IN VLAANDEREN
DE

WANDELSTOK VAN CAREL SALENS

Die wandelstok van mijn grootvader is een familiestuk, dat
zeer in ere gehouden wordt. Nu in het bezit van Mevrouw
Raymond Salens, om later wellicht over te gaan naar haar zoon,
de oudste kleinzoon van de familie Carel Salens-Keukelinck :
Karel Salens (Brugge), naamgenoot van zijn grootvader.
Carel Salens, geboren te Sijsele in 1857, woonde te VijveKapelle, waar hij in 1909 overleden is. Hij was sluismeester van
de St.-Baselishoek. Gedurende enkele jaren was hij werkzaam
geweest in het atelier voor kunstmeubelen van Karel van
Robaeys te Sint-Kruis.
De wandelstok, door hemzelf gesneden, is niet gedateerd.
Als datum mag 1895-1900 aanvaard worden. De stok is wel
« gemerkt » : hij draagt de namen CONGO (naam van zijn
winkelhuis te Vijve-Kapelle ; het uithangbord « In de Congo »
werd daar pas voor enkele jaren weggenomen) ; verder staat
gesneden VIVEN ST + (= Vijve-Kapelle Sint-Kruis, zijn woonplaats) en ten slotte onderaan de familienamen SALENS-KEUKELINCK.
De stok is van palmhout (en ivoor) en meet 87 cm.
De knop wordt gevormd door een God-de-Vader met ivoren
mijter (11 cm). De mijter is onafgewerkt ; tussen de evenwijdige
hulplijnen, waartussen zijn signatuur zou uitgesneden worden,
werd alleen de beginletter C van Carel gegraveerd (fig. 2).
Naar het midden van de stok prijken een kop van Adam en
een buste van Eva (fig. 4) met daaronder de letters V (= vader?)
ADAM en EVA (hoogte 3,2 cm). De onderste helft van de stok
wordt door een decoratief gestyleerde slang omstrengeld.
Uitgesneden op het eigenlijke midden van de stok staat het
kerkje van Vijve-Kapelle (het bekende neo-gotieke kerkje van
baron Bethune), hoogte van het snijwerk 10 cm, waaronder de
lettertjes VIVEN ST + (fig. 3).
Geen enkele knoest werd weggesneden. Integendeel. Al de
knoesten werden tot dieren of fantastische en groteske dierenkoppen uitgewerkt (fig. 1 en 3). Benevens dan allerlei ragfijn
gesneden geometrische ornamenten en florale motieven, vertoont de bovenste helft van de stok een naar omlaag kronkelende krokodil of salamander met openstaande muil (fig. 1 en 3).
Aan gebeeldhouwde wandelstokken wordt een eervolle plaats
toegekend in het rijk geïllustreerde werk Volkskunst in de
Nederlanden (Klein-beeldhouwkunst), door H. Wiegersma in
1941 uitgegeven te Helmond (Uitgavenreeks 't Getouw). De
auteur heeft in zijn rijke verzameling te Deurne (Noord-Brabant)
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1. Bovenste helft van de stok met knop (God-de-Vader), krokodil en
kerkje van Vijve.
2. Kop met onafgewerkt ivoren mijter.

-- 334 --

o.m. een vijftigtal wandelstokken (of
fragmenten van wandelstokken) met
snijwerk, meestal uit de 19e eeuw. Naar
de opgave van Wiegersma zijn tien
nummers uit zijn kollektie wandelstokken afkomstig uit Vlaanderen ; vier van
die Vlaamse stokken zijn uit palmhout,
alle uit de 19e eeuw.
De meest voorkomende figuur in de
knop van die Vlaamse stokken is een
mannenkop. in gevarieerde verschijning:
met hoge hoed ; lachend ; omgeven
door gedrochten ; met een kever ; de
kop van een slang houdend. Eenmaal
de kop van een Chinees met dierfiguren. Naar twee Vlaamse nummers (blz.
60 en 68) gaat, in verband met de wandelstok van Carel Salens, bijzonder de
aandacht.
Een wandelstok, lengte 90 cm, vertoont aan het boveneinde de kop van
een slang met een appel in de bek ;
verder versierd met vogels, salamanders,
gedrochten en koppen.
Een eigenaardig Vlaams stuk is de
wandelstok waarvan elke knoest tot een
fantastische kop is uitgesneden ; aan
het boveneind een snuit en achter aan
de kop een klein hoofd, dat kan worden afgeschroefd en dan als sigarenpijp
te gebruiken is.
Het Museum voor Volkskunde te
Antwerpen bezit ook enkele mooie
voorbeelden van wandelstokken met
snijwerk uit onze gewesten.
Arno BRYS

3.

3. Kerkje van Vijve-Kapelle tussen twee uitgewerkte knoesten.
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4. Kop van Adam en buste van Eva.
Uitgewerkt in het midden van de stok. Naar onder toe kronkelt een
decoratief gestyleerde slang.
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HET HARAS VERSTRAETE TE SINT-KRUIS
Vervolg en slot van blz. 284
PRESENTATIE TE OOSTENDE

's Zomers kwamen de grote heren « entraineurs » van de
verschillende stallen • de graaf de Ribaucourt van Zulte, Ashman
van Sint-Denijs-Westrem, de Neuter en de Buisseret uit Brussel,
al fijne kenners en liefhebbers van koersepeerden. Ze kwamen
de kweek op 't haras van Jules Verstraete bezichtigen en
keuren, want de jaarlingen, zo naar achtienmaanders moesten
met september verkocht worden.
Vader was dan niet te genaken want dat was een toogdag :
eerst moest hij de jonge peerden een voor een aan de band
op de koer leiden om te marcheren, daarna werden ze in de
weide gestoken om te zien hoe ze de poten smeten bij 't draven en galoperen. Uitsmijten : « 't is een maaier » ; te hoog
heffen : « hij verliest tijd`» ; liep de boulet tot de hoeve niet
schuin : « teer tot klakeren » (pees die doorslaat). Om dit
laatste te voorkomen worden de poten hard bewonden tussen
knie en boulet om vast te kunnen lopen.
Natuurlijk was alles in 't frans, maar vader verstond die
peerdetaal op zijn manier en ik als aankomende jongen trachtte
een handje toe te steken en een beetje te helpen met mijn
schoolfrans. En toen nu de graaf goedkeurend onze hengst le
Puritain bezag : « Ha ! voilà I'entier ! » verbeterde ik seffens :
« pardon monsieur c'est l'étalon ! » ; de graaf bekeek mij alzo
van uit de hoogte, maar lachte toch naar vader : « c'est votre
fils ? » 't Mens monkelde en stak een verontschuldigende
hand op.
Al die entraineurs kochten de jaarlingen om ze te « breken »
d.i. te Ieren zale verdragen, breidel in de muil gewennen,
rijden en trekken. Ho ! ho ! dat is vrezelijk lastig, ze moesten
weet je wel, eerst een uur in de ronde lopen tot ze af
waren en dan proberen : de breidel erin en 't rechten trotseren. Een tweede dag werd de « sánble » aangedaan en als
't meesloeg zouden ze de derde dag de zale proberen ; 't peerd
stond in 't schuim en zweet om zich daartegen te verzetten, en
dan is 't kwestie van durven en de jockey moet trachten te
monteren.
Op de kwekerij hielden wij ons daar niet mee bezig, dat
was 't werk van d'entraineur aan de Doornhut. Zoals ik reeds
zei bezat Mijnheer Verstraete daar een « écurie » bij 't kasteeltje en de onverkochte jaarlingen werden daar gestald om
ze « te breken » en tot koersen voor te bereiden met « zokees »
zoals de Engelsman Billy, bijgenaamd Pintje, en Monksje Tamsin.
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een hele toer. Begin september, na de laatste koers van 't seizoen, werden de jaarlingen getoogd en verkocht. Enige boerezoons van Sint Kruis die peerds waren kwamen ons voor vijf
frank drinkgeld helpen als peerdeman. We rekenden ook altijd
op langen Henri, een peerdeleure van Oostende, die kreeg de
kwaadste jaarling toevertrouwd. « Hoe is 't Boydens ? 'k mag
zekers 't fraaiste beestje kiezen ; ha 't staat daar al de polka
te dansen ! » en meteen stekte hij die onrustig vurige jaarling
vast. Alzo telden wij op zijn minst zestien man.
De jonge peerden kenden geen breidel, 't was met de
kavesong (cavecon), een soort opgevulde lederen muilband
waaraan de drie meter lange « lonze » vastlag. Dat is geen
koorde, maar een duimbreed gestriept lint, anders riskeert ge
de vingers afgesnoerd of de palm opengetrokken te worden als
de koord er doorschiet bij 't onverwachts kabreren.
Onze gebuur Duuksje reed voorop met de traamkar hooi,
strooi en haver. De vrijdagnacht rond tien uur, als alle gerij
bijkans stil lag, trok die karavaan, zonder lanteerns in de
pekdonkeren nacht langs de Oostendse vaart. Uit alle voorzichtigheid sloot vader die stille stoet van vurig stappende
jonge volbloeds. Ze verschoten van een niet : een dobberende
wagen ginder ver op de kalsij, een kat die over de weg liep,
een schreeuw van een opgeschrikte vogel, zelfs een plons in
't water was genoeg, en... g'hadt 't liggen : in volle charge
achteruit, of op zijds, en poten in de lucht en... een benauwderik loste de lonze en 't peerd was weg op een loopje.
« Ouw ! stopt ! halt ! » heel de karavaan stond op stelten. Vader
sloeg seffens de armen open om tegen te houden, zij kenden
hem, alleen zijn stem werkte reeds kalmerend : Ouw !!
De wakke najaarsnacht valt u in september reeds killig op
't lijf, en daarom stopten we halverwege aan Stalhillebrugge
om een asemtje te scheppen. De baas van de herberg werd
opgeklopt, met een deugddoende dreupel kosten we ons verwarmen en de tweede helft aanpakken. Nog voor dat 't groot
gerij op gang was, tussen vier en vijf uur stonden we al te
Oostende aan 't Hazegras voor de Tettebrug. En de mizerie
begost.
't Werd nuchtend en klaar_ de beesten hadden nog nooit
over een brug gestapt en sprongen op zijds, en dààr_ dat
schip met wapperende vlaggetjes ! 't Werd een echt spektakel :
heel de bende begost te springen, wippen en dansen, en...
't hondje op de boord van 't schip aan 't bassen ; 't kost maar
zo erg zijn. De zotte trop jonge peerden ging aan 't blazen
met wijd opengezette neusgaten en oren in de nekke, gereed
om te bijten, slaan en vluchten. W'hadden de meeste moeite
van de wereld om ze te houden en verder voorbij de kazern
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van 't derde piotten, d'oude statie en over de Kapellebrugge
te leiden. Dan ging het weer rustig langs de zeedijk naar
't koerseplein.
Aan 't plein, vroeger een fort, was de ingang een donkere
gaanderij gebleven. De vermoeide peerden weigerden benauwd
er binnen te stappen, doch met een truukje gelukte het toch :
't minst benauwde werd achterwaarts binnengeleid, en de
andere volgden. Ze werden in de boksen verzorgd om blinkend
van gezondheid op de presentatie te verschijnen.
De bende geleiders vielen seffens den « Drapeau Beige»
binnen en speelden rap hun boterhammen met een ei binnen
om met de trein van zes uur en half naar Brugge te trekken.
Rond tien uur begon de presentatie. Gekende peerdeleuren
verhuurden zich ter plaats om een handje toe te steken. De
heren entraineurs van de verschillende stallen kwamen de
jaarlingen bezichtigen en keuren, precies op dezelfde manier
als op 't haras te Sint-Kruis : weg en weer gaan, draven, galoperen en... onderhandelen en verkopen.
In een slecht seizoen gerochten niet al de jaarlingen verkocht
en Verstraete kwam in een onverschil met de graaf de Ribaucourt voor een paar honderd frank. De graaf bleef bij zijn
aanbod : zestienhonderd frank. Verstraete loste niet, en tegen
vader : « Neen, neen Phlox is mij meer weerd, zo een eksellent
produkt van Pledge en le Puritain ! » De graaf kwam later rond
de avond, om uit ter hand te kopen terug, met zijn entraineur,
een doortrapte kenner, hij kost dweers door de peerden lezen,
en dan, onverwachts bood hij meer dan gevraagd : « Ik geef
tweeduizend, akkoord ? » En... jammer genoeg, Verstraete sloeg
toe en ontnam alzo aan zijn eigen « écurie » een grote toekomst
en vermaardheid en... smeet een fortuin uit de hand. Het volgende seizoen won de tweejaarse Phlox al de grote koersen
van België, te Bosvoorde, Stokkel, Dilbeke en vooral te Oostende. En koersen mens ! een schicht, één zicht. En asem !...
genoeg om de grootste afstanden te lopen... allee een ongelooflijke « endurance ». Kortom de tweejarige Phlox werd de
blomme van al de koersepleinen. En 't geestigste van al : 't volgende jaar boden ze tweeduizend vijfhonderd frank voor PIanète, de zuster van Phlox, die op verre na die hoedanigheden
niet bezat.
OORLOG EN EINDE

Wat er met de peerdekweek gebeurde binst de oorlog
van veertiene ?
Ha ! ja, vader was dan al in de zestig jaar oud en na al die
snokken en butsen, als peerdenoppasser, een verwrongen man
geworden. Moeder moest dikwijls zijn schouder, pols of knie
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instrijken met aangelangde peerdenteinktuur, en 'k heb het
zelf eens geprobeerd toen ik mij verzeerd had op de veto :
achterste en billen, 't begost al te bladeren en te vervellen en
't beddelaken was doorbrand : ik had het niet aangelangd. En
moeder : « Gy dwazen aap ! dat is een peerderemedie ! »
Maar 'k vergeet te zeggen dat mijnheer Verstraete toen
reeds gestorven was en zijn weduwe in een klooster gegaan.
Het toezicht werd toevertrouwd aan Ashman en alle veertien
dagen kwam hij de kweek bezien.
En toen brak de oorlog uit.
Mijn broer Jules, de peerdeliefhebber, moest optrekken en
meteen was vader zijn hulp en rechterarm kwijt. Zolang het
geen school was kost ik hem vervangen, want Sint-Kruis werd
overspoeld met peerdevolk : de kanoniers moesten ingekwartierd worden. Wel tweehonderd peerden van ons leger liepen
in de Twaalf Gemeten en een besmettelijke ziekte brak los :
't straljoen, zeer betrapelijk. Onze kweek bleef niet gespaard :
vader bestreek de absessen of harde knobbels in muil en neus
met bruine zeep om te rijpen, en dan met een vliempje openritsen dat de etter op je kleren spetterde. Dampen van kokend
hooi inasemen : alles werd geprobeerd. Dagen achtereen waren
wij uit de kleren niet, ruste was ons niet gejund ; de merries
overwonnen de ziekte, maar veel veulens bezweken. Zo erg
was het dat twee kachtels dood lagen op één nacht. En dat
zelfde jaar waren er in 't geheel zeven gekreveerd.
Mijnheer Ashman schoot uit : « Waarom moest gij soldaten
inkwartieren ?, dat is geen hofstee ! dat is hier een haras ! »
Wat kost vader daar aan doen ? hij was er zelf 't herte van in,
en bovendien... die geweldige onrust en bekommernis om
mijn achtergebleven broer Jules... Vader informeerde links en
rechts bij de vluchtende soldaten : « Zeg ! gij kent onze Jules ?
weet je geen nieuws van hem ? hebt g'hem nog onlangs
gezien ? » Ja ! te Mechelen... en ze verzwegen het nieuws dat
hij gevallen was.
En 't ging alles zo rap in die beroerde dagen. De Duitsers
zaten ons leger op de hielen, elk vluchtte waar hij een gat
zag en liet alles in de steek : soldaten en burgers 't sloeg al
op de vlucht. Dat was 't moment voor de profiteurs van
marsjangs : ze kozen de gezonde peerden uit in de Twaalf
Gemeten. Met vier of vijf aaneengebonden trokken ze 't Hollandse gat in, en niemand deed moeite om ze te beklappen.
Toen kwamen de Duitsers en schoten de besmette peerden
dood waar ze liepen. De weide werd met kalk bestrooid, zodat
we geen sprietje gars meer zagen. Daarna braken ze onze
boksen open en vader verweerde zich : « Dat is hier geen
oorlogsgoed ! 't is eigendom en peerden voor de kweek
bestemd en de koers, ge kunt er niemendal niets mee begin-
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nen ! » Doch een soldaat, fijne peerdekenner, stekte onze
beroemde schone merrie Pledge vast en vader met d'armen in
de lucht : « Maar godverhemelse deugd, waarom juist Pledge !
de beste merrie van heel 't haras, ze moet met februari kachtelen ! je moet niet proberen om ze te leren trekken, dat heeft
nog nooit in 't gareel gelopen ! » 't Was al verloren moeite.
Pledge werd van 't hof geleid en vader had de tranen in d'ogen.
Van dan af kwam Monksje Tamsin, een zokee van « d'écurie »
vader helpen om de kweek weg te stoppen.
Het zou lang zo gebleven zijn ware het niet geweest van
die hertog, een Duitse generaal en groot peerdeliefhebber, die
al de voornaamste kwekerijen kende en ging bezoeken. Hij
had nog van onze Phlox horen spreken en zocht tevergeefs
naar een haras te Sint-Kruis. Toen informeerde hij van hof tot
hof en belandde zo bij onze gebuur op het Spizegoed bachten
de kerk. De stokoude boer, verlegen, beklapte ons : « Hier niet !
al werkepeerden... dààr, schone peerden ! »
Nog dezelfde voornoen verscheen die « hoge kop » streus
en wel twee meter lang, in bleekgrijze tenue met rode revers
op ons hof. Noodgedwongen moest vader de merries tonen.
De generaal was nog meegaande en zou 't haras beschermen.
Maar reeds 't volgende jaar werden ze toch opgeëist.
Twintig man brachten de peerden naar de statie. Wij gingen
ook mee om voor de laatste maal onze vertrouwde merries te
zien. Toen het laatste peerd op de trein stapte weende vader
als een kind en wij met hem mee. De oude peerdeoppasser
keerde als een gebroken man naar huis.
Vader kwijnde zienderogen en liep doelloos op 't hof. Het
einde van de oorlog bracht geen verlichting. Verdwaasd In
dromend keek hij voor 't venster om dan te verzuchten : « al
de stallen leeg... ik moet hem (Jules) niet meer verwachten...,
boven een leeg bed... Wat loopt de zoon van de hengsteboer
van Klemskerke hier nog te doen ? Ons Here mag mij van nu
voort komen halen. »
M. CAFMEYER

RABAUW - RABAUWTING

Op de vraag in Biekorf 1966, 256, betr. de rabauwappels.
Rabeau of belle-fleur à large mouche, ook genaamd grand
Rabaello, in 't vlaams ossekop, is een appel die in Frankrijk
bekend is, en dus ook bij ons. Misschien komt de naam rabauw
van het fra. rabeau ?
Te noteren valt dat er een andere regionale franse appel
bestaat, een andere soort dan rabeau, die genoemd wordt
rambaud. Mijn voorkeur gaat naar de oorsprong via rabeau,
die bij ons onder de naam ossekop ook bekend is.
Dr. H. de B., Oostende
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BIJ HET EEUWFEEST VAN MILL HILL
PIETER BENOIT VAN KUURNE EN DE ENGELSE MISSIE
but more will be said of him in future
days. (Karl. Vaughan over Can. Benoit)

Op 19 maart 1966 vierde het Missieseminarie van Mill Hill
(Londen) zijn honderdjarig bestaan. Het was een viering waardig van een sociëteit die thans meer dan 2000 leden telt.
Voor de gelegenheid heeft Father A. McCormack het leven
van Kardinaal Herbert Vaughan, stichter van Mill Hill, herschreven (1). Het tweedelig werk van Snead-Cox is nl. sinds jaren
uitverkocht.
McCormack heeft een vlot geschreven jubileumboek bezorgd,
waarin heel wat documenten uit het archief van Mill Hill voor
het eerst verwerkt werden. Toch kan de nieuwe biografie de
vergelijking met het werk van Snead-Cox niet doorstaan.
McClelland, de bekende biograaf van Manning (3), heeft in de
London Tablet enkele bezwaren tegen de studie geopperd.
Onze kritiek is bescheidener en blijft beperkt tot enkele marginale opmerkingen van uit een particularistisch Westvlaams
standpunt.
Voorkeur voor de Kardinaal
Aldus lezen we op blz. 127 dat de bekende Canon Benoit
van Kuurne (4) de familie Weld ontmoet heeft « at their house
in Bruges ». Voor het bestaan van een huis van de Welds te
Brugge werd nog geen enkel bewijs gevonden. De ontmoeting
van Benoit met de familie Weld is aanvaardbaar, maar wordt
door geen enkel gekend document bevestigd. Op blz. 139 worden de buitenlandse seminaries opgesomd waar Engelse priesters hun opleiding ontvingen. Dat hierbij het Brugse Engels
Seminarie vergeten wordt, is des te meer verwonderlijk omdat
(1) Arthur Mc.Cormack, M.H.M., Cardinal Vaughan, Londen, Burns &
Oates, 1966. 351 blz.
(2) J.G. Snead-Cox, Cardinal Vaughan. Eerste uitgave bij Herbert &
Daniel, London, 1910. Tweede uitgave bij Burns & Oates, London, 1911.
Schrijver was een kozijn en medewerker van de Kardinaal.
(3) Vincent Alan McClelland, Cardinal Manning, His Life and Influence,
1865-1892. London 1962.
(4) Peter Benoit uit Kuurne, was enkele jaren leraar te Brugge en vertrok in 1847 naar Salford (Manchester). In 1872 aanvaardde hij het ambt
van Rector van Mill Hill en legde zijn ambt van Vicaris-Generaal van
't bisdom Salford neer. Hij bleef Rector tot aan zijn dood in 1892. Over
hem zie onze bijdrage Canon Benoit en Gezelle in Gezellekroniek nr 2,
blz. 81-98 en nr 3, blz. 67-88.
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verbleef (5).
Op blz. 243 staat dat Vaughan, na zijn ontmoeting met
Stanley, Canon Benoit in 1876 naar Leopold II stuurde in verband met de missionering in Kongo, maar dat het interview
niets uithaalde. Van een bezoek bij of verzoek tot de koning
is niets bekend. Pas in 1905 scheepte een groep Mill Hillers
te Antwerpen in voor Kongo en dit na onderhandelingen door
Mgr. John Vaughan gevoerd.
Oorspronkelijk was het de bedoeling in dit jubileumboek
Vaughan voor te stellen als stichter van Mill Hill. De auteur
heeft het later verkieslijker geacht de plaats van Kardinaal
Vaughan naast die van Wiseman, Manning en Newman te bepalen en te verdedigen. Aldus werd enkel een bescheiden ruimte
toebedeeld aan wat Vaughan zelf zijn levenswerk heeft
genoemd en wat hem steeds het meest ter harte ging, nl.
Mill Hill. Daaruit volgt dat het jubileumboek weinig aandacht
besteedt aan het werk en de figuur van de Westvlaming Canon
Benoit die, als Vaughans nauwste medewerker en plaatsvervanger, 20 jaar lang de jonge congregatie in haar moeilijkste
groeijaren bestuurd en uitgebouwd heeft en die door de stichter genoemd werd : « the true father of this house, because
he has been a true founder ».
Toen Vaughan als jonge priester op eigen initiatief in 1866
het eerste Engels Missieseminarie oprichtte, kon hij in eigen
land op weinig steun rekenen. Het katholieke Engeland, dat
toen zelf een nijpende priesterschaarste kende en zelf een
beroep moest doen op buitenlandse priesters, vond de stichting een nutteloze en hopeloze onderneming van een onbezonnen heethoofd.
Een ontnuchterende brief over Mill Hill
Hoe deze opinie nog in 1890 voortleefde bewijst een brief
van Constant Mussely uit Kortrijk, die als pastoor in het bisdom
(5) John Vaughan geboren op 24 jan. 1853 als jongste van 13 kinderen,
waarvan zes priester werden (3 bisschop) en vier kloosterzuster. Hij werd
hulpbisschop van Salford, onder bisschop Casartelli, zelf opvolger van
Herbert Vaughan. - John Hobson Matthews, The Vaughans of Courtfield,
1912, vermeldt op blz. 119 : « He... (John) studied at the English College
in Rome and at the Bruges Seminary ». John verbleef te Brugge eerst in
het Engels Seminarie en ging, na de sluiting (1873), naar het Grootseminarie over. -- Roger, een ander broer van John, werd aartsbisschop van
Sydney. Hun oom William Weld was bisschop van Plymouth ; hij riep
Canon Benoits bemiddeling in om van Mgr. Faict priesters te verkrijgen.
Hun kozijn William Clifford (door de pas gewijde bisschop Malou tot
onderdiaken gewijd in juli 1849) werd bisschop van Clifton ; een andere
kozijn (Vaughan ?) was bisschop van Menevia... De Vaughans waren ook
verwant met cardinaal Pole (1500-1558).
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Salford zowel Canon Benoit als Bisschop Vaughan van dichtbij
heeft gekend (Brief aan pastoor Slosse in bijlage). Eerlijkheidshalve moeten we hierbij vermelden dat de ongunstige kijk op
Mill Hill, Vaughan en Benoit kan beïnvloed zijn door het feit
dat Henry Mussely, broer van de briefschrijver, verbitterd op
Jan Catulle, de week voordien zijn Redemptoristenklooster in
Engeland verlaten had om naar Amerika uit te wijken. Over de
toestand te Mill Hill in 1872 had Mussely bovendien wel zeer
vooringenomen inlichtingen verkregen bij Pieter Vermeulen.
Beiden waren enkele jaren samen werkzaam te Manchester.
Nadat Benoit vanaf 1870 bij Mgr. Faict vergeefs bemiddeld had
om de overgevoelige Vermeulen naar. Brugge terug te laten
keren, had hij hem in 1872 als hulp naar Mill Hill meegenomen.
Mussely noemt Herbert Vaughan een priester die wil « aan
de edeldom toebehoren » en Mill Hill stichtte uit « hoogmoed
en Engels beslag ». Het is best mogelijk dat de oudste zoon
van Colonel Vaughan, die prat ging op zijn afstamming van de
graaf van Vermandois, een vriend van Willem de Veroveraar
(McCormack blz. 7), die familietrots van zijn vader heeft
geërfd. Toen hij Manning opvolgde verkoos hij evenwel de
naam Kardinaal Herbert : « I feel to have no affection for my
family name » (blz. 129). Wellicht bedoelde Mussely dat
dat Vaughan in de heftige disputen tussen Wiseman en de adel
de zijde van deze laatste verkozen had.
Door de reformatie nl. was de organisatie van de katholieke
aangelegenheden in de handen van de adel terecht gekomen.
De benoeming van Apostolische Vikarissen in 1688 en het
herstel van de hiërarchie in 1850 gaf aanleiding tot rivaliteit
en tegenkanting vanwege de leidende « Old Catholics ».
Vaughans motieven bij zijn private onderneming zijn moeilijk
te bepalen, want « every explanation of his interest in foreign
missions is at best a guess » (blz. 56). Mogelijk was het voorbeeld van andere Engelse kerkgenootschappen een spoorslag
voor zijn apostolische ijver, zoals het McCormack suggereert :
« Nothing was being done by British Catholics to bring the
Gospel to them (de heidenen). The great Protestant missionary
societies were putting them to shame ». Noch Wiseman, die
het stoutmoedig project reeds in 1861 geestdriftig begroette,
noch Manning, die aanvankelijk tot voorzichtigheid en geduld
aanmaande (charity should begin at home) hebben Vaughan
ooit van klein-menselijke bedoelingen verdacht.
De mislukking van Vaughan als Vice-President van St Edmund's
College wegens zijn « anticipated modern methods of seminary
training » (blz. 49), de precaire toestand waarin hij Mill Hill
moest verlaten, zijn journalistische perikelen met de Tablet en
niet het minst zijn soms maandenlange reizen in het buitenland, hebben Mussely de insinuatie ingegeven dat zijn bisschop
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zinspeelt hij op de herhaalde bedeltochten naar Noord en
Zuid Amerika. Hierbij kunnen zeker gevoegd zijn ziekteverlof
in Spanje, zijn studiereis naar de Duitse Seminaries en zijn
herhaald verblijf in Rome (6).
Beter dan Mussely heeft Benoit het belang van Mill Hill
begrepen. Als Vicaris-generaal was hij niet enkel de bekende
ronselaar van Vlaamse priesters voor Engeland maar ook de
officiële propagandist voor Mill Hill in zijn bisdom (blz. 128).
Mussely beweert dat de pasbenoemde Vaughan in 1872 Canon
Benoit het rectoraat van zijn geliefd Mill Hill heeft opgedrongen,
omdat de nieuwbenoemde bisschop, onder druk van twee
kanunniken, hem uit het bisdom wegwenste. Die bewering is
zeker onaanvaardbaar.
Het is wel zo dat er tegen Benoit grieven waren. Het onbegrensd betrouwen van bisschop Turner in zijn Vlaamse raadsman en « Alter Ego », had bij enkele Engelse priesters naijver
gewekt en tegenwerking bezorgd. Daarom had Benoit reeds
in 1859 het plan gekoesterd om zich in een Passionistenklooster
terug te trekken. Mgr. Faict heeft hem toen voor die stap moeten weerhouden (7). Wellicht dacht Vaughan aan het bezoek
van de twee Engelse kanunniken als hij later aan Rector Benoit
schrijft : « I know there has always been among the superiors
under you a feeling that they are kept at a distance or not
trusted or consulted much » (blz. 188, McCormack geeft geen
datering). Als Vaughan Canon Benoit tot zijn opvolger in Mill
Hill benoemde was dit vooral omdat hij oordeelde dat die
Westvlaming de enige priester was die toen dit werk aankon.
Hij kende sinds lang Benoit en bewaarde steeds « a tremendous
regard for him both as a man and as his successor » (blz. 183).
Voor de nederige Benoit was het neerleggen van zijn waardigheid minder lastig dan het aanvaarden van dit nieuwe ambt
in Mill Hill. Gehoor gevend aan de raad van Manning, had hij,
die algemeen beschouwd werd als opvolger van Mgr. Turner,
onbaatzuchtig te Rome zijn invloed gebruikt om de kandidatuur van Vaughan te steunen. Als hij nadien bedenktijd vroeg
om het ambt van Rector te aanvaarden was dit enkel omdat hij
die zware beslissing pas na een langdurige retraite wilde nemen.
(6) Na het herstel van de hiërarchie in 1850 poogden de reguliere
orden hun vroegere voorrechten te handhaven. Dit leidde tot een open
conflict tussen de Jezuïeten en de bisschoppen. Dit conflict duurde van
1874 tot 1881. Bisschop Vaughan werd de leider van de oppositie tegen
de regulieren, toen de Jezuïeten, tegen zijn wil in, een nieuw college
in zijn bisdom wilden oprichten. Dit conflict hield hem soms maandenlang in Rome (blz. 147-160)..
(7) Brief van Mgr. Faict aan Canon Benoit op 28 maart 1859. Bewaard
in BAB. Daar het archief van Salford geen documenten over die tijd
bewaard heeft, zijn de brieven van Faict en Mussely zeer belangrijke
stukken.
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Beter dan Mussely kende hij de toestand in Mill Hill. Bij de
opening in 1866 was Vaughan gestart met één student en een
leraar. De eerste bouwwerken te Mill Hill waren pas in 1871
klaargekomen, de kapel werd pas in 1872 ingewijd. Mill Hill
« stond om bankbreuke te maken ». Er was nog meer. Voor
het overbodig geachte Missieseminarie kon men moeilijk
bevoegde en voorbeeldige leraars vinden. Veel seminaristen
waren avonturiers die in eigen bisdom ongewenst waren.
Vaughan had voor zijn seminarie geen « order of regel » nodig
geacht. Zijn opvoedingsmethode steunde enkel op « honour
and ,trust ». « We (English) are naturally free, schreef hij... we
are willing to do good work, but we must not be forced to
do it » (blz. 38).
Pieter Benoit, opgevoed bij een strenge onkel pastoor (8)
die omwille van zijn stevenistische sympathieën herhaaldelijk
verplaatsingen kende, hield er meer continentale opvattingen
over na, en « Pieter heeft er order ingebracht ». Toch kon de
constitutie eerst in 1875 worden goedgekeurd. Dit gebeurde
onder leiding van Vaughan en Benoit op het eerste kapittel te
Baltimore (blz. 193). Vóór 1872 was er « niet genoeg om te
eten ». Ook nadien werd er niet zelden honger en koude geleden, vooral in 1877. « The boarding allowance per head had
already been cut down to 7 sh. 6 d. per week » (blz. 196).
Toen staakte de Propaganda, gevestigd te Parijs, haar jaarlijkse
steun van £ 400. Vaughan vreesde dat Mill Hill insolvent zou
verklaard worden en wilde zijn Missieseminarie opgeven. Maar
Canon Benoit bleef hardnekkig vertrouwen op de voorzienigheid, deed een beroep op de missiegeest en het nationaal
gevoel van alle Engelse priesters en bleef nieuwe kandidaten
aanvaarden (blz. 196).

Westvlamingen in Mill Hill
Onder de twaalf seminaristen die in 1867 hun studies aanvingen waren er Fransen en Nederlanders. Men kon verwachten
dat de benoeming van Rector Benoit ook kandidaten uit ons
land zou aanlokken. Zijn benoeming inspireerde een vervolgartikel in Rond den Heerd (9). Schrijver deed hierin een beroep
op Vlaamse kandidaten voor het Missieseminarie : « Hij (Canon
Benoit) roept, gelijk eertijds Sint Franciscus Xaverius : Date
mihi Belgas... » Veel gevolg werd aan die oproep niet gegeven.
Gedurende het 20-jarig bestuur van Benoit traden negen Belgen
(8) Pieter Benoit werd opgevoed bij zijn oom Philip Benoit, pastoor te
Merkem. Over hem zie onze bijdrage in de Gezellekroniek nr 3, blz. 71
en 82. De Stevenistische activiteiten van « onderpastoor Benoit » te Kortrijk worden vermeld door T.A. Van Biervliet, Het Stevenisme in Vlaanderen, Davidsfonds 1966, blz. 165-166.
(9) Duclos, Mill Hill, Rai, jg. VIII, blz. 213-214 en jg. IX, blz. 259-260.
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binnen, waarvan slechts drie Westvlamingen (10). Slechts vier
bleven trouw aan de congregatie. Of de uitgetredenen behoorden tot « de weinige die iets uitwerkten » blijkt niet uit de
gegevens van het Log Book.
Belangstelling voor Canon Benoit
McCormack noemt de overvloedige documenten door Rector
Benoit geschreven of bewaard « a rich source for the early
history of Mill Hill » en drukt er zijn spijt over uit « that in a
short work such as the present only a few brief extracts can
be cited » (blz. 184).
Met voldoening kunnen wij hier vermelden dat de geschreven
nalatenschap van onze Vlaamse pionier der missionering in
Engeland ook buiten Mill Hill belangstelling heeft gewekt.
Broeder Aubert C.F.X. uit Amerika was één der eersten die
de correspondentie tussen Benoit en Faict (en anderen) gebruikte voor zijn : March On, The Life of Theodore J. Ryken, in
1861 uitgegeven bij E.L. Grimes C°, Boston.
Pater Peter Hogan, archivaris van het klooster der Josephite
Fathers te Baltimore, maakte in 1964 microfilms van Benoits
Diary (zijn dagboek op reis naar Amerika in 1875, beslaat
300 blz.) en van zijn Digest of Letters sent (de Acta van
Mill Hill).
De historicus Richard Steins gebruikte die microfilms voor
zijn belangrijke thesis : « History of Mill Hill in America from
1871-1893 ».
Prof. Arnulf Camps O.F.M., hoofd van het Missiologisch
Instituut te Nijmegen, bereidt een uitgave voor van een 200-tal
brieven aan Benoit en Vaughan (door Benoit bewaard) gericht
door vier Mill Hillers die als aalmoezenier Generaal Robbers
vergezelden in de krijgstocht tegen Pakistan.
Om te besluiten vermelden wij dat McCormack in zijn
Preface (XIII) aankondigt dat een « History of the Society and
its Missions » zijn biografie zal aanvullen. Moge dan eindelijk
in het werk de voorspelling van Vaughan bewaarheid worden :
« but more will be said of him -- Canon Benoit van Kuurne —
in future days ».
J. DE MUELENAERE

(10) Zie de lijst in Bijlage II. — Jan Catulle (1835-1899) uit Ingelmunster,
priester in het bisdom Brugge, econoom van het klein Seminarie te Roeselare, ging in 1878 over naar de Redemptoristen. Vertrok in 1884 naar de
missie van Canada, werd eerste rector van Montreal en later onderprovinciaal van de Belgische huizen aldaar.
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BIJLAGE I
BRIEF VAN J.C. MUSSELY AAN L. SLOSSE

The Rev. John C. Mussely (11)
St. James' the Less
Rawtenstall

26 aug. 1890.

Beste Vriend Slosse.
Beste Vriend. lk heb geschreven naer Bp (Bisschop) Glorieux (12) om hem de kleuren van zijn wapen te vragen en dan
zal ik het u zenden.
Mr. Benoit is een soorte van president van Seminarie voor
buitenlandsche missien, opgericht door onzen bisschop eer hij
bisschop was. 'T is iets dat in 't geheel niet noodig en was —
't vijfde wiel aen ne wagen. Engelsch beslag, en hoogmoed.
Dr. Vaughan was een van de priesters die willen aen den
edeldom toebehooren, en in plaets van ievers treffelijk werk
te doen, ging (hij) rond om geld te schooien voor het seminarie.
'T heeft veel geld gekost en weinig goed gedaen.
De studenten zijn een soorte van « order » en behooren
toe niet aen den bisschop maer zij werken (?) maer aen hunne
« Vader Overste » den Bp. van Salford. De weinige die iets
beteekenen (?) hebben het order verlaten.
Als Mr. Benoit hier was was hij secretaris en V.G. (VicarisGeneraal) van den ouden Bisschop, en pastor der hoofdkerke
& Kanonik. Maer hij was niet menselijk en van de priesters
gevreesd en als de oude Bisschop stierf twee engelsche kanonik.
zijn regte naer Londen gegaen naer den genoemden bisschop
en hem gezeid dat hij nooit zijn bisdom ging kunnen bestieren
als hij Benoit daer liet. Zoo met schoone spreken en dreigen
van den kant van den nieuw. Bp., en van de Cardinael (13)
heeft Pieter zijnen tegenwoordigen post aanveerd — zijn ontslag gedaen van Kanonik — de tijtel van Drs. bekomen. en
zit daer nu(.)
(11) Brief bewaard BAB, necrologie. — Constant Mussely, geboren te
Heule in 1842, Laureaat te Kortrijk in 1863, ging naar 't Groot- en 't Engels
Seminarie te Brugge. Vertrok naar Salford in 1868, werd pastoor te Rawtenstall in 1881, kanunnik theologaal in 1899. Overleed te St. Joseph Blackburn in 1910. Zijn broer Hendrik (° Heule 1852) ging als redemptorist
naar Engeland. Op 21 aug. 1890 schreef Constant aan Slosse : « Henry heeft
Redemptoristen verlaten en is aanvaard in 't bisdom Manchester (Newhampshire) en in de vereenigde Staten van Amerika. 't Is Jan Catulle die
hem moede gemaekt heeft ».
(12) Mgr. Alfons Glorieux, geboren te Dottenijs in 1844, medestudent
van Mussely te Kortrijk, gaat naar Amerikaais Seminarie. Vertrekt naar
N. Amerika in 1867. In 1885 apostolisch vicaris van Idaho, dat in 1893 het
bisdom van Boise werd, met Glorieux als eerste bisschop.
(13) Kardinaal Manning.
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of regel -- niet genoeg om te eten.
Pieter heeft er order in gebracht zooveel mogelijk en is nu
oude man en krank.
Hij hadde moeten hier blijven en zijne regten verdedigen.
Zoo daer hebt gij het nieuws -- Duizende goede zaken
Mussely
BIJLAGE II
WESTVLAMINGEN IN MILL HILL

Het Log Book te Mill Hill vermeldt volgende Westvlamingen :
In 1874 intrede van Aloysius Samper uit Lo (° 1831, t Engels
Indië 1878).
In 1879 Aloysius De Fevere uit Zerkegem (° 1859, t 1923)
verliet Mill Hill reeds in 1886, werd zendeling in Amerika en
Haïti (t 1923).
In 1883 Julius Verbrugghe uit lzegem (° 1861, t 1936), werd
zendeling in de Philippijnen, en in 1922 Rector van 't Missiehuis te Essen (Ned. grens). Verbrugghe schreef in 1892 een
In Memoriam van Canon Benoit, waarin hij zeer schatplichtig
is aan de lijkrede door Vaughan uitgesproken doch ook enkele
persoonlijke herinneringen aan zijn vereerde Rector heeft neergepend (handschrift BAB).
Pieter Vermeulen uit Veurne (° 1820). Vertrok naar 't bisdom
Salford in 1849. « Toen F. Benoit naar Mill Hill geroepen wierd,
heeft hij voor eenen tijd vermeulen als hulp gehad » (Allossery I, 339).
Verder vermeldt het Log Book in 1872 de intrede van Gerard
Hermans uit Bree, in 1873 Emilius Claessens uit Chercq (Doornik, verliet Mill Hill), in 1877 Julius Heinrich uit Seraing (verliet
de orde), in 1879 Gustavus Thonon uit Neuville-en-Condroz
(verliet de orde), in 1879 Henricus Broers uit Mechelen (als
broeder, verliet Mill Hill) en in 1884 Anatole Vanden Broeck
uit Brussel.
LEVEN MET DE SEIZOENEN
Een juweel van een kalender is de pas verschenen, oorspronkelijke
« Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden ». De rijkdom aan
inhoud, tekst en illustratie ; de verzoening van de wetenschap van heden
met de wijsheid van de eeuwen ; de toon en de selektie van de uitspraken ; de keurige dokumentaire houtsneden die met het woord volkomen
harmoniëren ; de stem van de eigen Vlaamse overlevering die in dit koor
der Nederlanden terecht bovenzingt : voor dit alles verdienen de Vlaamse
Toeristenbond en de groep medewerkers die onder leiding van Herman
van Dommele, dit hoogstaande kunstwerk hebben uitgevoerd oprechte
erkenning. Een kalender die, staande of hangend, ieder huis- en studiekamer, ieder klaslokaal siert en verrijkt. - Prijs 79 F, voor leden VTB 59 F
(te verhogen met 5 F voor toezending per post).
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HET MARIABEELD VAN EGEM-KAPELLE
EERSTE DEVOTIETIJD EN MIRAKELEN
1638

In de tweede helft van 1657 werd te Egem « teinden de
dreve » van het kasteel de bekende kapel van Onze Lieve
Vrouw boodschap gebouwd (1). Aanleiding tot het bouwen
van die kapel (welke nog voortleeft in de wijknaam Egemkapelle, alhoewel zij afgebroken werd in 1766) waren de
« apparente mirakelen van (een) Onze Vrouwe beelt vande
dreve van 't Casteel van Eeghem ». De financiële middelen
voor de opbouw kwamen voort uit de stichtingen van kanunnik
Joannes del Rio en uit de offerblok bij de linde, in de Engelse
kasteeldreef.
Welke waren die « apparente mirakelen » bij dat O.L. Vrouwbeeld die de pelgrims naar de linde deden stromen ? Wijlen
Michiel English vroeg het zich ook af en in een eerste artikel
de Egemkapelle, meenden wij het ontstaan van die devotie te
kunnen situeren tussen 1649 en 1652. Intussen hebben wij die
zoekgeraakte « informatie » over die « apparente mirakelen »
te Egem teruggevonden (2).
Uit de documenten blijkt dat, zeker in de maanden augustus, september en oktober 1638, een drukke volksdevotie
bloeide rond een O.L. Vrouwbeeld in een linde, die stond bij
het begin van de kasteeldreef. Enkele opvallende « genezingen »
van zware koortsen en hoofdpijn, verkregen bij dat beeldje,
beroerden ook de heer van Egem, baljuw, wetheren en notabelen van het dorp, die het bisdom verzochten een onderzoek
te willen instellen. Gemachtigd door de bisschop van Brugge
reisden Bartholomeus de Crits S.T.L., aartspriester van het bisdom, en Bernardus van Thienen J.U.L. op 4 november 1638
naar Egem. In het verslag van die kanunniken van het St. Donaaskapittel wordt de toedracht van zaken uiteengezet. Over
vier apparente « mirakelen » wordt het getuigenis van de
betrokkenen ingewonnen.

Willem Ide, 74 jaar oud, oud baljuw en oud schepen van
Egem verklaarde « op zijne mannewaerheyt » het volgende.
(1) Hierover : M. English, Egem-kapelle, Biekorf 1954, 225-230. — V.
Arickx, De Egemkapelle, in De Zondag (Tielt) 1954, 25 sept., blz. 2. —
Id. De kapel van O.L. Vrouw Boodschap te Egem, Biekorf 1954, 285-297.
— Id. Nog over de Kapel van O.L. Vrouw Boodschap te Egem, Biekorf
1958, 113-117.
(2) Rijksarchief Brugge, Découvertes nr 355.
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Zijn dochter, Betken, 25 jaar oud, werd in het begin van de
maand oktober 1638 overvallen door « een groote straffe cortse
ende met een onverdraeghelycke pyne int hooft ». Zij scheen
razend te worden van de pijn en geen enkele « tydelycke remedie » kon haar genezen. Dan nam zij haar toevlucht tot de
Heilige Moeder Gods en beloofde, indien zij van haar pijn kon
genezen, « te gaen besoecken haer beeldt... staende in een
huyseken ghehauwen in eenen lyndeboom voren int incommen
vande dreve vant casteel vande heeren van Heeghem, alwaer
daeghelicx groote devotie is gheschiedende bij veele ende
diversche persoonen ». Onmiddellijk na deze gelofte begonnen
Betken's pijnen te verminderen en zij kon « een dagh ofte
twee daernaer » het beeldje bezoeken. Zij deed dat ook nog
op drie opeenvolgende zaterdagen. Hoofdpijn en koorts waren
verdwenen.
II

Pieter Bardoel, 42 jaar oud, schepen van Egem, vertelde volgende gebeurtenis. In augustus 1638 werden zijn drie kinderen
erg ziek van « een vrimde ende continuele cortse », zodat één
van die kinderen er aan stierf. Geneesmiddelen konden niet
baten tegen die kwaal, en daarop hebben de deposant en zijn
huisvrouw hun toevlucht genomen tot de Heilige Moeder Gods
en beloofd dat zij, met hun twee overgebleven zieke kinderen,
zouden gaan bezoeken « het beeldeken vande zelve Alderheylichste moeder staende van motael gemaect in een lyndeboom
int incommen vande dreve vanden heere van Heeghem, alwaer
daeghelicx bij veele persoonen groote devotie gheschiedt ».
Het eerste kind was « subitelick » genezen na twee of drie
dagelijkse bezoeken, en het andere kind was gered na negen
achtereenvolgende dagen het beeld bezocht te hebben.
III

Michiel Maes, 38 jaar oud, en ook schepen van Egem vertelde, onder « zijne mannenwaerheyt ende onder den eedt in
't aencommen van zijn officie ghedaen » het volgende aan de
twee Brugse kanunniken. In augustus 1638 kregen zijn drie kinderen hevige koortsen. Niets kon hier baten, en na een maand
lijden ging zijn vrouw met hun kinderen naar de kasteeldreef,
alwaer « int aencommen bijden eerwech staet een lindenboom,
waer inne ghehouwen is een huyseken daer in staet een Onze
Lieve Vrouwen beeldeken van motael gheghoten ». Zij deed
er haar devotie opdat « dezelve kinderen van haerl. sieckte
souden moghen ghesont worden ». Na drie dergelijke bezoeken waren de kinderen « subytelick » genezen. Schepen Maes
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voegde er aan toe dat zijn vrouw tot die devotie werd aangezet « door het zegghen ende persuaderen van eenighe andere
persoonen, dewelcke verclaerden dat zy door zulckdaenighe
devotie van haeren cortsen gheholpen hadden gheweest. »
IV

Het vierde getuigenis was dat van Mayken Mulaert, 36 jaar,
huisvrouw van Gillis Voet, ook oud-schepen van Egem. Zij
verklaarde op « haer vrauwewaerheyt » (!) dat zij (het moet
halfweg september 1638 geweest zijn), met haar vierjarig kind
twee of driemaal haar devotie ging doen naar hetzelfde Mariabeeld. Dat kind leed toen al twee maand aan « daeghelicxsche
cortsen ». Bij haar bezoek offerde Mayken « een silvere penninck die sy stack in eenen block staende voor dezelve linde ».
Thuis bad zij verder, negen dagen lang, voor haar kind. Toen
werd dit « subitelick ghenesen... vande zelve cortsen » zonder
toedoen of gebruik van medicijnen of tijdelijke remediën.
Samenvattend blijkt uit deze verklaringen dat er in een nis
in die linde, bij het begin van de dreef tegen de heerweg
Brugge-Kortrijk, een metalen O.L. Vrouwbeeld stond. In 1638
bloeide daar een bekende devotie, en werd O.L. Vrouw er
gediend tegen hoofdpijn en koorts.
Wanneer en door wie dat beeld in die linde gekomen is
wordt niet gezegd. In 1638 was René de Grijsperre heer van
Egem ; hij verbleef er geregeld met zijn echtgenote, Ferdinande
de Boisschot, op het kasteel. Hebben zij het koperen beeldje
er geplaatst of laten plaatsen ? Het moet gebeurd zijn met
hun toestemming !
Tussen het bouwen van de kapel, in 1657, en het ontstaan
van deze devotie liggen ten minste een twintigtal jaren. In die
tijd heeft die devotie er stand gehouden. Mogen we uit
eerste getuigenissen afleiden dat er in de kapel van O.L. Vrouw
gediend werd tegen hoofdpijn en koortsen, zoals in zovele
kapellen en andere « zeer-hoofd-kapelletjes » in West-Vlaanderen ?
V. ARICKX

Eenentwintigen
Een kleine aanvulling op de nota in Biekorf 1965, 280 over « ventjunen »,
alias eenentwintigen. Dit zo algemeen verspreide kaartspel is ook in
Italië bekend, heet er ventuno en is een verboden spel in openbare gelegenheden. De naam ventuno prijkt er in de lijst van verboden spelen die
in de bars uithangt : een lijst opgesteld door de procureur van de rechtbank en einde december van elk jaar vernieuwd.
A. V.
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DUIVENTORENS IN WEST-VLAANDEREN

DE DUIVENTOREN VAN INGELMUNSTER
Ingelmunster, een gemeente op de grote baan van Brugge
naar Kortrijk, op 10 km. van Roeselare, kan bogen op het bezit
van een typische vlaamse duiventoren.
Het gebouw rijst op in het midden van het voorhof van de
hoeve van het kasteel van Graaf de Montblanc. Het is een
gemetseld gebouwtje (foto 1) uit bruin-rode baksteen, van het
formaat 21 x 10,5 x 5,5 cm en 22 x 10,5 x 5 ; met rechthoekig
grondplan van 4,85 x 3,25 m. De noordelijke en zuidelijke
gevel zijn afgesloten met de traditionele vlaamse trappen. De
hoogte van de duivenkeet bedraagt 5,40 m tot aan de dakrand ;
de totale hoogte met de trapgevel meet 8 m. De muren zijn
35 cm dik.
De westergevel draagt het jaartal 1641 met gele baksteen in
de muur ingewerkt.
Het bouwwerk is afgedekt met een zadeldak waarvan de
zwarte gebogen pannen los over de west- en oostgevel hangen.
De gehele dakbelasting is overgebracht op een driedubbele
laag buiten de torenromp uitkragende stenen. De eerste laag
baksteen onder de pannen is streksgewijze gemetseld. De
tweede versnijding bestaat uit een laag baksteen hoeksgewijze
gemetseld en vormt met de uitstekende hoeken een decoratief
element. De derde laag is terug streksgewijze verwerkt. De
opgaande hoeken van het gebouw verspringen aan de dakrand
een 1 /2 steen naar buiten en gaan, 12 stenen strek hoger, over
in de eerste trap van de topgevel.

Metselaarsteken
in de noordgevel.

In de noordgevel werd als versieringsmotief een metselaarsteken aangebracht. Deze gevel is aan de bazis doorbroken door
een kelderraam : de boog van deze opening rust op een houten
dwarsbalk. In de zuidelijke gevel werd een gelijkaardig vensterraam aangebracht.
Zoals de meeste duiventorens, is ook deze naar het zuiden
georiënteerd. De opening voor het in- en uitvliegen van de
duiven werd in de topgevel aangebracht en bestaat in twee,
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met een boog afgewerkte nissen (foto 2) van elkaar gescheiden
door een bakstenen muurtje van een halve steen. De naar
buiten uitgewerkte nissen meten 22 cm diep - 80 cm hoog en
70 crn breed. De openingen in de nissen, de eigenlijke vlieggaten, bestaan uit in de binnenmuur uitgespaarde stenen, rechthoekige openingen vormend, gerangschikt van onder naar
boven 4-3-2-1. Voor de valplanken aan de vlieggaten werden
aardewerktegels gebezigd. De naar de buitenmuur afgeschuinde
onderkant van de nissen is afgedekt met gelijkaardige tegels.
Op 50 cm van de onderkant van de twee nissen werden in
de buitengevel vijf vierkante openingen uitgespaard (15 cm
x 15). In deze openingen pasten houten draagbalkjes die de
eigenlijke valplank droegen.
Op de zuid-oosthoek van het gebouw werd een steunbeer
aangebouwd, 2,30 m hoog met zijden van 1,58 m met bakstenen
van 20 x 4 x 10. Op de hoeken van de steunbeer werden blokken witsteen ingewerkt. De met elf trappen versierde topgevels
zijn 2,50 m hoog. Iedere trap is afgedekt met een plaat in
wit steen.

Duiventoren. Westzijde en trapgevel met de vlieggaten.

-- 354 —
De westergevel is doorbroken door drie openingen. De
bovenste opening verleent toegang tot de duivenzolder en is
tamelijk hoog boven de begane grond. Men mocht de op
andermans duiven beluste liefhebbers de toegang tot de
beestjes niet te gemakkelijk maken. Trouwens, duivenvlees was
oudtijds een der meest begeerde gerechten. Gezien het groot
aantal duiventorens waarvan er nog vele tot op heden bewaard
bleven, moet de duif in vroeger tijden een niet te onderschatten
vleesleverancier geweest zijn.

Duiventoren. Westzijde, met toegang tot duivenzolder en kelder.

Van de twee andere openingen (foto 3) van elkaar gescheiden door een muurtje van één steen en half en in vier verdeeld
door een arduinen dwarsbalk, verlenen de bovenste 2 (0.82 x
1,44 m) toegang tot voutekamers afgesloten met een bakstenen
gewelf en bakstenen vloer. De onderste openingen (0.82 x
1,15 m) geven de toegang tot kelderruimten met bakstenen
vloer en gewelf die de vloeren dragen van de er boven liggende
kamers. Buitenlucht wordt getrokken langs de kelderramen die
op de noord- en zuidgevel ingemetseld zijn.
In de laatste tijd is het gewelf van de rechterkelder ingestort.
Het geheel is heden in een jammerlijke staat van verval.
Muren zijn gescheurd, deuren uit de hengsels gelicht, instortingen hebben zich voorgedaan.
Mocht het duiventorentje een beter lot beschoren zijn !
R. CROIS
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DE VARKENSMARKT VAN ROESELARE
VAN 1800 TOT HEDEN

De uitbreiding van de veestapel — ook van de varkenshouderij (1) — gedurende de 19de eeuw werd door de centraliserende overheid gulzig gebruikt om er een geknipte basis van
financiële bronnen van te maken. Berucht werd de wet van
1822 op het « geslagt ». Zij werd een volks middel om de grieventrommel der opposanten van koning Willem I mee te vullen.
De Tijdelijke Regering van de Belgische Omwentelaars schafte
dan ook zo maar op 1 oktober 1830 deze zo-gehate « accyns
op het geslagt » af, om de gunst des landsmans te werven. Te
Roeselare besloot de pas verkozen « Belgische » gemeenteraad,
onder het voorzitterschap van burgemeester (1830-1846) Karel
De Brouckere op 4 december 1830 de afgeschafte staatstaks
door een plaatselijke slachttaks te vervangen. De considerans
daartoe bleek weinig revolutionair : « Overwegende dat er van
al oude tijden een plaetselijke belasting op het geslagt binnen
deze stad heeft bestaen, en het zeer dringende noodzaekelijk
is, om in de behoeften der stad te voorzien, dat het gesupprimeerd regt van 33 opcenten op het geslagt door andere middelen vervangen worde... »
Het ideale middel bleek het afgeschafte middel te zijn,
namelijk het innen van een recht op het slachten : 60 cent
voor een varken, 1,50 gulden voor een stier, een os of een koe,
1 gulden voor een vaars en 25 cent voor een schaap. « Geen
regt voor het levende vee den kring der belasting binnenkomende of doortrekkende zal er gevorderd worden (dit in
tegenstelling met de vroegere inning door de pachter van de
« cauchie ») slegts zal de belasting verschuldigd zyn, voor het
vee binnen den kring der belasting gedood, welkers afmaking
maer zal mogen geschieden naer den zonnenopgang en voor
deszelfs ondergang » (art. 2) ; een pachter of « ontfanger der
slagtrechten » werd aangesteld (2).
De evolutie van de varkenskweek te Roeselare sedert het
midden van de vorige eeuw, kan aan de hand van volgende
cijfers vastgesteld worden

(1) E.). Dommerhold, Het varken, Doetichem 1951 2, blz: 90. - Voor
de vroegere periode, zie onze bijdrage « Het officie van het zwynebesien
op de markt te Roeselare 1436-1797 » in Biekorf 1966, 289-294.
(2) S.A.R., Niet geïnventariseerd, Register van de beraadslagingen van
den Communalen Raed, 1830-37, blz. 8-10.
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Jaar
1846

1880
1895
1908
1964 (1 jan.)

varkens
344
(waaronder 107
mestvarkens)
250
527
1.057
2.074

Aantal
paarden
schapen
266
407

916
405
217
150

runderen
1.687
(waaronder 208
mestdieren)
1.236
1.110
1.670
2.009 (3).

87
182
-117

Duidelijk is de verschuiving van de paardenfokkerij en schapenteelt naar het kweken van varkens en runderen vast te
stellen.
De verstedelijking van de stad Roeselare had de inkrimping
van het voor de landbouw en veeteelt bestemde areaal voor
gevolg, ipso facto van de aangroei van de veestapel, en dit vooral
na de eerste wereldoorlog. De randgemeenten hebben derhalve
belang in de bepaling van de varkenskweekactiviteit in de
Mandelstreek. Daarom geven volgende cijfers voor het arrondissement Roeselare een meer verantwoord en dus juister beeld
van de varkensfokkerij in het Roeselaarse
Jaar

1929
1950
1962

Aantal varkens geteld in
het arr. Roeselare

Roeselare

14.851
45.932
63.934

94,5 %
59,1 %

Stijging
Rijk

33,3 %
7,9 %

Westvl.

85,0 %
25,0 % (4)

Deze cijfers volstaan om de bloei te begrijpen van de Roeselaarse dinsdagse varkensmarkt. Het « Algemeen Politiereglement der stad Rousselaere », op 17 maart 1906 door de
gemeenteraad, onder voorzitterschap van burgemeester (18861907) Hippoliet Spillebout aangenomen, bleef de van oudsher
bestaande marktplaatsen voor de verschillende waren op de
dinsdagmarkt behouden. De «varkensmarkt» bleef derhalve
op de middeleeuwse « zwynsmarkt » gevestigd.
Op 4 juli 1932 besliste de gemeenteraad, door burgemeester
(1908-1946) Jan Mahieu voorgezeten, dat die varkensmarkt naar
het de Conincksplein, vulgo de sint-Amandsplaats, zou overge(3) Bronnen : A. Demoen, Bijdrage tot de Geschiedenis van de demografische en ekonomische evolutie van Roeselare tijdens de XIXe eeuw,
1830-1880, Licentiaatsdisertatie, 1956-57, Groep Geschiedenis, Rijksuniversiteit Gent, blz. 68 ; Verslag over het bestuur en de toestand der stadszaken, Dienstjaar 1908-1909, Gedrukt, Roeselare, blz. 142 ; de onderverdeling
van de varkensstapel wordt aldaar als volgt aangegeven : 3 beren, 164 zeugen, 878 mestvarkens, 12 biggen beneden 6 maanden ; ook de gestorven
dieren worden opgegeven : 3 zeugen, 19 mestvarkens, 243 biggen ; Verslag
over het bestuur en de toestand der Stadszaken, 1963-64, gestencild,
blz. 301.
(4) 0. Vanneste, J. Theys, M. Zwaenepoel, Het arrondissement Roeselare, Een regionaal-ekonomische studie, W.E.R., Brugge, 1963, blz. 139.
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bracht worden (5). Aldus gillen en geuren op onze dinsdagen
honderden biggetjes in hun rieten manden onder de gestrekte
arm en de vliegende blauwvoet van Albrecht Rodenbach. Zij
zijn echter nog steeds aan een standgeld onderworpen. In
1907 werd deze stadstaks per korf, bak of open plaats van min
of méér dan 1 m 2 bepaald ; in 1921 bedroeg het tarief 2 fr.
voor de eerste m 2 en 80 ct per m 2 of gedeelte daarboven (6).
Sedert 1 januari 1951 zijn de respectievelijke bedragen 20 en
10 fr. Zo int een politieagent iedere dinsdag deze taks, zoals
vroeger de « zwynebeziener » de 4 schellingen vorderde voor
ieder ter markt verkocht varken.
Tot aan de oprichting van het stedelijk slachthuis in 1912-13
werden de varkens ten huize geslacht. Het verbod van binnen
de enge grenzen van het schependom te slachten werd
door de gemeenteraad op 10 februari 1882 herhaald en bevestigd ; het slachten van varkens op de Houtmarkt (huidig Polenplein) werd verboden ; ze mochten aan de zuidkant van deze
markt alleen gebrand worden (7).
De wettelijke voorschriften, vervat in de wet van 4 augustus
1890 betreffende de vervalsing van de levensmiddelen en de
verordening van 9 februari 1891 op de vleeshandel (8), vonden
te Roeselare hun toepassing in de beslissing van de gemeenteraad dd. 7 november 1891, houdende het reglement op de
vleeshandel (9), dat op 28 augustus 1892 werd afgekondigd
om vijf dagen daarna van kracht te worden. Het voorzag de
oprichting te Roeselare « van een dienst van toezicht van de
slachterijen en vleeschhouwerijen, van het vleesch en van
de levensmiddelen van vleesch vervaardigd en tot voedsel
beschikt » (art. 1). Een vleeskeurder zou door het stadsbestuur
aangeduid worden, die iedere maandag, woensdag en vrijdag
van 16 tot 19 uur vanaf 1 april tot 30 september en van 14 tot
17 uur van 1 oktober tot 31 maart, zijn toezicht zou uitoefenen.
(5) Algemeen Politiereglement der Stad Roeselare van 17 maart 1906,
Herzien en heropgemaakt (1952), Gestencilde uitgave van het Roeselaarse
stadsbestuur, blz. 32, art. 139.
(6) Verslag over het bestuur en den toestand der Stadszaken, Dienstjaar
1921-22, gedrukt, Roeselare (1923), blz. 95 ; De gemeenteraadsbeslissing
van 5 december 1960 houdende vaststelling van de stand- en leurrechten.
(7) S.A.R., Niet Geinventariseerd, Register van beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad, 1881-1883, blz. 58.
(8) De wet van 1890 onderging talrijke wijzigingen bij de wetten van
30 januari 1892, 12 juli 1895, 30 december 1895 en 20 december 1897 ; zij
was de basis van een verantwoord deskundig toezicht op de levensmiddelen, inzonderheid op de vleeswaren. Het K.B. van 23 maart 1901 terzake
het toezicht op het slachtvlees verscherpte bovendien de maatregelen.
(9) Reglement op de vleeshandel, gedrukt bij Alfons Pattyn, Noordstraat, Roeselare. Dit stadsreglement werd bij K.B. van 8 augustus 1892
bekrachtigd ; S.A.R., Modern, Sectie A, Bank 2, Dossier 6.

-- 358 -Voor deze keuring was aan de stadskas 2,50 fr. voor een paard,
1 fr. voor een veulen, 1,50 fr. voor een geschoten runddier,
1 fr. voor een runddier van 1 tot 2 jaar, 0,75 fr. voor « zoogers,
overjaarsche verkens en schapen », 0,50 fr. « voor schoteling
verkens beneden het jaar, schaap of lam », en 0,25 fr. voor
« bokken, geiten en hun lammeren » verschuldigd. Voor de
keuring « buiten » de stadspalen werd het tarief met 0,75 fr.
verhoogd (art. 2). « De houders van runddieren, geiten, schapen, verkens of zwynen die ten huize of ten hoeve zullen
slachten, moeten voorafgaandelijk den keurder-toeziender
daarvan verwittigen en zullen geen vleesch mogen verkoopen
zonder dat hetzelve onderzocht en goedgekeurd worde »
(art. 10).
Op 19 december 1893 werd de eerste keurder-toezichter van
de slachterijen te Roeselare benoemd. Het was de vleeshandelaar Romeo Laevens, die te Brugge voor de jury op 6 december
was geslaagd in een examen van vleeskeurder (10). Zijn opvolgers waren : Hoornaert, Zwaenepoel, Louis Scharlaken (19001913) en in 1913 Pieter Nollet die alsdan tot bestuurder-ondercommissaris van het stedelijk slachthuis werd aangesteld (11).
Het politiereglement van 1906 bepaalde in artikel 68 : « Het
is aan iedereen verboden dieren te dooden langs de openbare
wegen of plaatsen. Voor het branden der verkens zal men zich
moeten gedragen naar art. 67 » dat voorhield : « niemand (mag)
zonder toelating van de overheid binnen de bouwkuip van de
stad vuur maken in openlucht, op min dan 25 meter van de
openbare weg » (12).
Het stijgend verbruik van varkensvlees deed het aantal spekslagerijen in de Mandelstad aangroeien. Deze waren gekenmerkt
door een specifieke bouwschikking : de winkel en beenhouwerij vooraan, waarnaast een lange poort-gang uitmondde op
de « slachterij » en de « rokerij », waar de hespen in houtzaagselrook werden bruin gerookt, achteraan veelal nog een nietoverdekte plaats of koer waar de varkens werden gebrand. Dit
ambachtelijk bedrijf onderging kort vóór de eerste wereldoorlog een gevoelige klap, door de oprichting van het stedelijk
slachthuis op de wijk « Spanjiën » aan de Spanjestraat, in
1912-13.
(10) Dit examen behelsde een uitgebreide stof ; zowel de wettelijke
voorschriften, dierkundige anatomie en geneeskunde, als dierziektendiagnose waren er het voorwerp van. Joz. Lenaerts, Vlaamsch handboek
voor Experten-Toezieners van het Slachtvleesch, Antwerpen, Cl. Thibaut,
Gratiekapelstraat 7, 1892, 175 blz.
(11) S.A.R., Modern, Sectie A, Bank 2, Dossier 5, 4 bundels.
(12) Algemeen Politiereglement der Stad Rousselaere, Roeselare (Jules
De Meester), 1906, blz. 15 ; dit reglement is voor zijn grote trekken nog
steeds van kracht !
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Op 20 december 1913 nam de gemeenteraad het slachthuisreglement aan (13). « Het is verboden ossen, stieren, koeien,
veersen, zogers, kalvers, schapen, lammeren, verkens, geiten,
peerden, veulens, muilezels en ezels te slachten elders dan in
het algemeen slachthuis. Deze bepaling is niet toepasselijk op
de dieren waarvan de overvoering onmogelijk zou zijn, of
gevaar zou opleveren voor de openbare veiligheid, alsook niet
op de bewoners van het landelijk gedeelte der stad (van buiten
de stadspalen) die te hunnent voor eigen verbruik verkens
slachten » (art. 8). Dit betekende het einde van het ambachtelijk slachten in een private slachterij. Het keurrecht, inbegrepen
het gebruik van het stedelijk slachthuis, werd als volgt vastgesteld : voor een paard, stier, os, koe, vaars : 2,50 fr. ; voor een
veulen, ezel, zoger, kalf : 1,25 fr. ; voor een varken : 1,25 fr. ;
voor een schaap, lam, geit : 0,75 fr. ; voor de « kleine zwijntjes
voor den uitvoer » : 0,25 fr. De hedendaagse tarieven zijn :
voor paard, rund, vaars : 60 fr. ; voor varken, schaap, geit of
lam : 28 fr., dit wanneer de slachting buiten het slachthuis (bv.
voor eigen gebruik) geschiedt ; het tarief voor de slachting
binnen het slachthuis is : voor paard, rund of vaars : 33 fr. ;
voor varken, schaap of geit : 17 fr. ; voor lam of speenvarken : 11 fr.
Volgende tabel laat toe de stijgende omvang van de activiteit
van het openbaar slachthuis te Roeselare enerzijds, maar ook
de reeds vernoemde stijging van de varkensfokkerij gedurende
de twintigste eeuw, duidelijk vast te stellen :
Jaar

1920
1960-61
1963-64

Aantal geslachte dieren in het Roeselaarse slachthuis
varkens
runderen
paarden
schapen
geiten
665
7.773
6.832

1.146
5.255
5,846

102
246
193

111
159
154

20
-1 (14).

Gedurende de eerste wereldoorlog werd het Roeselaarse
slachthuis door de Duitsers in gebruik genomen. Vandaar uit
vertrokken de geslachte dieren voor de bevoorrading van de
« Flandern-Stelle ». Enkele vermoderniseringen werden zelfs
door hen aan het slachtgereedschap gebracht. Op 23 november
1955 besloot de Roeselaarse gemeenteraad, voorgezeten door
burgemeester Jozef Denolf, het slachthuis volledig te vernieuwen en te moderniseren. De werken begonnen in 1961.
(13) Dit reglement werd bij K.B. van 20 februari 1914 bekrachtigd. Het
werd op 1 april 1922 met enkele kleine wijzigingen, o.a. de verplichting
het stelsel Charlier voor het bedwelmen van de dieren te gebruiken,
opnieuw afgekondigd.
(14) Verslag over het bestuur en de Toestand van de stadszaken, Dienstjaar 1919-1920, gedrukt, Roeselare, 1922, blz. 76 ; Idem, Dienstjaar 1960-61,
gestencild, blz. 265 ; Idem, Dienstjaar 1963-64, gestencild, blz. 280.
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De kwantitatieve opgang van het varkensras was enerzijds te
wijten aan de wijziging in de traditionele landbouwsectoren,
maar anderzijds vooral aan de grote r e en steeds maar meereisende comsumptie. Dit laatste bepaalde dan vooral de uitbreiding van een rationele varkensselectie. Wettelijke maatregelen
ter bevordering van de varkenskweek, zoals zij in de vorige
eeuw voor de paardenstoeterij werden ingevoerd, beheersen
nu deze belangrijke sector van het landbouwleven. De selectieve varkenskweek drong daardoor niet alleen door tot op de
traditionele boerhoven (15) ; bovendien ontstonden in het
Roeselaarse gedurende de laatste decennia gespecialiseerde
varkenskwekerijen.
In de intensiteit van de varkenskweek te Roeselare en de
omliggende Mandelstreek ligt ongetwijfeld de verantwoording
van de vestiging van diverse organen ter verbetering van het
varkensras. Te Roeselare is immers de « Provinciale Vereniging
voor de Varkensfokkers van West-Vlaanderen » sedert jaren
gehuisvest. Aldaar was ook de « Vereniging voor Westvlaanderen der kwekers van het Belgisch Varken Piétrain » gevestigd
van 1950 tot 1961 (16). Bovendien werd er de Provinciale
Selectiemesterij gebouwd aan de steenweg naar Diksmuide,
waar specimens van de verschillende erkende varkensrassen
aan een nauwkeurig onderzoek nopens voederverbruik, vruchtbaarheid, vet-vleesverhouding en slachtrentabiliteit worden
getest (17). Mag hier het typisch karakter van de haven van
Roeselare en de aldaar gevestigde bedrijven vergeten worden,
namelijk de aanvoer van granen en voeders en de uitvoer van
samengestelde veevoeders als voornaamste sector van bedrijvigheid, en waaronder de varkensvoeders een zeer belangrijke
plaats innemen ? (18).
Waar het zeventiendeeuwse « zwynebezien » (19) vóór de
verkoop van varkens op de Roeselaarse markt verdwenen is
(15) Het besluit van de Regent van 22 september 1947 houdende subsidies ter verbetering van het varkensras legde de naoorlogse basis voor
deze selectie-bevordering. Het K.B. van 13 november 1959 (Staatsblad 14
nevember 1959) bracht daaraan diepgaande wijzigingen, vooral in verband
met de erkenning van het nieuwe Piétrain-ras. Op 2 oktober 1945 nam de
provinciale raad van Westvlaanderen reeds een reglement op de verbetering van het varkensras aan, waar vooral de openbare dekdienst van de
beren werd geregeld en voorgeschreven (zie : Provinciaal Reglement voor
de verbetering van het varkensras, Brugge (1953) 9 blz.).
(16) Piétrain-Pigbook 1954-58, West-Vlaanderen, Reningelst, 1959, 189
blz., M.D., De Piétrainkweek in Westvlaanderen in 1959, in : Landbouwleven, 5 maart 1960, 10 Jrg., n o 247, blz. 7.
(17) J. Michels, De Varkensselectie in West-Vlaanderen, 1964, (Rumbeke), (1965), 23 blz.
(18) G. Desmet, Ontwikkeling der ekonomische bedrijvigheid in en om
de Haven van Roeselare, Roeselare (1963), blz. 45-46.
(19) Zie onze aangehaalde studie in Biekorf 1966, 292.
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(behoudens het stadsrecht voor de standplaats !), moet hier
opgemerkt worden dat de syndicaten van varkensfokkers deze
« zwynebezien »-practijken niet helemaal verlaten hebben, doch
eerder aangevuld. Enkel gekeurde en derhalve in het oor
gemerkte biggen komen in aanmerking voor selectie en publicatie in het « Pig-book » ; enkel gekeurde beren worden tot de
openbare dekdienst toegelaten. Deze nauwgezette controle
liet de selectie toe van varkens die als keurdieren mogen
beschouwd worden. Het oude vette langorige Vlaamse landvarken werd aldus verdreven door uitstekende vedetten van
het witte veredelde landvarken en het zwart-gevlekte Piétrainras. Op te merken valt dat te Roeselare en omgeving geen
Yorkshirevarkens, het roze Engelse ras, worden gefokt.
Dr. jur. Michiel DE BRUYNE

HET ST.-JANSHOSPITAAL TE ROESELARE
In zijn bijdrage over « Marktgeld voor stedelijke hospitalen »
(Biekorf 1966, 74) meent A. Viaene ten onrechte dat Roeselare
geen oude middeleeuwse hospitaalstichting heeft gekend.
Het hospitaal van Roeselare, toegewijd aan Sint Jan en gelegen langs de oostkant van de Zuidstraat ten noorden van de
Mandel (1), was een gasthuis voor passante lieden, vóór 1268
gesticht, waarschijnlijk door gravin Margareta (1244-1278).
Dochy beweert — zonder énig bewijs — dat het dagtekent van
1240 (2), terwijl De Potter het verkeerd betitelt als « Hospitaal
van O.L. Vrouw » (3).
Het was bestemd om arme pelgrims te herbergen en werd
bediend door vijf zusters, die door de Heer van Roeselare aanvaard werden. Er moesten steeds vijf bedden gedekt zijn voor
arme pelgrims, die slechts met de toelating van de baljuw
mochten opgenomen worden. De zusters hielden zich ook
bezig met de opvoeding van kinderen en van meisjes, die
onderwezen werden in de godsdienst en allerlei handwerk (4).
In de 16e eeuw werden er ook zieken in opgenomen. In
1556-57 en 1558-59 werd uit het gasthuis een « scamel cranck
man » naar Kortrijk weggevoerd. Was dit wegens plaatsgebrek
of omdat het hospitaal niet met dat doel was gesticht ?
(1) D. Denys, Toponymie van Roeselare. Roeselare, 1952, blz. 106 nr.
847 en blz. 150 nr. 1405.
(2) B.H. Dochy, Geschiedenis van de Stad Roeselare vanaf de oudste
tijden tot heden. Roeselare, 1949, blz. 166.
(3) F. De Potter, Schets eener geschiedenis van de Stad Rousselare.
Roeselare, 1875, blz. 237.
(4) J.J. Pollet, De Augustijnen te Roeselare. 1635-1805. Geschiedkundige
schets. Leuven, 1955 (overdruk uit Augustiniana, V (1955), blz. 3-4).

-- 362 —
Als gevolg van de godsdiensttroebelen op het einde der
16e eeuw was het hospitaal met de grond gelijk gemaakt en
wegens de geringe inkomsten kon van heropbouwen geen
sprake zijn.
Op welk ogenblik het St.-Jansgasthuis heeft opgehouden te
bestaan kon niet met zekerheid worden gezegd. In het begin
der 17e eeuw waren er, in elk geval, alle werkzaamheden stil
gelegd, want in 1628 schreef Dionysius Stoffels, bisschop van
Brugge, dat de inkomsten van het hospitaal niet konden volstaan om de gebouwen te herstellen en er nog langer hospitaliteit te verlenen en dat daarom de gelden reeds sedert verschillende jaren werden gebruikt om verbeteringen en versieringen
aan de parochiekerk aan te brengen (5).
Op 5 februari 1635 werden de paters Augustijnen plechtig
in bezit gesteld van de goederen van het Roeselaarse hospitaal.
Zij gaven er latijns onderricht in hun « collegium AugustinoRoulariense » totdat zij op 2 Pluvióse V (21 januari 1797) uit
hun klooster werden verdreven.
Het werd aangekocht door de Gentse bisschop St. Fallot de
Beaumont, die er op 27 mei 1806 zijn eerste en nu nog
bloeiende Klein Seminarie opende (6).
Dom. CRACCO

PASTOOR ANTONIUS HENNEQUIN

Aansluitend bij Biekorf 1966, 119 en 180 : bibliografie van
Hennequin.
In het « Westvlaams Literair Archief en Museum » te Roeselare berust een exemplaar van de ontbrekende Leuvense
uitgave :
Lyk-sermoonen / behelzende verscheyde / waerheden / Den
Mensch leerende wel leven en wel / sterven door het voorbeeld der / overledene zelfs ; / by een vergaedert en gepredikt
door l den eerweerden heer / Anton. Hennequin, / Pastor van
Hooglede in 't Bisdom / van Brugge. (Vermeerdert door den
auteur zelfs.) I (vignet) I Tot Loven, I By Joan. Franc. Van Overbeke, / In de Guide Lampe 1792. /
In-8°, 304 gen. blz. + vooraan 16 ongen. blz. behelzende :
titelblad ; Voor-reden ; Inhoud van de lyk-sermoonen ; Approbatie gegeven te Leuven op 14 november 1792 door P.F. Verhaegen S.T.L., Lib. Censor.
Het boek meet 17 x 10 cm., bevat 25 lijksermoenen en
behoorde in 1854 toe aan M. Six, pastoor te Kaaskerke.
Dom. CRACCO
(5) D. Denys, Het Roeselaarse volksleven. Roeselare, 1955, blz. 109-110.
(6) J.J. Pollet, a.a., blz. 5, 22, 32 en 40.
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TAALAANTEKENINGEN
Vervolg van blz. 239
M
MAGERIE : persé, absoluut, opperwaartuit : « Hij wilde magerie naar

huis en hij was hier pertank nog maar nen halven dag op vakanse A.
Roeselare, 1927.
— Een van die vele bijna onherkenbare Franse bastaardwoorden uit
ons dialect : nl. malgré, pourtant (pertank), apeprè (a peu près)...
MAKKE : kin, kinnebak. « Hij kreeg daar almetnekeer nen duif up
zijn makke ». Menen, 1937.
— Waarvan niets in De Bo.
MALINGE : kielzog, vaarwater. « De vis is veel te vele verschuwd van
al die malinge van de schepen ». Brugge, 1933.
— Inbreng uit het algemeen Nederlands of werd dit woord van
oudsher in de volkstaal bewaard ?
MANJE (= manneke) : man, baas, meester, overmacht, ramp. « Ze
komen vroeg of late op hunder manje, al die geweldigaards ». Torhout, 1955.
MANK. Iemand die mankt, hinkepinkt, wordt schilderachtig beschreven met de woorden : hij tert in een putje. Bellegem(?), 1961.
MARKT. Geen markten zonder ezels : er is altijd ergens een domoor
bij. Oedelem, 1944.
MARULLE, MARULJE : sterfte onder de dieren (De Bo). Stinken lijk een
marulje. Roeselare, 1950.
MASSEUR. 't Regent masseurkes : 't regent bellen, blazekens. 'Iele, 1957.
MASGEN, MASSCHEN : klaarspelen. Oostnieuwkerke, 1952.
— Zie De Bo. Massche vermoedelijk het Nederlandse maas (van
een net).
MASSELS : vederwolken, keunevellen. Massels, binnen drie dagen plassels. Vladslo, 1946.
MATTHIJS : Sint-Mattijs, seffens dooi, of veertig dagen ijs. Torhout,
1947.
MEDAILLE : scapulier. Oostrozebeke, 1949.
— Door algemene vervanging van het ouderwetse linnen scapulier
door een metalen medaille, is ook de betekenis gewoon overgegaan.
MEE. Mee is zoete ! Een paaiend antwoord tot een kind dat vraagt
om « mee » te mogen en tenslotte niet mee zal mogen. Roeselare, 1926.
— Is er verre verwantschap met mee = mede, de Frankische honigdrank ?
MEE(R)SNAT : drijfnat, meersgende nat. Ieper, 1930.
— Op de vraag van wijlen Prof. P. Sobry (Ieper) die mij hieromtrent
vroeg of het woord verband hield met meers (natte weide) heb ik nooit
met enige zekerheid durven te antwoorden, aangezien de vorm meersgende nat die iets werkwoordelijks vertoont. Of betreft het gewoon
een analogische vorming naar het model lekende nat ? Vergelijk : zoppenat en zoppende nat.
MEI. Van mei tot Sint-Jan / de baai of en an ! Poperinge, 1931.
MEISJES. Meisjes en knechten zijn in 't Westvlaams samen : jongens.
Hieruit de contrasterende autologieën : meisjejongens en knechtejongens ; te Krombeke wordt het laatste nog versterkt tot knechtemannegies. 1949.
MELKKNIEËN. Uiterwaarts doorzwakkende knieën. Lichtervelde, 1928.
— Het tegengestelde is klutseknieën.

- 364 grootmoeder. « 'k Heb dat gekregen voor mijn nieuwjaar
van mijn memmie ». Brugge, 1935.
MENS. Voor zijnen mensge zorgen : voor zichzelf. Roeselare, 1927.
MENSCHAARDIG : mensachtig, mensenzot. Poperinge, 1959.
— Zie De Bo.
MERCI. Pietje merci is dood, maar zijn broere leeft nog. Beveren
(Roeselare), Wervik, Werken. 1934-1961.
— Een meerzinnig (en onduidelijk) wederwoord op het dankwoord ;
soms toespeling op de ondankbaarheid, soms zinledig, soms verzoek om
« dankje » te zeggen. Eigenaardig is dat bij de volksmens het Nederlandse danke uitsluitend als kinderwoord wordt aangezien en aangewend — dat bij voortschrijdende opvoeding zo gauw als mogelijk door
't echte « merci » moet vervangen. Van vervlaamsing gesproken !
MES. Zijn mes trekken : meeëten. « Weet je al waar da je vannoene
jen mes gaat trekken ? ». Roeselare, 1930. Een met een groot mes in zijn
mouwe : braniemaker. Krombeke, 1957.
— Het laatste heb ik nooit horen gebruiken in verband met een
vrouw. Ligt dat aan de aard der vrouw die meer met haar tong dan
met messen werkt, of aan haar kleding ??
METJE GREPTAND : alg. naam voor een vrouw met slecht gebit (waarin
kapotte of ontbrekende tanden). Werken, 1961.
MEVRAH (Mevráh) : aanspreektitel tot dames vanwege verkoopsters in
magazijn te London, vóór 1914. Uit het Antwerps ?? M. Baldwin,
Ik sprong over de muur, Sheed and Ward, Antwerpen, 1952, bl. 17 :
« Wie het MevrSh in de mond bestorven lag ».
MEZINKE : me zielke. Verdwijnend volks krachtwoord. « En 't was
mezinke nog nen leugenare wok ». Oostnieuwkerke, 1926.
MIJN. Mijn kind, schoon kind, of ware 't een bulte. Emelgem, 1946.
(Biekorf, 1897, bl. 204, stipte de toevoeging aan : of ware 't een
uilejong).
MIJZELEN : motregenen, smuiken (De Bo). « 't Heeft heel den achternoene gemijzeld ». Brugge, 1943.
MIKKE : hooimikke (De Bo). Ichtegem-Wijnendale, 1934.
MIKKEN : vermijden (bij nauwgezet met de ogen afmeten) : « Ge moet
de plassen een beetje mikken, den auto is maar juiste gekuist ». Klerken, 1962.
MINISTER. Minister van binnelandse buitebanden (of) van buitelandse
binnebanden : plezierige spotnaam voor de minister van binnen- of
buitenlandse zaken. Werken, 1961.
— Daarmee te vergelijken : minister van gedane werken : luiaard.
Passim.
Mrs. Een polyfonisch gezongen mis werd te Roeselare, 1936, gekenschetst als « een messe dat ze deur mekaar schreeuwen ». Ibidem een
mis naar de nieuwe eisen (dialogering, meeviering) : « een messe van
up en nere ».
MIST. Mist is moeder van alle were. Ubique, semper.
MODDELEN : polken van de kippen in het zand. ?, 1930.
MOEDERACHTIG : die erg moederlijke zorg behoeft, of die nog aan
moeder hangt. « 't Is ne grote menere, maar nen grote moederachtige
jongen ». Ichtegem, 1931.
MOEDER-OVERSTE : echtgenote, ook vaak Moeder-de-vrouw. Vrij algemeen.
— Eigenaardig hoe de term Vader-Overste of zo iets niet tot stand
komt. Wel bestaat de term : mijne(n) baas, zie boven s.v. baas. Waaruit
blijkt het bestaan van het correlatief : Moeder-overste en Mijne baas.
MEMMIE :

- 365 MOERE. Den duivel en de moere : heel veel, de hele wereld. « Ge moe
niet peizen dat me daar den duivel en de moere aan winnen, aan die
geweune winkelware : 't en is maar een heel klee percentje ». Werken, 1963.
MOESTACHE-KWEZEL : schimpnaam voor het onbegrip van de kwezel
zelf. Oost-Vlaanderen (niet nader te localiseren). 1958.
MOGEN : kunnen. « Ge'n mengt tegen nie vele meer als je oud komt ».
Roeselare, 1943.
— De « oorspronkelijke » betekenis van mogen (zoals in mogelijk en
misschien), evenwel steevast in verbinding met het voorzetsel tegen. De
schaarse voorbeelden bij De Bo weerspreken dit niet.
MEULENARE. De meulenare versmoren : door teveel water b.v. de
saus of de koffie minderwaardig maken. Nog vrij algemeen.
MONDGIERIG : niet meedeelzaam (in het spreken). « Ze is verre van
mondgierig over heur getrouwd leven : ze zou 't allemale vertellen ».
Klerken, 1965.
— Gewijzigde betekenis sinds De Bo, s.v.: lekker, eetlustwekkend.
MONDNERIG : eetlustig (gezegd van mensen ; van dieren geldt beknerig).
Hij is were in zijnen eet, 'k en hen ne nog nooit zo mondnerig
gezien ». Roeselare, 1932.
MONKE (spreek uit : moenke) : knorrige, gemelijke vrouw. « 't En
gaat daar niet veel volk over de zulle, zuk e vieze monke van e vrommens ». Poperinge, 1965.
— In De Bo, zo voor mannen als vrouwen.
Mooi : De mooie man maken : de grote jan uithangen (zonder veel
geldmiddelen). Werken, 1962. Het hondje zit mooi : op gatje met voorpootjes in de lucht. Oostnieuwkerke, 1927.
Lie De Bo s.v. mooimakersavond. Het woord mooi komt bij ons
sporadisch voor, buiten de invloed, dunkt me, van «het schoon Vlaams».
Is bijgevolg niet zo 'n uitsluitend « Hollands » woord.
MOORDENAARSJAREN : tussen 60 en 70 jaar. « 't Gaan toch zoveel mensen dood voor dat ze zeventig zijn : die zestjes zijn echte moordenaarsjaren, lijk dat mijn moeder zaliger altijd zei ». Oostrozebeke, H.v.P.,
84 jaar, 15.4.62.
MORS (adj.) : duivels, uiterst. « Zulke morsge schone portretten ». Oostnieuwkerke, 1934.
— Staat in De Bo.
MOZE (adj.) : gedwee, zachtaardig, meegaande. Watou, 1949.
— Niet in De Bo.
MUIZEBAARD : denkbeeldig spookwezen waarmee men kleine kinderen
bedreigt. « Oppassen zunne en braaf zein, of de muizebaard ga kommen ». Leuven-Werken, 1940-62.
MUIZEN. De muizen eten geen dagen : beidt uw tijd ! (zie De Bo).
Werken, 1945.
MULTEN, MILTEN : een koe met het multemes « opereren » tegen het
opgepoeft staan van de winden. Meulebeke, 1929.
MUNKEN : munkebossen (te Ruddervoorde en elders ?). De heren zijn
in de munken : de kat is van huis ! Met het gekende gevolg : de muizen dansen op tafel, m.a.w. de kinderen, de ondergeschikten zijn uitgelaten. Het is deze tweede gedachte die bedoeld wordt door het uitdrukken van de aangebrachte zegswijze ; alsof men kortweg zei : « de kat is
van huis » om te wijzen op de dolle uitgelatenheid der onderdanen.
Bestaat er hier een verbleekt verband tussen de (kasteel)heren die b.v.
aan 't jagen zijn in de munken (de bossen) met het gekende gevolg ?
Tielt, 1935.

-366-MUZELMAN : muzelare, doedelzak (volksetymologie). « Juiste menere,
nen muzelman lijk dat me zegt ». Torhout, 1943.
MYXOMATOSE, de gevreesde konijnenpest, werd volksetymologisch, bij
misverstand en verklaringslust, vervormd tot : de mijter aan de doze !
N

N. In verband met de « welluidendheids-n', (hiervan is het klassieke
voorbeeld oom - noom) geeft De Bo talloze voorbeelden. Norie - orie
(dat hij verder opgeeft) hoorde ik nog levend te Poperinge, 1934. Voorts
ontbreekt : nader - ader. Zeer sterk aanwezig is dit verschijnsel in
kinder- en jeugdtaal. Ik las, 1954, in een proefwerk van een zestienjarige nagelwit voor hagelwit. Parallel met voornoemde voorvoeging
(prothesis) komt de afwerping (afaeresis) vaak voor. Eén sterk geval:
egers voor negers, jongenstaal, Sint-Lodewijkscollege, Brugge, 1966.
NAALD. Naald en draad / brengen veel mensen in staat : brengen
welstand. Oostkamp-Loppem, 1850.
— Mogelijk onthouden uit leesboeken. Mijn zegsman (t 1924) was
verwoed lezer.
NAAM. Een name gelijk een belle : alom bekende, geruchtmakend,
meestal in ongunstige zin. Dudzele, 1958.
NAASTEN. Over naasten : eerlang. Ubique, semper.
NACHTEGAAL. Een volksliedje betreffende de nachtegaalszang luidt :
Mijn wuvetjen is altijd ziek, ziek, ziek / Binst de weke en anders niet,
niet, niet / 'k En geve ze niet anders of zeur, zeurr, zeurrr / sulkerrrsop-sop-sop-sop ! Hooglede, 1926.
NAT. Klakke-, zijpende -, zoppe-, zoppende -, me(er)s-, meersgende
nat. Enz. (De Bo geeft niets dan rotenat). 't is al lelijk nat dat niet
droogt. Achel, 1959.
NATTEN : nat maken. Die 't doet natten, gaat 't doen drogen (nl. God).
Krombeke, 1949. Natten deurlik : echoënd klank- en zaakspel nopens
de koffie. B. v. Drink je kaffee ? Natuurlijk ! Natten deurlik. Oostnieuwkerke, 1950.
NAUWSTE. Zijn zaligheid, zottigheid. Iemand het nauwste zeggen (in
De Bo). Roeselare, 1950.
NEDERLANDEN : onderlichaam, buik. Een omwenteling in de Nederlanden : buikloop. Roeselare, 1927.
— Is dat de enigste uitdrukking waarin, bij volksmensen, de herinnering aan de Nederlanden (tot 18de eeuw) bewaard bleef ? Of is de term
nooit in de volksmond doorgedrongen
NERS (spreek uit : nes) (z.n.w.) : natte, vochtigheid, regen. « We krijgen aan tijden ons nes van de jare. » ?, 1931.
NETEL. Raadsel : 'k Kwam langs een nauw nauw wegeltje gegaan /
'k zag daar nen fiefeldefoefel ! / En 'k zeggen tegen dien fiefeldefoefel : / Ge moe me nie fele fiefeldefoefelen ! j Maar dien fiefeldefoefel
fiefeldefoefelde mij algelijk. Werken, 1962.
NEUS. Spotnamen voor een grote neus zijn o.a. : domper, snuufdompe,
pieke, snavel, pioche, bete, kloef, zoef (Zwevezele) ; kegge, kaveberd,
kapstok, kambeu(r)ze, stofzuiger, wegwijzer, zoutvat, zwalmenest, tweeweunste. Hier en daar, 1926-1965. Vraag : Waar loop je ? Antw. Achter
mijn neus ! Heusden (L.), 1958. Doe je neuze weg, da 'k jen aanzichte
zie ! Lichtervelde, 1945. 'k Ga dat aan je neuze niet knopen, ze is veel
te lang, 't zou kunnen in jen mond hangen : je zou het voort vertellen.
Westrozebeke, 1959. Werken, 1962.
NEUSBEESTE : korstvormig propje neusvuil. Kortrijkse kindertaal, 1940?.

- 367 NEUSNEERS. Eigenlijk neus en eers (aars) : de ene met zijn neus tegen
den anderen zijn achterwerk. « Ze legden hun tweeling neusneers in
de wiege ». Roeselare, 1930.
— Er bestaan veel synoniemen, die meestal in figuurlijke betekenis
worden aangewend, nl. overhoop.
NEUSDOEK : wollen sjaal over de rug, schouders en vóór de borst toegehouden. Roeselare, 1930.
— Nog in gebruik bij heel oude vrouwtjes van de « oude wet ».
— Eigenaardige benaming, zeer verwarrend tegenover de gewone neusdoek, waarin de neus gesnoten wordt. De oorsprong van de benaming
ligt misschien in het feit dat men zich tot over de neus met zo 'n sjaal
tegen de kou kon beschutten. De verwarring met « neusdoek » (snuitdoek) werd dan vermeden door te spreken van zakneusdoek, meestal
vervlakt uitgesproken als zakkensdoek. Roeselare, 1930.
— Eenzelfde dubbelzinnigheid zit misschien in neusik dat voorkomt
in A. Coolens Kinderen van ons Volk, bl. 32.
NIEMENDALLE. In niemendalle : in neutre, in point mort (van auto's
gesproken). « Den auto stond in niemendalle, 'k wille zeggen in neutre. »
— Een taalvonk ? Gehoord uit de mond van G.L., 28.6.64.
NIET. Ten nieten uit : dat het uitloopt op niets. « Het leer schalmen
ten nieten uit ». Roeselare, 1931. Niet zeggen is zwijgen en voor de
deure is buiten en nievers gaan is thuis blijven. Krombeke, 1951.
NIETS. Een zoet niemendalletje, met een rose roo lintje. Torhout,
1953. Een marsepeinen zwijntje, met een roo zijden lintje. SintAndries, 1943.
— Dit zijn bepalingen van het niets. Tal van uitdrukkingen om niets
te omschrijven, in Biekorf, 1960, bl. 335-338.
NIEWEERD. Waar dat Ons Here al zijn schoon brood in steekt en al
zijn diere butter I Poperinge, 1941.
NIFVERS (graadbepalend bijw.) : helemaal niet. « 't Is pertang nievers
zo koud lijk gisteren ». Diksmuide, 1962.
NIKKEN : met het hoofd ja knikken. « Je nikte van ja ». Roeselare, 1926.
NIPNAAD : een plooitje tot vernauwing van kledingstuk. Roeselare, 1930.
— Niet in De Bo.
NIJPEKLINKE : gierig mens (vooral van vrouwen gezegd). Torhout,
1942. Werken, 1960.
-- Vgl. De Bo s.v. nijpekrijt, dat hij aanziet als gevormd uit
hypocriet.
NOENESPEELT : noenestond. De Bo geeft het niet. Gehoord 1931.
NOGNANTE. Op zijn nognante : in evenredigheid. Roeselare, 1928.
— Eén van die bijna onherkenbare vervormingen uit het Frans. Hier
à l'avenant.
NoK (N.O.K.). « Hij ligt in de nok ». Afdeling van Sint-Janshospitaal,
Brugge, 1934. Letterwoord uit Neus-, Oor- en Keelziekten.
NOKKEN : vlechtend samenvoegen tot knoop. Ook gezegd over het
samensteken van de konijneachterpoten b.v. bij het vladen. Roeselare,
1930. « Om een keun te vlaan moe je eerst zijn achterpoten nokken.
't Kan ton zijne paternoster lezen ».
Nu LEVEL (verhaal-interjectie) : nu. Roeselare, 1925. — Uit « nu
alevenwel ».
NUNNESCHETE : schuimpje (soort gebakje van eiwit). Ubique, semper.
K. DE
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DEN LOF DER BOLDERS
1.

By 't rollen
Der Bollen
Op kampende baen,
Daer spannen
Die mannen
Al hun krachten aen ;
Zy spelen
Met velen
En maeken gerucht,
En vieren
En zwieren
Met aerdige klucht !

4.

0 kunsten !
En gunsten,
Waer vindt gy de man,
Hoe handig ;
Verstandig,
Die 't schilderen kan.
Neen, 't rollen
Der bollen
Zoo iedereen ziet,
Al drullend,
Al krullend,
Dat schildert men niet !

2.

Zy trappen,
Bestappen,
Beloopen de baen ;
Zy dwingen,
Of wringen,
Of blyven soms staen.
Nu streven,
En zweven,
Zy al onder een ;
Of draeyen,
Of zwaeyen,
Een arm of een been !

5.

Soms dolen
Hun bollen
Zeer ver van de staek,
En dwaelen
En faelen.
Wat droevige zaek ;
Of krullen
Of drullen,
De staek zeer naby,
Behendig,
Bestendig
Wat I iefhebbery !

3.

Zy stuypen
En }stuypen
Al over de baen,
Zy buygen
En huygen
En houden zoo aen ;
Zy strekken
Zy trekken,
En rekken hun lyf,
En hukken,
En knukken,
Zoo zeer en zoo styf !

6.

By stryden
En lyden
Hun moed is zoo groot,
Zy kampen
En stampen
Soms leven om dood !
Zoo vallen
Zy allen
Elkanderen aen ;
Niet spoedig,
Maer moedig,
Is alles gedaen.

7.

Nu ryzen
De pryzen,
Victorie en loon,
De franken
Op planken
Die blinken zoo schoon !

Nu zingen
De kringen
En maaken plezier
En schinken
En drinken
Het schuymende bier.
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Het nevenstaande gedicht is, in spelling en strofenschikking,
een juiste weergave van de tekst die verscheen in « Brugschen
Almanak voor 't Jaer 1885 » (Ed. Geuens-Seaux, opvolger van
C. De Moor).
Dit gedicht werd in 1962 door Anton van Duinkerken opgenomen in een bloemlezing (De Muze en de Zeventien Provinciën, blz. 36-37, 82-83), uitgegeven in Den Haag bij gelegenheid van de Boekenweek. De 7 coupletten worden door A.v.D.
in « platte » druk gegeven, 4 drukregels voor 12 versregels. De
tekst is overgenomen uit het maandblad van de Vlaemsche
Kring (van Hazebroek) : « De Vlaemsche Stemme in Vrankrijk »
van augustus 1924 (2 e Jaer, nr. 5).
Van Duinkerken suggereert dat de anonieme dichter van
1924 een Vlaming is uit Frans-Vlaanderen, waar het « bollen »
een geliefd spel van mannen en jongens is. Als exempel van
bolspel-literatuur uit Noord-Frankrijk heeft het gedicht, naar
de uitgave van Van Duinkerken, een plaats gevonden in de
monografie over het Bolspel (1966 ; blz. 227-228) van R. van
der Linden.
In de Brugse almanak van 1885 is het gedicht eveneens anoniem. De Vlaemsche Stemme, trouw aan de oude spelling,
heeft in 1924 de oude spelling van het Brugs model behouden.
Enkele fouten zijn binnengeslopen (str. 3 : kukken voor knukken ; str. 4 : dullend voor drullend ; str. 5 : krollen voor dolen,
valen voor faelen).
Hoe oud was dit anonieme boldersgedicht toen het in 1885
in de Brugschen Almanak werd gedrukt ?
Als kandidaat-auteur moet Petrus-Jacobus Tahon in het oog
gehouden worden. Geboren te Watou in 1832, studiegenoot
van Guido Gezelle in het priesterseminarie, schreef hij in 1855
het gedicht De Hommelbouw in 38 stroofjes, zelfde metrum,
bouw en stijl als de Lof der Bolders. Tahon was leraar aan het
college te Kortrijk (1858-67), onderpastoor te Oostende en ten
slotte pastoor te Eernegem (1867-1899) waar hij overleden is.
Hij stond bekend als « beoefenaar van de Vlaamsche dichtkunst ». Zijn Hommelbouw van 1855 werd in aug. 1897 gedrukt
in de Gazette van Thielt en is dan, door bemiddeling van de
Tieltse archivaris De Somville, in de handen gekomen van
L.A. Rubbrecht, die de tekst in zijn Geschiedenis van Watou
(Brugge 1910 ; blz. 335-338) heeft opgenomen.
Verdere vergelijking zal mogelijk uitmaken dat het boldersgedicht in de jaren 1855-1860 ontstaan is. En het zustergedicht
van Hommelbouw toekennen niet aan een Frans-Vlaming doch
aan een zoon van Watou, naaste gebuur van de « schreve ».
A.V.
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DE HONDEKOTEN VAN DE OPPERJAGER TE EEKLO
VERGROTING IN 1518

In de stadsrekeningen van Eeklo vinden we geregeld posten
betreffende reparaties aan de hondekoten van de opperjager
van Vlaanderen. De stad was verplicht die hondekoten te onderhouden en ter beschikking te stellen van de opperjager. Vanwaar die verplichting komt is niet met zekerheid te achterhalen.
De opperjager bezat ook nog andere rechten te Eeklo. Zo
waren de pachters van het Aalstgoed en het Groot Goed te
Eeklo hem een jaarlijkse rente van 12 gr. verschuldigd. Die twee
hoeven zijn ontstaan in het grafelijk bos Aalschoot, dat eertijds
jachtgebied van de graven van Vlaanderen was. In 1140 verbleef
graaf Diederik van den Elzas te Aalschoot om er te jagen (1).
In 1309 geeft de « Dame de Gavere » haar recht van het « Ridegeld » op een woestine te Oost-Eeklo en op 20 bunder woestine
te Aalschoot aan het klooster van Oost-Eeklo (2). De stad Eeklo
is ontstaan op de rand van dit bos zodat we mogen veronderstellen dat het recht op de hondekoten in verband moet
gebracht worden met het jachtrecht dat de graaf van Vlaanderen op Eeklo en omgeving bezat.
Die verplichting tot het onderhoud van de hondekoten
betekende jaarlijks een grote kost zodat de stad poogde zich
van die hinderlijke kostgangers vanaf te maken. In 1485 waren
de baljuw, burgemeester en schepenen « vergadert bij mijnhere
jonckere Melchior van Waesmunstre upperjaghere van Vlaenderen in dien tijt om met hem sprekende ende hem te weder
legghene dat hij gheen broot en dede halen noch honden
legghen binder stede van Eecloo » (3). Om hun argumenten wat
kracht bij te zetten schonken ze de opperjager 50 pond par.
« mijds dat hij ons belooft heeft gheen honden te legghene
binder cuere van Eecloo noch broot te halene noch te doen
halene binder stede » (4). Naast de kosten van onderhoud en
eten, betaalde de stad nog een vergoeding aan de « hondeknecht », die voor de honden moest zorgen.
De hondekoten waren op de hoek van het Hondekotstraatje
en het Vlamingstraatje gelegen. De naam Hondekotstraat bestaat
nu te Eeklo niet meer. Waarschijnlijk vonden de Eeklonaars de
naam niet deftig genoeg, want de straat werd herdoopt in
Collegiestraat, wat alleszins veel voornamer klinkt.
(1) « Actum est hoc Verbi Incarnati MCXL in Alscot, loco silvestri, ubi
tunc temporis comes Theodoricus cum suis venatione intendens morabatur ». Ch. Piot, Cartulaire de I'abbaye d'Eename, p. 34-35 (Brugge 1881).
(2) Rijksarchief Gent, Abdij Oost-Eeklo, nr 1, Fundatieboek f 0 15 r°.
(3) Stadsarchief Eeklo, nr 556, rekening over 1485-86, p. 23.
(4) Ibidem, p. 23.
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In 1518 zijn de Eeklonaars minder gelukkig dan dertig jaar
te voren, want de hondekoten moeten vergroot worden ! Van
die vergroting is een uitvoerige rekening bewaard gebleven (5),
zodat we een goed beeld krijgen van de bouwwijze van die
hondekoten. Die uitbreiding gebeurde op verzoek van de heer
van Ravestein, Filips van Kleef, de toenmalige opperjager. Die
kwam geregeld de werken bekijken, zoals blijkt uit de rekeningen van de kannen wijn die hem « ghepresenteert » worden.
De stad koopt vooreerst 27 roeden grond aan, waarvoor ze
60 lb. 13 sc. p. betaalt. Dit is dus meer dan 2 lb. p. per roede.
Volgens het landboek van 1638 bedroeg de totale oppervlakte
van de hondekoten 58 roeden. In 1518 werd dus de oppervlakte bijna verdubbeld door de aankoop van die 27 roeden.
Men koopt 1500 stenen, die door de metser Jan Stichelboudt
en zijn diender in zes dagen verwerkt werden. Ze metsen enkel
een laag muurtje, waarop dan tralies zullen geplaatst worden.
Voor het maken van de tralies worden veertien eiken bomen
en één es te Adegem gekocht voor een prijs van 25 lb. 7 sc. p.
Verder nog vier eiken « bullen » die samen meer dan 10 lb. p.
kosten. Geeraert Moorthamere, timmerman, werkt gedurende
48 dagen om het getralied houtwerk te maken. Hij krijgt daarvoor 22 lb. 16 sc. p. Jan Cochuyt levent 1400 « solderijsere
ende 400 luucijsere » om de tralies vast te maken en te verankeren in de muur. De hondekoten worden afgedekt met een
strooïendak. Voor het vervaardigen van de tafels, waarop de
honden liggen, koopt de stad 220 voet planken. Tenslotte
noteert men nog een uitgave van 3 lb. 12 sc. p. voor het maken
van een paardestal in de hondekoten.
In bijlage geven we de voornaamste posten van die vergrotingswerken.
L. STOCKMAN
BIJLAGE
UITGAAFPOSTEN UIT DE REKENING VAN 1518

« Item Jan Stichelboudt metsenare voor zes daghen dat hij
met zijnen knechte ghewrocht heeft ande hondecooten te
12 sc. p. sdaechs, comt 3 lb. 12 sc. p.
Item Pieter Kervijn van 1500 steenen daer in gheoorboirt te
4 lb. 4 sc. p. de duust, comt 6 lb. 6 sc. p.
Item den selven Stichelboud voor eenen dach dat hij besich
gheweest heeft in tlegghen van den vloere in de voorn. honde
cooten 12 sc. p.
(5) Algemeen rijksarchief te Brussel, Rekenkamer nr 34444 f 0 12 v° tot
f0 14 r° en nr 34445 f e 15 r° tot f0 16 r°. — Tekst in Bijlage.

-372-Item betaelt Jan Lambrecht voor 14 eecken boomen ende
eenen hessche jeghens hem ghecocht omme danof te makene
de glenden die van noode waren nieuwe ghemaect te zijne
ande voorn. hondecooten, metten Iijfcope daerup ghestelt
25 lb. 7 c. p.
Item betaelt Boudin Van der Brugghen voor noch drie
heecken bullen jeghens hem ghecocht ter cause voorscreven
7 lb. 16 sc. p.
Item Pauwels Blondeel van eene eecken bul jeghens hem
ghecocht 3 lb. 12 sc. p.
Item Aerd Aerdssen ende Christoffels Van de Velde zaghers
van voors. houte ghezaecht thebbene bedraghende 7650 voeten
te 8 sc. p. thondert, comt 30 lb. 12 sc. p.
Item Gheeraert Moorthamere temmerman die ghewrocht
heeft makende de selve glenden den termijn van twee ende
twintich daghen te 12 sc. p. sdaechs, comt 13 lb. 4 sc. p.
Item den zuene van den selven Gheeraerd over vierentwintich daghen bij hem daer in ghewrocht te 8 sc. p. sdaechs
comt 9 lb. 12 sc. p.
Item betaelt Jan Cochuyt voor 1400 solderijsere ende 300
luucijsere verbesicht an tglendt inde hondecooten, tsolderijsere
te 2 sc. p. thondert ende tluucijsere te 20 d. p. thondert,
comt 33 sc. p.
Item van 250 bonden gleys binder tijdt van dese rekeninghe
gheoorboirt ende verdect up de voors. hondecooten te 32 sc. p.
thondert, comt 4 lb. p.
Item voor 220 voeten barts met diversche reghels ende rebben omme de tafels mede te makene daer de honden up ligghen inde voorn. hondecooten 3 lb. 17 sc. p. »
N.B. - glend = getralied houtwerk — bul = boom, omgehouwen en
gereed om tot planken gezaagd te worden (Suppl. MnLW en De Bo's
Idioticon) — bart = plank.

'T MANNEKE UIT DE MANE
't Manneke — Volksalmanak voor Vlaanderen — excelleert in veel
deugden, ook in de stiptheid. Niet dat het den baard afdoet aan Sinterklaai, die al , vóór Bamisse in al de supermarkten in kwartier ligt, en ook
niet aan de paters, die hun kalenders niet gaarne als vijgen achter (vroege
of late) Pasen aan de man brengen. 't Manneke is daar op de bekwame
tijd, met weermaren van vertrouwen en die versmoren in de stichtelijke
exempelen ; met vertellingen van rond den toog en rond den heerd over
't fleurus bij de Vlaming en de nafte van den Engelsman (ook bij de
Vlamingen), over 't mirakel van Corneel en dat ander supermirakel van
Jan Bubbels. Zijn we de katekismus kwijt, we hebben nog altijd 't Manneke, zegt de lezer van onze beste volksalmanak, op de Mane van Manneke blijft de grond vast genoeg om er heel die verdraaide wereld-dààr
uit te lachen. — Overal te verkrijgen (164 blz. tekst en tekeningen : 20 F) ;
ook bij toezending van kontant op adres van redaktie : K. De Lille, Cartonstraat 40, leper.
B.
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MENGELMAREN
KOOPLIEDENGOED EN PAPENBLOED
1566

In oktober 1566 — twee maanden na de eerste « braecke »
of beeldenstorm — schrijven de gebroeders Cornelis en Filips
van Campene de volgende nota in hun Gents Dagboek (blz. 37 ;
ed. F. De Potter, Gent 1870) :
Item men secht ons alhier, hoe dat binnen Brugghe ghesayt
zijn thinhouden van dese brievelkins :
Hadden wij beghonnen an cooplieden goedt,
Ende der kercken beelden laeten met vreden,
Ons handen ghewasschen in papens bloedt,
Zoo waeren wij heeren van dorpen en steden.

Dit libel ofte « fameuse briefkin », zoals het in een randnota
van het Dagboek genoemd wordt, was blijkbaar gericht tegen
de calvinisten. Op veel plaatsen immers was het z.g. « werk
Gods » van de eigenlijke beeldbrekers ontaard in oncontroleerbare plundering door toevallige meelopers. De nieuwgezinde
burgerij zag haar eigen bezit in gevaar en organiseerde de
beteugeling van de buitensporigheden. Ook wel om zich tegenover het centrale gezag te kunnen verantwoorden. Het vers
laat de ontgoochelde calvinisten zeggen : « Onze taktiek was
verkeerd : in plaats van de beelden hadden we het bezit van
de kooplieden en de persoon van de priesters moeten aantasten, dan zouden we heren van het land geweest zijn ». Het
libel overdrijft, met leedvermaak, de « subversieve » intentie
van de leiders van de mislukte machtsgreep.
Was dit pamflet te Brugge opgesteld en gedrukt ? Dat weten
we niet. De beeldenstorm van 1566 heeft de steden van het
kustgebied gespaard : Duinkerke, Grevelinge, Broekburg, Veurne, Nieuwpoort, Brugge (en op de Leie ook Kortrijk) bleven
ongedeerd. Hoewel er in en rond die steden «roeringe» genoeg
was. Uit een andere Brugse bron blijkt echter dat de slogan
« kooplieden goed - papen bloed » uit Antwerpen was overgekomen.
In zijn sermoen van 8 september 1566 -- drie weken na de
beeldenstorm -- lanceert de minderbroeder Broer Cornelis op
zijn kansel te Brugge het vermaan dat de oproermakers van
kerkgoed naar koopliedengoed zullen overgaan « want het moet
al ghemeen zyn, salder ruste wesen. En hebbense nu korts
t'Antwerpen, in dat groot Babylonien, in den grooten helschen
poel, niet briefkens gesaeyt, daer in geschreven was : Der Papen
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bloet, of der kooplieden goet... ? » (Wonderbare Sermoonen
van Br. Cornelis Adriaenssen 1112 ; ed. Deventer 1639).
De slagzin kwam blijkbaar in omloop in de strijdliteratuur,
libellen en pamfletten, in het wonderjaar 1566. Te Antwerpen,
Brugge en Gent maakt het woord opgang door zijn revolutionaire toon. In welke andere verhalende bronnen komt het
nog voor ?
A. V.
CAPUCI)NENMOSTAARD

Op de vraag in Biekorf 1966, 319.
Volgens De Bo, Kruidwoordenboek (1888 ; blz. 22), Paque
(1896 ; blz. 74), Vandenbussche (1955 ; blz. 208) is Capucienemostaard : Cochlearia Armoracia L.
De gemalen wortels dezer plant worden op sommige plaatsen als mostaard gebruikt (Paque).
De benaming « capucijnemostaard » schijnt noch vroeger
noch nu gebruikt in Noord-Nederland. Komt althans niet voor
bij P. Nylandt, De Nederlandtse Herbarius of Kruydt-boeck
(Amsterdam 1682), die evenwel een smakelijk « medicinael
gebruyck » geeft van de cochlearia of lepelbladen.
Heukels (blz. 70) geeft « capucijnenmostaard » alleen als een
Vlaamse benaming uit De Bo en Paque. De term is onbekend
ook aan Heimans (1948) en aan onze MacLeod.
In Duitse en Franse medicinale boeken vond ik ook niets dat
daarop trekt.
J. de M.

Capucijnenmostaard is de mierikwortel (al. peperwortel), de
vlezige, scherpe wortel van de mierik (Cochlearia armoracia),
in saus bij vlees gebruikt. (Vandale s.v. mierik).
Teirlinck (Flora diabolica blz. 194) beschouwt de plant als
een van de heidensplanten (zigeunersplanten), d.i. een plant
uit den vreemde afkomstig, of ook : een geneeskruid door de
zwervende heidens of zigeuners gebruikt. De plant wordt, volgens Teirlinck, in het hoogduits soms Heidenrettich (zigeunerradijs) genoemd.
De algemene benaming in het hd. is Meerrettich (Dr. Marzell,
Heil- und Nutzpflanzen, blz. 114). In Beieren, Oostenrijk en
Silezië is echter de (oorspronkelijk slavische) benaming Kren
gebruikelijk. De plant is afkomstig uit Zuidoost-Europa (en
Azië ?). Tussen Neurenberg en Forchheim in Beieren wordt de
plant in grote hoeveelheden geteeld voor de voedingsindustrie
(sausen). In de volksgeneeskunde werd ze vroeger aangewend
tegen maag- en borstaandoeningen.
Sommige Duitse werken geven de plant de enigszins gewijzigde lat. benaming : « Armoracia lapathifolia (rusticana) ».
Steeds zonder « capucijn » is de benaming van de mierik-
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wortel in het Engels : horse-radish (« paarderadijs »), een benaming die reeds in de 16e eeuw voorkomt. De fr. term « radis
de cheval » die in veel woordenboeken (Vercoullie, Gallas)
wordt opgegeven als equivalent van mierikwortel is een overzetting van de Engelse benaming.
C. B.
WILLEM TELL OP HET TONEEL IN VLAANDEREN

Op de vraag in Biekorf 1966, 320.
Te Brugge is de figuur van de Zwitserse vrijheidsheld voor
het eerst op het toneel verschenen op maandag 28 januari 1793.
Dat was onder de eerste Franse bezetting (die begonnen was
17 november 1792 en zou eindigen 29 april 1793).
In de Brugse schouwburg bracht de speeltroep « Les Comédiens Francois » — een Gents gezelschap onder directeur
Volange — een reeks vrijheidsgezinde stukken op het toneel,
waaronder vooral uitmuntte : « Guillaume Tell ou la Révolution
des Suisses. Tragedie en 5 Actes et en Vers ». Een werk van de
Franse toneeldichter Antoine-Marin Lemierre (1721-1793).
Het prospectus van de opvoering van 28 januari 1793 vermeldt uitdrukkelijk dat het een eerste opvoering was : « Cette
pièce n'a jamais été représentée en cette ville ». Dezelfde speIers hadden het stuk alsdan reeds te Gent opgevoerd.
Opmerkelijk is dat de spelers op de genoemde dag voor het
eerst optraden als « Les Comédiens de Ia République Frangoise ». Koning Lodewijk XVI was acht dagen tevoren te Parijs
onthoofd geworden en de troep heeft gedurende zijn Brugs
speelseizoen zijn benaming aan de nieuwe omstandigheden
aangepast. (Biekorf 1964, 217).
De « Guillaume Tell » van Lemierre was in première te
Parijs opgevoerd in 1766 en beleefde er een groot succes. Het
stuk, dat dweept met vrijheid en vaderland, kwam te Parijs
opnieuw boven in het revolutiejaar 1790 en werd dan, na
Jemappes, door de Gentse speelgroep in het gecombineerd
programma van de schouwburgen van Gent en Brugge
opgenomen.
De première van Guillaume Tell te Brugge werd gevolgd dour
een tweede opvoering een maand later (25 februari 1793).
Onder de tweede Franse bezetting, in 1795, speelden de
Gentse acteurs, ditmaal onder de titel « Artistes Dramatiques
Républicains », weer een seizoen in de schouwburg te Brugge.
De « Guillaume Tell » van Lemierre stond op zaterdag 20 floréal
van jaar Ill (9 mei 1795) nogmaals op het programma. (Volgens
prospectus in Brugse verzameling).
Men weet dat Schiller zijn beroemd drama Wilhelm Tell
voltooide in 1804. De eerste opvoering ervan volgde in hetzelfde jaar te Berlijn. Wanneer is het drama van Schiller in
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vertaling of bewerking bij ons op het toneel verschenen ? Dat
moet een heel eind ver in de 19e eeuw geweest zijn. Immers
Rossini was in 1829 met een opera Willem Tell klaargekomen
(eerste opvoering te Parijs 3 aug. 1829) en het is vooral langs
de muziek van de Italiaanse meester dat de naam van Willem
Tell alhier algemeen bekend werd.
Een paar aanvullingen nog. Op 17 mei 1795 speelden de
« Artistes Dramatiques Républicains » in de schouwburg te
Brugge het stuk a Robert Chef des Brigands. Comédie en 5
Actes et en prose imitée de l'Allemand, ornée de tout son
spectacle ». Dit stuk was een bewerking door Lamartelière van
Schillers Rauber (1780). Met die bewerking van zijn Sturm-undDrang kreatie schijnt Schiller voor het eerst op een toneel in
Vlaanderen verschenen te zijn. Eerst in 1796 zou Witsen Geysbeek een Nederlandse « Robert of de Struikrovers » naar de
Franse adaptatie van Lamartelière op de markt brengen.
Lemierre zelf, de dichter van de Guillaume Tell uit 1766, was
geen onbekende in de Vlaamse toneelwereld vóór 1790. Zijn
successtuk was « La Veuve de Malabar », een pseudo-oriëntaals
en filosofisch drama, voltooid in 1770, dat overal het toneel
veroverde, en ook in 1785 te Gent werd gespeeld als « competitie-stuk » in een wedstrijd van rederijkersgilden waaraan
kamers o.m. uit St.-Niklaas, Ledeberg, Wieze en Wakken deelnamen. Wakken met bijzonder succes, dank zij het talent van
Pieter-Joost de Borchgrave. (Biekorf 1962, 131-133).
Voor die gelegenheid verscheen te Gent een speeltekst :
« De Weduwe van Malabar, of het Gezag der Gewoonten
Treurspel in vyf bedryven. Het Fransch van den Heer Le Mierre
vrypostig nagevolgt door J.F. Vander Schueren ». Die vrijmoedige bewerker was de Gentse drukker van die naam. De Vlaamse tekst van Van der Schueren werd herdrukt in 1788 door Jan
Gimblet en omstreeks 1800 door de drukkers Kimpe te Gent.
(Bibl. Gantoise IV 212 242 411). Inmiddels werd de « Veuve de
Malabar » op 14 mei 1795 te Brugge opgevoerd door de Artistes
Dramatiques van Gent. (Volgens gedrukt prospectus). Tot in de
Hollandse tijd weet de Malabaersche Weduwe van Lemierre —
dan ook in Hollandse bewerking -- op het toneel van onze
rederijkers boven te komen, terwijl zijn Guillaume Tell (ook in
Nederlandse vertaling ?) alhier schijnt vergeten te zijn.
A. V.
BOTERGEWICHT TE LO IN 1406

Voor het ijken van de boterschaal van Lo werd in januari
1406 beroep gedaan op Morissis van Versenare « ghesworen
ykere vanden ghewichten van der stede van Brucghe ».
Een geschreven akkoord (schepenakte van 15 jan. 1406)
bevestigt dat de genoemde stadsijker « bi zinen ede » en ter
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begeerte « van werden religieusen personen den proefst ende
couvent van Loo... ghehyct helft eenen grooten heinsel daer
men te Loo voorseid zuvel mede gheploghen helft te weghene,
ende dien ghestelt op zyn juuste Brugsch ghewichte, omme
coopre ende vercoopre eiken daermede 't sine te ghevene ».
(Cartulaire S. Pierre de Loo, ed. van Hollebeke 87 ; Brussel 1870).
Die « heinsel » was feitelijk een unster ofte Romeinse balans,
d.i. een balans met ongelijke armen ; aan de korte arm hangt
de last, terwijl aan de lange een gewicht verschoven wordt.
Soms ook knipwaag genoemd.
Te Gent werd in 1374 officieel verboden « dat niemen heynsel en draghe achter straten no up de vrindachmaerct omme
garen te weghene ». (Voorgeboden, ed. de Pauw 128). De
gemakkelijk draagbare heinsel schijnt alsdan een concurrentie
(op zwarte markt ?) te hebben aangedaan aan de weegschaal
van het Garenhuis die voor al het te koop gestelde wolgaren
verplicht was.
E. N.
TOPONYMICA UIT KOUDEKERKE-HEIST
Vervolg van blz. 144

6. Schorink. -- Coornaert schrijft op blz. 12 : « Een weide
in het 32e bg Eye heette Schorink. Dit woord bestaat uit schore
+ ing ; dit laatste betekent in het Fries vochtige weide ». Overbodig hier het Fries erbij te halen. De naam Schorink (Schoring,
Schoeringe, Scuringe e.d.) behoort tot de grote groep der ingnamen, waarin het suffix-ing een verzamelsuffix is en waarover
ik hier reeds herhaaldelijk geschreven heb. Schoringe betekent
eenvoudig schorrenland.
7. Kemelader. — Oude kreek in de Watering van Eiensluis,
uitlozend via de Koppesluis (Evendijk). « De Kemele » in
1576 (Reg. Vrije, 1595), « De Kemeladere » in 1670 (Ommeloper Heist). Een naam die mij reeds heel wat kopzorgen heeft
gebracht. Coornaert schrijft op blz. 86 : « Kernel is misschien
een vervorming van hemel. Te Koolkerke bestaat een Hemelbeek ». Op die manier kan men alles verklaren... Het is vrijwel
zeker dat wij hier met een volksetymologische wijziging te
maken hebben. Wijziging, vervorming waarvan ? Niet van
« hemel » ! Ik denk aan « kenel », hypothetisch diminutief van
het bekende kene, waarover Schonfeld (Nederlandse Waternamen, blz. 213) schrijft : « Keen, mnl. kene, is een kustwoord
voor geul, kreek, vooral in slikken... De oorspronkelijke betekenis is spleet, barst, welke betekenis bewaard is in 't mnl. ;
vergelijk ook engels chine « ravijn ». Het is bekend dat woorden voor « kloof, spleet » gemakkelijk worden gebruikt voor
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waterlopen ». Zie eveneens H.J. Moerman « Nederlandse
Plaatsnamen » (1956, blz. 123), J.B. van Loon « Water en Waternamen in Noord-Brabants Zuidwesthoek » (1965, blz. 23) en
Mnl. Wdb. II 1304 en XI 280. De betrokken naam zou volgens
deze hypothese oorspronkelijk Kenele, Kenelader hebben geluid.
Het merkwaardige is dat onze naam uit het kustland niet alleen
staat. Ook in de Kempen bestaat er een gelijkaardig toponiem,
n.l. de Kemelbeke te Tielen (Antw.), volgens J. van Gorp
« Riviernamen in de Kempen » (1936, blz. 163).
8. Rue in de tekst « ecclesiam de Liswega cum capella de
Rue » (1188), waarmee Paus Clemens I ll alle bezittingen van
Sint-Bertinus bevestigt. Oudste vermelding van een kapel op
het grondgebied van de parochie Lissewege. Coornaert schrijft
daarover : « We menen de term «rue» in een Latijnse tekst te
moeten lezen als ru-e of liever ruwe... In de term «rue» zou
« rugge » steken ; een rug is een andere naam voor terp. De
hoogte waarop Koudekerke stond, kan best eerst de naam
Rugge gedragen hebben ». Dat is te ver gezocht en onmogelijk. Een dergelijke verzachting van de g bestond toen nog niet
in het Kustwestvlaams en bovendien luidde rugge toen rigge
(rik !), evenals brugge brigge luidde. « Capella de Rue » is zeer
begroeide plaats), wegens mnl. ru (ruw, ruig) uit germ. ruha.
Deze naam is dus volkomen doorzichtig en vergt geen enkele
gekunstelde hypothese. Het is natuurlijk best mogelijk dat die
plaats Ter Rue (spreek uit ruë en niet ruwe of ruuge) op de
terp van Koudekerke lag.
9. Kalvekeetedijk en Bloedlozendijk. — Coornaert spreekt op
blz. 16 van Kalverketedijk en Brolozendijk. Ik heb er al dertig
jaar geleden bewezen dat dit volksetymologische vervormingen
van Kalvekeetedijk en Bloedlozendijk zijn, welke namen ontleend zijn aan die van de Kalvekete (oude hofstede te Westkapelle ; betekent niet kalverstal, maar kaluwe, kale, armtierige
of vervallen keete) en van de familienaam De Bloelose of De
Bloedeloose (17de eeuw). De Bloedlozendijk is de oude
Oostdijk.
Jozef DE LANGHE
WAT DE KLOK LUIDT...

Nen zeuren desem
luidt de klokke van Mesen.
Wittebrood en zoetemelk
luidt de klokke van Geluvelt.
Twee peerden en een slee
luidt de klokke van Moorslee.
Twee peerden en een zale
luidt de klokke van Paskendale.
-- Naar een losse aantekening uit een leperse nalatenschap
uit de jaren 1880.
M.
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ALREZEINTEDACH. — Allerheiligen. In 1326 gebruikelijk in de stadsrekening van leper (kanselarijterm ?) : « saterdachs Alrezeintedaghe ; ...na
Alrezeintedaghe » (Comptes Ypres II 659 670). Olivier van Dixmude (Merkwaerdige Gebeurtenissen, ed. Lambin, leper 1835 ; p. 123, 174) dateert in
zijn kroniek met « aller Sinten messe » in 1427 en 1440. (De citaten van
Stallaert s.v. Allersintendach zijn onjuist).
ROBE. — Portugese en Spaanse gewichtseenheid in de suikerhandel, in
de 15e eeuw bekend op de Brugse markt. In 1485 had Gilleken van Cotingnies op een schip genaamd David « daerof meester was Franchois le
Hem, drie kisten zukers daerinne waren zeestien roben zukers, daer of
elke robe weicht 28 lb. brugsche ghewichte ». De lading was bestemd
voor Brugge via Sluis. De David werd echter gekaapt door twee Deense
schepen. Vandaar het geding dat in het Register der Procuratien 1485-86
(f. 54v) van de Brugse Stapel is opgenomen. (Gilliodts, Cart. Estaple
11 252). -- Robe uit oudspa. rova, roba. Ligt de uitleg van het (niet verklaarde) w. rob (WNT XIII 642) in dit spa. roba ? Een rob is een van
matten of biezen gevlochten mande, waarin vijgen worden verpakt : een
robbe vijgen (mnl. rop bij Verdam). Vgl. viegerobbe, fiegerobbe bij
Ghijsen, Zeeuwse Dial. 795. — Een variante van robe te Brugge is arrove.
Zie volgende nota.
ARROVE. — Variante van robe ; zie hiervoor. Uit Portugal worden in
1494 door de Compagnie Despars belangrijke hoeveelheden suiker ingevoerd. Het Register van de compagnie boekt in 1494 de verkoop van
« 640 arroven [suiker] ...ende woughen andwarps net... » (0. Mus, De
Brugse compagnie Despars in Hand Soc. d'Emulation 1966, p. 61). -- De
Antwerpse kapelaan De la Porte kent in 1659 (Schadt der Duytse en
Spaensche Talen) het w. arrova met bet. « seker graen oft wijn mate,
25. pondt ghewichts ». Port. vormen zijn arrobe, arrove. Modern fra. une
arobe = portvaatje, kwartje. — Deze spaans-portugese gewichtseenheid
was 28 pond Brugs gewicht in 1485, en lag gemiddeld tussen 13 en 14,5 kg.
Een arobe van Madrid gold 25 1/2 pond te Amsterdam, 25 aroben vormden
een centenaar (100 lb.). De portugese arobe stond gelijk met 28 1/2 pond
Amsterdams gewicht ; de portug. centenaar was er verdeeld in 4 aroben
van 32 pond. (Négoce d'Amsterdam, ed. 1732, p. 521 535).
BAGGARD. — Bagger, slik. De rekening van de Wateringhe van VeurneAmbacht (fonds Duinen) noteert in 1416 -1417 (f. 4) een uitgave van
60 pond « omme te doen rumene ende uut te doene de dammen ende
den baggard die Heine van Zevenberghe hadde ghelaten Iigghen in zijn
ghedelf ». — In 1539 betaalt het St.-janshospitaal te Brugge (Rek. 15391540, f. 19) een som van 3 pond 4 sc. par. aan « Gabriel van Muulem
cum suis vanden bagghaert wech te voeren die in de reye jeghens
twashuus ende hospitale lach al ghedreven ende de oude staechytsschen
uut te doene ». Verdam s.v. heeft alleen twee hollandse teksten (Delft)
van ca. 1500. Vgl. WNT s.v. bagger.
JEUDERIE. — Als bijbelse figuren verklede spelers in de ommegang
(processie). De stadsrekening van Dendermonde heeft in 1451 de volgende
uitgaafposten : « Item den ghesellen vander gulden die de Juerie maecten
inden ommeganc, hemlieden betaelt 6 s.gr. — Item betaelt Everen Speecman van eenen Jeutschen roc, 8 gr. — Item Gillis Mommaert over zyn
moyte die by dede ande Jeuderie, 12 gr. » (Oudh. Kring Dend. 3e R. XV,
42-43). Ook te Aalst ging in 1495 in de processie een « jeuderije », blijkbaar in verband met de groepen van de Roede van Jesse en van de Stede
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van Jerusalem. Schilder Adriaen Scollaert ontvangt een vergoeding voor
werk « an dafzetten vander jeuderije ende stofferinghe vanden jeudschen
hoeden, habijten ende andersins ». Twaalf schellingen worden in de
stadsrek. 1495 ingeschreven voor de « ghesellen die uutstelden tpersonnaige vanden juederije ». (Annales Emulation XX 183-184). Die processie
te Aalst ging uit op de zondag na het apostelfeest van 29 juni.
CALANDER. — Korenworm. Uit de rekeningen van het St.-Janshospitaal
te Brugge : « 1513. Betaelt Jan in de reke van omtrent 60 hoet [taerwel
te vervannene die wat vul was vanden calanders, 12 sc. p. (f. 50). -1539. Den 13. in ougst betaelt van onse taerwe te doen versichten ende
te zuveren van den calanderen (f. 19) ».
CANDELEERMAKERE. -- Koperslager of kopergieter met bijzondere kunstvaardigheid. In 1484 werden de vier pilaren van de Vismarkt te Gent
bekroond met stenen leeuwen, die naar de tekening van schilder Augustijn de Brune door de steenhouwer Stevin Pauwels van Vlierzele werden
uitgevoerd. De vier leeuwen kregen elk een koperen kroon waarvan het
patroon ontworpen was door de « beelgesnijdere » Ghijs. De uitvoering
van die metalen kronen werd toevertrouwd aan « Jan van Laerbeke, candeleermakere » die de som van 16 lb. 16 s. par. ontvangt « van vier croonen te makene, staende up de vier leeuwen ter Vischmarct ». (Stadsrek.
1484-85 ; De Potter II, 343). — De term « candeleermakere » wijst op een
specialisatie binnen het ambacht van de geelgieters in een bloeitijd van
de koperen kandelaren en luchters.
KERCKHOF. — Officie in pacht uitbesteed door de kerkmeesters ; te
Dudzele in 1528 (kerkrekening ; Biekorf 1960, 174). Het pachtgeld moest
dienen om de kosten te dekken van het jaargetijde van de heren van
Dudzele. De pachter van het officie had het exclusief recht de doodkist
te leveren, het graf te maken, de klokken te luiden en het was (kaarsen
en toortsen) te leveren voor de uitvaarten. Dit voor al de sterfgevallen
in de parochie gedurende zijn termijn.
PARDOENEN. -- Het ww. pardoenen werd door Gezelle gebezigd in
het Kleengedichtje 't Pardoent (ca. 1870), door De Bo opgenomen in zijn
Wvl. Idioticon (1873) ; met bet. : het Angelus kleppen, bij Gezelle ; (bij
De Bo ook : driemaal kleppen bij berechting, eindklok, konsekratie). Zie
WNT XII-1 441. Gezelle en De Bo zijn de oudste getuigen van een
verbale vorm « pardoenen », die als een literair wvl. woord moet
beschouwd worden. Vgl. fra. sonner les pardons, bekend o.m. te Rijsel
met bet. « negenmaal kleppen na het Salve, als een uitnodiging om te
bidden voor de overledenen ».
LEUVENE. — Voorportaal van een kerk, kerkportaal. Uit een kontrakt
van de kerkmeesters van de St.-Medarduskerk te Wervik met de metselaars in 1610 : « Item moeten upmetsen beede de leuvens daer de deuren
staen ende upmaeken de nieuwe duere ande noortbeuck... Item zullen
moeten upmaeken het torreken upde noortzyde byde noort leuvene ».
(Kerkarchief Wervik B/2 ; medegedeeld door A. Deschrevel). De vorm
leuvene, mv. leuvens, blijkt een variante te zijn van mnl. lueghene
(Brugge 1449 en 1457) en wvl. leugen (De Bo) ; zie Biekorf 1964, 319.
Vgl. de verschuiving beuvenvleesch-beugevleesch in het « Leievlaams » ;
Biekorf 1963, 43-44. — De kerkrekening van Beerst bij Diksmuide boekt
in 1609 een uitgave betr. « het decken van de lueghene » (Weale, Egl.
Dixmude 319). — Leugen, leuven blijkt wel verwant te zijn met mnl.
loive en love « afdak » (MnIW IV 737).
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over 1548 van het St.-Janshospitaal te Brugge vermeldt een betaling van
1 s. 6 d.p. « van een lisschen bezeme ». Waarvoor was die uitzonderlijke
bezem bestemd ? Zeker voor een fijner werk dan de gewone bezems die
als roebesems, berkebesems en heetbesems (heibezems) regelmatig voor
het gesticht worden aangekocht.
MEDECYNMAETKINS. — Medicijnkroesjes. In 1530 vervaardigt Everaert
Houck « tinnepotghietere » voor rekening van het St.-Janshospitaal te
Brugge « vier tinnen cleene medecynmaetkins, van tin ende fatsoen
[kostende] tsamen 21 sc. par. » (Rek. 1530, f. 5 V). Het hospitaal had alsdan
nog geen eigen apotheek.
MESPARC. — Ommuurde mestvaalt. In mei 1530 werkt Joos Step « met
zyn cnape » in het St.-Janshospitaal te Brugge « anden muer ant hovekin
achter tbrauhuus ende den muer vanden mesparc », gedurende 4 dagen.
(Rek. 1530 f. 14). — Vgl. mnl. meshope, mesgroeve, mesplaetse.
CLAS. — Stapel regelmatig opgebouwd brandhout. Uit de rekening
(f. 20) van het St.-Janshospitaal te Brugge anno 1539 : « Betaelt ende
ofghesleghen in minderinghe van pachte Adriaen Poesthooft (sic) te Snelleghem van omtrent 5.000 boomhout te vergaderen in eenen Glas met
zynen waghene, 3 lb. par. » — Over klas en ww. klassen zie De Bo ;
volgens Ghijsen, Zeeuwse Dial. 441 (1964) is klas bekend in Zuid-Beveland en Westelijk Zeeuws VI. « stenen op klassen zetten ; 'n klas
pannen ».
PULSNET. — Zaknet waarin men de vis jaagt bij het « polsen », d.i. met
een pulsstok (polsstok) het water omroeren (omwoelen) ; zie De Bo s.v.
In een latijnse oorkonde van 1239 schenken Filips, burggraaf van Lo, en
Margareta, zijn echtgenote, aan de St.-Pieterskerk van Lo het visrecht in
al de wateren gelegen tussen den Versken diec en Reinghers diec, tegen
betaling van een jaarcijns van 3 deniers. De monniken mogen in de
genoemde waterlopen vissen zowel met het « draghnet » (seine) als met
het « pulsnet » (per quoddam rete, quod predicto [Flandrie] ydiomate
dicitur pulsnet) en met de « vlue ». (Cart. S. Pierre de Loo, ed. van Hollebeke, 57 ; Brussel 1870).
RAPELINGHE. — Kollektief ; gezegd van hout. De worteleinden die na
de houthak in een mager bos overblijven. Werden hoopsgewijs verkocht.
De rekeningen 1529-1530 en 1539 van het St.-Janshospitaal te Brugge boeken daarover de volgende ontvangsten : « 1529 (f. 120) Ontfaen van Gillis
Christiaens ende Pieter Abbouds vander rapelinghe vanden taillehoutte
t'Aertrycke inden peirdebilck, vercocht anno 28 byden hoope ende ontfaen
12 lb. -- 1530 (f. 2) Ontfaen van Adriaen Potshooft vanden hau vander
rapelinghe staende up sinte Janshuus stringhen up tvelt t'Snelleghem ande
noordside van Vloethem vivere metter dreve vanden voors, vivere noordwaert streckende. Item ende noch de rapelinghe ande westside, vander
voors, dreve... hem vercocht anno 29 beede partyen den koop omme
10 , lb. 16 sc. par. — 1539 (f. 3) Ontfaen van Jan Valmuelen van omtrent
8 ghemeten magher busch ende rapelinghe, 6 lb. 2 sc. par. » — Vgl Goossenaerts, Landbouwbedrijf s.v. rapeling (gezegd van fruit, aardappelen) ;
De Bo s.v. raapling (fruit).
SCOUDERNE. — Dijkwerk. Een verzwakte dijk versterken. De rolrekening van de Wateringhe van Veurneambacht (fonds Duinenabdij) boekt
in 1396 een uitgave « omme dien [de verzwakte en bedreigde nieuwe
dijk] te scouderne ende vul te slane met niewer aerde ».
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kussen. Een rubriek in de kerkrekening van Dudzele luidt anno 1563 :
« Ander ontfanck commende vanden zeyndaeghen bijnden voornoemden
jaere. Eerst ontfaen van zeynen bijnnen de vierde paesschedaeghen... »
Volgen dan : de dag van de ommegang, Sint Lenaertsdag, de « octave van
mijn heere S. Lenaert », die de lokale patroon van Dudzele is (Rond den
Heerd XXII 342). Over die ommegang en het volksgebruik zie ook Biekorf
1960, 137-138.
SLAEGHER. — Iemand die bij partikulieren te hunnen behoeve gaat
slachten. Aldus in 1614 te Brugge : « An Joos van Haverbeke, slaegher ten
dezen godshuuse (St.-Janshospitaal) over het slane van 32 hoornebeesten
tot 3 sc. gr. van elcke beeste, metgaders vier verckens tot 18 grooten tot
elck vercken ». (Rek. 1614-15, f. 165). Vgl. WNT XIV 1530. — Vgl. Coeslaghere in een rekeningpost uit 1512 (Rek. 1510-12, f. 48) : « Betaelt Lauwers den Devele coeslaghere van 28 beesten metten ossen int godshuus
ghesleghen te 8 gr. tstic. Ende van 6 zwynen te 4 gr. stic. Comt tsamen
12 lb. 8 sc. par. »
STAMPER. — Werktuig waarmee men iets fijnstampt, inz. in een
mortier (vijzel) ; mortierstamper. De inventaris van de prioressenzolder
in het St.-Janshospitaal te Brugge noemt in 1402 : « eenen yzerin mortier ;
item eenen yserin stamper daer toe ». Verder worden nog vermeld :
« drie mortiers ende twee stox », ditmaal zonder opgave van de materie
waaruit ze vervaardigd waren. De stamper of « stock » blijft er een uit
ijzer wanneer later het « motalen » mortier (uit klokspijs) opkomt.
ONGHESODEN TORQUEN. — Toortsen uit gewrongen katoen die nog
niet met pik of teer doordrenkt zijn. De stad Dendermonde koopt in
1450 een partij van duizend « onghesoden torquen » tegen 3 gr. het
honderd. Te Antwerpen worden nog aangekocht : « een half vat pecx »
en « 8 geiten (stopen) terre de torken in tziedene ». (Oudh. Kring Dend.
3 e R. XV, 40). Vgl. « torken te natten » in MnIW s.v. torke.
VENTHENEELEN. — Vensterluiken. De rekening over 1539-1540 van het
St.-Danshospitaal te Brugge heeft de volgende uitgaafpost : « Betaelt van
30. waghescootbarders vanden dicsten ende lancxten omme de ventheneelen ende veynsteren mede te makene ende cassynen [van de nieuwe
gastecamere] te 29V2 gr. stic, comt 29 lb. 5 sc. par. » En verder nog :
« Betaelt in den houthuun van 12. waghescooten omme de ventheneelen,
12 lb. par. » • Venteneel (al. vensterneel ; finteneel, fenteneel) schijnt
buiten Wvi. niet in gebruik te zijn ; WNT XVIII 1827, met twee teksten
uit Brugge anno 1565 en 1700. Ventenele komt ook te Damme voor in
1568. — Een fra. tekst met ventenelle uit het Rijselse anno 1520 bij Gay
II 451. Mogelijk uit sp. ventanilla (venstertje, loket, portier van rijtuig).
VERBINLOOT. — Term uit het glazenmakersvak. Het vensterlood herstellen en vernieuwen. In 1533 werkt de Brugse « glasewerckere » Pieter
Dappere voor rekening van het St.-Janshospitaal ; hij wordt betaald « van
diversschen werke hier binnen (in het gesticht) ghewrocht ende ghelase
ghelevert ende oude glaseveinsters verbinloot ende scoone ghemaect... »
In een huis in de Steenstraat, eigendom van het hospitaal, werkt dezelfde
glazenmaker : hij wordt betaald « van twee oude veinsters verbinloot
ende daer inne verstopt 34 ruuten... » ; in een ander huis heeft hij « drie
glaseveinsters verloot houdende 7. voeten ende 10. nieuwe ruuten daer
inne ghedaen ende noch twee andere glaseveinsters vermaect ende
verbinloot » (Rekening 1533 f. 12, 13 v). Vgl. mnl. verloden, verlood. A. V.
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Klokkendoop
Wanneer is het dopen van nieuwe klokken met wijwater -- de z.g.
klokkendoop — in onze gewesten in voege gekomen ? Werd de klokkenaam (heiligennaam) bij de wijding gegeven als een doopnaam, d.i. krachtige, beschermende naam ?
P. B.
Klokken als oorlogsbuit
Een ordonnantie van 1551 uitgaande van Keizer Karel heeft de aanspraak
van de artilleriemeesters op de klokken van een ingenomen stad willen
beteugelen. Blijkbaar zonder gevolg. Is dit de oudste ordonnantie betreffende het aanslaan van klokken in de Nederlanden ?
P. B.
Drukkers van Ghemmert
Waren de van Ghemmerts — de papiermakers die gedurende de 16e
eeuw te Kortrijk werkzaam waren — afkomstig uit Gemert in NoordBrabant (oude Meierij van 's Hertogenbosch) ? De eerste « van Ghemmert »
verschijnt te Kortrijk omstreeks 1500.
C. B.
Flandrica in spaanse textielnamen
Verscheidene Vlaamse stadsnamen zijn overgegaan in spaanse textielnamen : anescote (Hondschoote), cortracos (Kortrijk), gante (Gent). Zijn
er nog meer zulke ontleningen in het Spaans ? Ook Brabant komt in
aanmerking met de linnensoorten brabantes en brabantilles, en met balduque (Bois-le-Duc : 's Hertogenbosch) : benaming van paklint (en ook van
een speciaal type mes).
M. D. B.
Familienaam Scapinvlesch
Een eigenaardige familienaam, bekend uit de Brugse stadsrekening van
1302. Vormingen met -vleesch zijn zeldzaam, meen ik. Moet men daarbij
denken aan een beroepsnaam : schapenhouder of handelaar in schapen ?
P. C.
Hangel
Hij is getrouwd met den hangel in den heerd. Is die oude spreuk nog
ergens bekend en met welke betekenis ?
J. D.
Familie Rousseeuw
Bestaat er een stamboom of familiegeschiedenis van de Rousseuws die
in de vorige eeuw in Veurne gevestigd zijn (o.m. stadsontvanger Rousseeuw) ?
De Piewittte-busschen
Volgens de Flou lagen de Piewitte-busschen onder Wingene. Alleen
onder die parochie ? strekten diezelfde bossen zich niet uit oostwaarts,
in de richting Knesselare ? onder dezelfde naam « Piewitte » ?
J. S.

- 384 Potje kookt
Waarom zeggen d'oude meiden, als het water of de melk te lange
wachten van koken : « Potje kookt, potje kookt ! of 'k verkoop u aan
de pastor » ?
G. P. B.
Samenspraek op den dans
Onder die titel verscheen in 1828 een boekje (48 blz. in-12) bij boekdrukker D. van Hee te Roeselare. De kerkelijke goedkeuring door vicaris
De Meulenaere is gedateerd 5 dec. 1828. Is de auteur van dit werkje
bekend ? Volgens een nota op blz. 48 is die « Samenspraek » het vijftiende
werkje van de « Verzameling van godvrugtige boekskens » door van Hee
gedrukt en uitgegeven.
M. D.
Kommunie met de aarde
Vóór de veldslag op de Groeninge-kouter in 1302 aten de Vlamingen,
volgens Conscience, zich alle tegelijk bukkend « een weinig aerde van
den vaderlandschen grond ». Was die handeling iets uitzonderlijks of
behoorde ze tot de gebruiken van het slagveld ?
J. F.
Boekdrukkunst te Brugge
Omstreeks 1780 heeft Joseph van Praet (1754-1837), zoon van de Brugse
boekdrukker Josephus-Ignatius, zich te Parijs gevestigd. Liet hij zich te
Parijs inschrijven in de Academie van Schone Kunsten ? Heeft hij na
1780 nog iets in het Vlaams of in de Vlaamse uitgeverij gepubliceerd ?
E. N.
Vlaamse Primitieven
Dat zijn : de gebroeders van Eyck, Memling (Vandale), de Vlaamse school
met de Van Eycks (Winkler Prins). Wanneer is de benaming « primitieven »
met die betekenis in onze taal opgekomen ? Is de term een navolging
van « Italiaanse primitieven » ? In de Duitse kunstgeschiedenis is, zoals
men weet, de term « Vlaamse Primitieven » nooit doorgedrongen.
E. N.
Familienaam Noorenberghe
Een naam die men nog hoort in de streek van St.-Winoksbergen. Is die
familienaam ook aan deze kant van de « schreve » bekend ?
A. J.
Jaarboeken van Chistel-Schoonhof
Hoeveel nummers zijn er van die Jaarboeken verschenen ? De auteur
en uitgever was Robert de Beaucourt de Noortvelde (1857-1924).
C. B
Redactie en Beheer : A. Viaene, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 150 F.
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te Brugge in 1793 (A.V.) 375 — Botergewicht te Lo in 1406
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VERNIEUWING VAN ABONNEMENT
Gelieve het bedrag 150 F voor het jaar 1967 te storten of
over te schrijven op onze P.C.Rekening 2335.37 (A. Viaene,
Annunciatenstraat 82, Brugge).
Met bijzondere dank voor ieder steungeld.
B.
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VAN WINNEBROOD TOT BREI
AVONTUREN VAN EEN OUDE BEROEPSNAAM

De winnebrood is een personage die reeds in de Eeuw der
Artevelden, sober in de plunje, op de markt te Brugge verschijnt en zijn « brood wint » met aangekochte waren, inz.
vlees en vis, bij de koper thuis te dragen. In de Bourgondische
eeuw zijn de winnebroden georganiseerd, ze vormen een
erkende korporatie met een deken aan 't hoofd, met eigen
kapel en patroonheilige en blazoen : een « gheselscap » ofte
nering, die in 1455 belangrijk genoeg is om begunstigd te
worden in de stichting van een dishuis voor zeven « weduwen
van Winnebrooden » op de St.-Salvatorsparochie.
De vlijtige nering leefde de geschiedenis van Brugge mee
zonder één noemenswaardig avontuur, en behield haar kapel
en haar godshuizen tot in de Revolutietijd. Doch ook na de
likwidatie (1798) bleven « winnebroden » — evenals andere
dragersneringen (arbeiders en pijnders) — hun speciale dienst
op de markt uitoefenen. Tot in de volle 19e eeuw. In zijn
leraarstijd ontmoette De Bo die typische « commissionnairs »
nog op en rond de markt te Brugge, en zijn beruchte pen
heeft hun naam en bedrijf voor ons opgetekend in het Westvlaamsch Idioticon (1870).
Op het moment van die optekening van wvl. brei was de
oude naam « winnebrood » een onbekende geworden. « Er zijn
altijd brei'n op de vismarkt. Zij (de dame) heeft altijd den
zelfden brei (om de gekochte vis thuis te dragen) ». Met die
voorbeelden illustreert De Bo het alsdan (1860-70) te Brugge
« veel gebruikte » woord brei. En hij geeft de bepaling : « Jongen die tegen een vergoeding op de markt gekochte vis thuisbrengt. Meervoud : breien, brei'n ».
Uit De Bo werd de term brei en de uitleg overgenomen in
het Woordenb. Ned. Taal (III-1, 1206 ; verschenen in 1902) ;
de redacteuren bekennen onomwonden hetgeen De Bo verzwegen had : « De afkomst van dit woord is onbekend ».
De afkomst van brei uit winnebrood lag, etymologisch
bekeken, niet voor de hand. Het gelaat van brei verraadt, op
het eerste (en zelfs op een derde en vierde) gezicht, geen trek
die op een vaderschap van mnl. winnebrood zou wijzen. Of
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zou etymologie dan toch een wetenschap zijn « waar de klinkers van weinig en de medeklinkers van geen tel zijn ?... »
De zuivere etymoloog moet soms zijn laboratorium verlaten
en de pedigree van het woord op stal nagaan. Zover mogelijk.
Klimt een stamboom van personen niet zo licht tot in de
middeleeuwen op, voor een woord-en-zaak liggen de kansen
gunstiger. De volgende bewijsplaatsen bieden een genealogisch
overzicht van de ascendenten die, doorheen vijf eeuwen
geschiedenis, in de ultieme term brei van De Bo en Wdb. Ned.
Taal uitmonden.
VIJF EEUWEN DIENST OP EN OM DE MARKT

1383 Brugge. — De grafelijke repressielijst, opgesteld na de
nederlaag bij Westrozebeke, vermeldt voor Brugge een zekere
« Jan Hellin, winnebrood, doot te Rosebeke » (1).
1384 Brugge. — Het St.-Janshospitaal heeft een eigen tarief
van vergoeding in natura voor de Brugse « marktdragers » :
« Dit gheft men de winnebrots : die de tele brinct die ghef
men 1 1 /2 brot ende caes, die de scotele brinct 1 vierendeel
ende caes, in de vastenne ten alven brode 3 aringhe ende ten
anderen twee ». (Rek. 1383-84, annexe : lijst van rantsoen).
1441 Brugge. — Gheerraerd f. Jans van Delft wordt poorter
van Brugge « omme winnebroot te zine » (2).
1450 Brugge. — Een uitgave voor het gildemaal van de
St.-Joosgilde betreft : « houd ende teurven, born (drinkwater)
ende winnebrood ». (Biekorf 1961, 311).
1452 Brugge. — De kerkmeesters van de St.-Jakobskerk ontvangen, onder de rubriek begraving, zes den. grote « vanden
grave van eenen winnebroode ». (Kerkrek. f. 16").
1454 Brugge. — De rekeningen van de Handboog (St.-Sebastiaan) vermelden herhaaldelijk (ook in volgende jaren) in het
einde van de uitgaven voor een gildemaal op Driekoningen of
Meischieting een uitgave « van de winnebrode ; de winnebroodt ; de winnebrodt van dien » : d.i. voor het dragen van
de opgesomde spijzen (3).
1455 Brugge. — In het dishuis van St.-Salvatorsparochie,
opgericht door Jan de Bliec en zijn vrouw Jacquemine, en
bevattend zeven woongelegenheden (camerkinen) voorbehouden voor weduwen, worden weduwen van winnebroden
bevoorrecht. Een overeenkomst wordt gesloten tussen de
dismeesters en « die deken ende tgheselscap vanden winnebrooden ». Uit de oorkonde blijkt dat de heilige Daniël de
patroon was van dit gezelschap ; bepaalde uitdelingen door de
(1) Annales Emulation 84, 1947, 115.
(2) Indices op de Brugsche Poorterboeken, ed. R.A. Parmentier, 1305.
(3) H. Godar, Histoire gilde des archers 98 106 (Brugge 1947).
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outare van Sente Daneele... biden Winnebrooden ghehouden » (4).
1456 Kortrijk. — De vernieuwing van de wet op Dertiendag
gaat samen met een rijk feestmaal ; een van de talrijke uitgaafposten van de rekening betreft : « den winnebroode die tvleesch
droughen, 6 den. » (5).
1486 Brugge. — Bij de Oliemolen tussen Brugge en Damme,
aan de Koolkerkse zijde, verdronk een man « ende hy was
een winnebrood ter Vischmerct ». Boeck van Brugghe 132.
1486-1490 Brugge. — Uit het register van het St.-Lukasgild
der schilders. « Jacob Louf leercnape, die men heedt Claykin
vander Hecke, f. Jans, de winnebroodt, was upghenomen den
7. dach in april '86. » — « Pieter van Hespinc, leercnape, die
men heedt Copkin van Hulle, f. Gheeraedt, de winnebroodt,
was upgenomen den 11. dach in meye anno '90 » (6).
1490 Brugge. — Op 21 nov. blijkt de Dampoort in gevaar
te zijn, het « scofhec » van de poort was geblokkeerd « ende
dat hadde ghedaen een winnebrood, soomen seyde, want het
alsdoe sijn weke ter poorte was ». Exc. Cronike f. 268". — Uit
die tekst blijkt dat de winnebroden in het kader van de poorterlijke wacht betrokken waren.
1491 Brugge. — De rekening van het gildemaal van de
St.-Jorisgilde (voetboog) noteert de uitgaven van « cappoenen,
braetverkens, aentvoghels, een lam, casen van Bettunen, een
fasant ende patrice... metten winnebroot » die het vlees had
aangebracht (7).
1494 Brugge. — Vis wordt rijkelijk opgediend op een feestmaal van de confrerie van het H. Bloed : « salm, bart, cabeliau,
putocx, tonghen, harders, zeecrabben » verschijnen in de rekening van de thesaurier, met ten slotte de uitgave voor de
« wynnebrood » (8).
1499 Brugge. — Betaling van 6 gr. « vanden grave van een
winnebroeds wijf », in de St.-Jakobskerk. (Kerkrek. I, f. 66v).
1500 Brugge. — Een traktaat van wellevendheid, de Leere
van hoveschede, ontstaan te Brugge in het einde van de 15e
eeuw, leert ook hoe de hoofse koper of koopster zich zal
gedragen op de markt : « en als du zuls ghecoocht [hebben
kapoenen en vis] : Soo roept een wijnnebroet diet draghe ter
herberghe en of hij niet en weet waer dattu wones so gang
met hem en doet hem wel betalen of betalen ghij zelve » (9).
(4) Archief C.O.O. Brugge. Dis S. Salvators. Reg. 127, f. 3-9v.
(5) RA Kortrijk. Register van Gedingen ; ed. G. Pottie in De Leiegouw
IV, 1962, 276.
(6) Ch. Van den Haute, La corporation des peintres 38 45 (Brugge 1910)
(7) Rekening 1491-92 ; ed. Gilliodts in Mémoriaux de Bruges 1238.
(8) Confrerie H. Bloed. Rek. 1494, f. 112v.
(9) W. De Vreese in Ts. Leiden 52, 1933, 109.
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1504 Brugge. -- In de rekening van het gildemaal van de
St.-Jorisgilde verschijnen de winnebroden in een familiaire
diminutiefvorm : « betaelt diverssche breykins, 6 gr. » (10).
1513 Brugge. — In het Spel van de Coopman van Cornelis
Everaert (11) komt v. 62 de Weert aan het woord ; tegen de
koopman zegt hij pochend :
Tmynent comt heten
Den burchmeester met den greffier hier gheseyt.
Want zy hebben doen bereeden plentheyt
Van spyse ghesoden ende ghebraden.
Se sonden een breyken met spyse gheladen
Dat hy bycans vanden laste bucte.

1560. — Een (Brugs ?) vastenspel laat Werlt spreken tot
Vleesch, dat zo licht te verleiden is, dat bij de eerste wenk
komt toegelopen zoals de schamele dragers op de markt om
een bodenloon te verdienen : « ghelyck de wynebroykens met
een wincxken sijt ghy te lockene nae gheselle prijs » (12).
1572 Sluis. — Een St.-Michielsgilde van de Breykens bestond
hier reeds vóór 1572. Een akte van 3 maart 1572 betr. de
« neringe van de winnebrooden » bepaalt het loon dat ze
mogen vragen voor het dragen van de Gentse en Brugse bordemanden met vis ; bij de aankomst dragen ze die naar de markt
en naar de huizen van de visverkopers (13). De winnebroden
of breykens van Sluis schijnen ware visdragers in 't groot te
zijn, echte « buerdenaers », terwijl te Brugge het beroep van
« de vischmande te draghene » wel onderscheiden was van de
gevarieerde diensten van de winnebrood.
1575 Brugge. — Op 15 mei wordt een rente bezet op een
huis in de Raamstraat bij de St.-Gilliskerk ten voordele van
« deken ende zorghers van den ghezelschepe vanden Winnebrooden ghezeyt Breykens, die huerlieden cappelle ende oultaer van Sinte Daneel binnen de kercke collegiale van Sint
Salvators houdende zyn » (14).
1587 Brugge. — Op 16 april verkopen « deken ende die van
den ghezelschepe van den Winnebrooden ghezeyt Breykens »
de verkregen rente van 1575 wegens geleden verliezen « duer
den troublen tyt » (15).
1600-1625 Brugge. — De schepenen van de stad zenden aan
de Paters Capucijnen het nodige voor een feestmaal : schapevlees, lamsvlees, konijnen, taart ; een laatste rekeningspost is
(10) Rekening 1504-1505 ; Mémoriaux 1238.
(11) Spelen van C. Everaert, ed. Muller-Scharpé 106 (Leiden 1920).
(12) Een vastenspel van sinnen, ed. Prof. Dr. De Vooys in Med VA
1953, 637 (v. 581) .
(13) J.H. van Dale in Bijdr. Zeeuwsch-Vlaanderen II, 1857, 374.
(14) Annales Emulation 44, 1895, 462-463.
(15) SA Brugge. Reg. Sent. Civile in-40 , 1585-90, f. 67.
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een uitgave « voor den brey om de spize te draghen » (16).
1684 Brugge. — In de H. Bloedommegang gaan de Breikens
als nr. 63 na de Visverkopers en vóór de Beenhouwersknechten.
Volgens de Brugse dokter K.B. Inghelbrecht in zijn publicatie
« Van de Grootdadigheyt ...van de stadt Brugghe » (Amsterdam
1684 ; blz. 570). Dit boek is een vertaling van het latijnse werk
van Judocus De Damhoudere « De Magnificentia... civitatis
Brugarum », in 1564 te Antwerpen gedrukt door Joannes Bellerus. Met de term « Breikens » vertaalt Dr. Inghelbrecht in 1684
de lat. term Geruli (dragers) van Damhoudere (f. 148V in De
Magnificentia).
1795 Brugge. — De Breykens of Winnebrooden bleven hun
diensten verrichten aan een eigen altaar (H. Daniël) tot aan
de Franse revolutie (17).
1870 Brugge. — De benaming brei opgetekend door De Bo ;
zie inleiding.
De bovenstaande teksten vertonen duidelijk een ontwikkeling winnebrood - winnebroijken - breijken - brei die zich
over een tijd van vijf eeuwen uitstrekt. In de ruimte echter
bleef de term zeer beperkt. In feite is de naam lokaal Brugs,
zelfs exclusief Brugs in zijn evolutie vanaf de 16e eeuw. De
enige evasie van de naam ligt in 1456 in Kortrijk : een alleenstaande geval ? Voor Kortrijk is ons geen nering van winnebroden bekend. Sluis daarentegen heeft, als haven van Brugge, met
zijn nering van winnebroden ofte Breikens (16e eeuw, en vroeger ?) de nering van de metropool nagedaan (18).
WINNEBROOD-BREI IN DE GELEERDE WERELD

De vorm winnebrood zelf is zonder meer duidelijk : broodwinner, kostwinner (met welkdanig ongeschoold werk). Men
vergelijke met winnebrood = kostwinning (fra. gagne-pain, dat
echter ook op de reizende ketellappers werd toegepast). Dolende ridders noemden hun zwaard « gagnepain », in 't engels
wynbrod (19).
(16) E. Gailliard, Keure van Hazebroek V 308.
(17) K. Verschelde, De kerke van S. Salvators 242 (Brugge 1863).
(18) Winnebroot verschijnt als straatroep « winne winne winne broot
winne broot » in de mond van de straatarme Hans Goetbloet in het
Esbatement van de Bervoete Bruers (ed. Dr. W. van Eeghem, Drie schandaleuse spelen, Antwerpen 1937) ; met een kruiwagen gaat Goetbloet
naar de markt om te kijken of er iets voor hem valt te verdienen. Zie
Ts. Leiden 73, 1955, 112. Vertoont dit 16e-eeuwse spel Wvl. of Brugse
kenmerken ? - De Winnebroden van Brugge stemmen overeen met de
Zwaandragers te Gent die, 14 in getal, hun statuten verkregen in 1484
(De Potter, Gent II 435).
(19) R.E. Aokeshott, The Archaeology of Weapons 195 (Londen 1960)
Zie ook MnIW s.v. winnebrood.
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Breiken en brei daarentegen is op zichzelf niet duidelijk. In
1955 heeft Dr. J.B. Drewes gepoogd de « onbekende » afkomst
van breiken langs filologische weg op te helderen : « Breiken
zou een afleiding met -ken van het w. bres kunnen zijn en dus
terug kunnen gaan op een vorm bredeken » (20). Eigenlijk een
oefening in het luchtledige.
In 1959 neemt Dr. J.J. Mak zowel Breyken van Everaert
(1513) als Wijnebroyken uit een vastenspel (ca. 1560) over in
zijn belangrijk Rhetoricaal Glossarium (p. 78 en 525). Bij gemis
aan kennis van de bronnen heeft de auteur geen verwantschap
vermoed tussen zijn twee trefwoorden (21). Ook wel bij gemis
aan zakelijke kennis interpreteert Dr. Mak zijn wijnebroyken
als lichtekooi (daarbij geïnspireerd door lat. meretrix). Een
verkeerde maar amusante interpretatie, die met de sfeer van
de retoricijnse spelen in de 16e eeuw harmonieert.
Plezanter is echter het feit dat de (schijnbaar) avontuurlijke
evolutie winnebrood-brei zonder ontbrekende schakel loopt
langs een weg van taalkundige -- fonetische en taalsociologische — faktoren (22).
Om te sluiten een woord over Winnebrood als familienaam.
Reeds in de 16e eeuw zijn er Winnebroots in het leperse.
De gebroeders Joos en Pieter Winnebroot behoren tot de
beruchte bende, de Kwaden Hoop, van Jan Camerlynck in het
Westland (23). Op een hoger peil ligt de naam in het Tieltse
in de jaren 1700 : de grootmoeder van Jan-Karel de Roo, griffier
van het leenhof van Tielt (1747-1834), was een Joanna Winnebroot (24). Familiekundigen zullen mogelijk meer gevallen,
misschien tot in onze tijd, weten aan te wijzen.
A. VIAENE

Nota. - De Breikens hebben hun wapenschild (in slechte
heraldiek) in het werk van J. Gailliard, De ambachten en neringen van Brugge (Brugge 1854). Een man in bruine boezeroen
en kniebroek, met witte voorschoot en witte kousen, draagt
op zijn hoofd een platte korf waarin 2 zilveren vissen en drie
stukken vlees liggen. Hij staat op een grasplein tegen een
rode achtergrond. (Kleurplaat 5).
(20) Bijdrage tot een Wdb. van de Rederijkerstaal, in Ts. Leiden 73,
1955, 112.
(21) Deze twee woorden uit de rederijkersspelen worden door Dr. Mak
alleen toegelicht uit de zeer beperkte gegevens van MnIW en WNT.
(22) Voor de studie van het « afzinken » van de term winnebrood is
belangrijk de nota van E. Gailliard in Gloss. Flamand s.v. scudde, nl. het
afglijden van de reeds diep gezonken brei naar schotje, schotjedrager
te Brugge. — De diminutiva broykin, broyken bij brood evenals loykin,
loyken (loden teken) bij lood, zijn ca. 1500 normale vormen in de kasselrijen van het Noorden, van Brugge tot Duinkerke.
(23) Biekorf 1939, 222. De Coussemaker, Troubles IV 45 339.
(24) A. Merghelynck, Epitaphes nobles et patriciennes 113 (Brugge 1878).

— 391 —
OPENLUCHTKRUISEN TE KORTRIJK
In tegenstelling met o.a. Roeselare mag Kortrijk tegenwoordig niet meer doorgaan voor een « kruisstad », wat vroeger
enigszins wel het geval was. Uit de monografieën over Kortrijk
visten wij een negental straatkruisen op. Met veel goede wil
tellen wij er nu nog een vijftal, indien de drie ingemetselde
stenen kruisen in de linker Broeltoren hierbij gerekend worden.
KRUIS OP DE GROTE MARKT

Als het oudste kruis, door mij gekend, wordt het kruis op
de grote markt vermeld : « 1315 in foro dicte ville prope
magnam crucem » (1). Volgens verschillende oude gravuren
stond het tussen het belfort en de ingang van de Leiestraat :
« Item tusschen de Leye ende den Cruce up de oostzijde van
der strate » (2).
Was dit kruis aanvankelijk een echt marktkruis ? De woorden
« magnam crucem » (groot kruis) zouden misschien zo kunnen
verklaard worden. Zolang er geen klaarder bewijzen gevonden
worden, moet het bij een veronderstelling blijven. Met « het
cruus rechten » ving de marktvrede aan. Iedereen kon dan vrij
de markt bezoeken, zonder kans te lopen strafrechtelijk vervolgd te worden, enkele uitzonderingen daargelaten. De marktkruisen werden voor altijd of voor de duur van de « kermissen »
of jaarmarkten opgericht (3).
Ook werden vanbij het kruis op de markt de stedelijke verordeningen afgekondigd, zoals blijkt uit volgende tekst van de
Kasselrijrekening : « 1387 te ghebiedende ter Crusen te Curteryke » (4).
Naderhand werden in sommige gevallen de marktkruisen in
het rechtswezen betrokken. Het « cruce » wordt dan meer
beschouwd als een werktuig voor strafoefening. Deze omvorming schijnt het marktkruis te Kortrijk ondergaan te hebben.
Het latere kruis bestond uit drie trappen, wat duidt op de
hogere, de middelbare en de lagere rechtsbevoegdheid van de
stad. Op de trappen stonden drie pilaren uit blauwe hardsteen.
Een ijzeren kruis overkoepelde het geheel.
Dit « weerhuisje » diende tevens als schand- en geselpaal :
(1) Stadsarchief Kortrijk. Fonds O.L.V. Charters 235 ; aangehaald door
F. Debrabandere, Kortrijkse plaatsnamen voor 1400, in De Leiegouw II,
1960, blz. 72, nr. 78.
(2) Th. Sevens, De huizen op den Oostkant der Leiestraat te Kortrijk,
in Bull. Geschied- en Oudh. Kring te Kortrijk (afkorting : GOK) V,
1907, blz. 128.
(3) A. Welters, Het Limburgsche veldkruis, in Public. Soc. hist. et arch
dans le Limbourg, LXV, 1929, blz. 248-315.
(4) Debrabandere o.c. blz. 72.
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« Pieter Vanden Broucke van Kortrijk wordt op de schandpaal
geplaatst, met roeden geslagen en verbannen uit Vlaanderen
nadat zijn tong werd doorboord omdat hij onmenselijke woorden had gesproken tegen de Maagd Maria en haar zoon, onze
Verlosser. 1515 » (5).
« Jan Huesele, burger van Menen, veroordeeld wegens ketterij te Kortrijk, moet in beide steden twee opeenvolgende zondagen met een toorts van vier pond in de kerk achter het
H. Sacrament gaan tussen twee officieren en op het schavot
voor het stadhuis stokslagen krijgen tot hij bloedt, en processiegewijze het kruis dragen naar de kerk. Te Kortrijk gebeurt dit
in de Sint Maartenskerk. 1533 » (6).
In het begin van de Hervorming maakten nog andere personen « van het nieuw geloof » met de schandpaal kennis. Hier
volgen een paar gevallen uit het « Sententieboek 1580-1600 » :
1582. — Zeker man had « diversche scandaleuse woorden »
gesproken « jeghens de heilige catholicke, apostolicke ende
Roomsche kercke ende jeghens den coninck ». Hij werd tentoongesteld « ten cruce up de marct ende ghegheeselt up
zyn bloot lyf ».
1583. — Een persoon, « ghemoetende den pastor van SinteMaertins kercke, draeghende thoochweerdich helich Sacrament », had « zich vervoordert tzelve hoochweerdich Sacrament voorby te passerene zonder te doene eenighe eere ofte
reverentie ». Hij moest « compareeren in de vierschaere ende
overtuut verclaeren, dat tzelve scandael hem hertelick leet
was » ; bovendien betaalde hij eene boete van « hondert guldens tot de reparatie van den cruce, staende up de marct,
eertyts afgheworpen by de ketters » (7).
Zoals blijkt uit de aangehaalde tekst werd het kruis op de
markt door de calvinisten niet gespaard. Het werd in 1584
hersteld (8).
Voor het jaar 1740 noteert Sevens : « De schandpaal, staande
op de Groote Markt, wordt afgebroken en niet weder opgebouwd » (9). Doch er kwam een galg in de plaats, die de naam
van « pelorin » kreeg. Soms noemde men de galg ook « kruis ».
Op 16 april 1753 werd een zekere Marie Cornelia vander Linden
door de schepenen van Kortrijk veroordeeld : « (Wij) condemneren u op de markt deser stadt door dhanden van de scherp-

(5) Alg. Rijksarchief Brussel. Kortrijk, Rekenkamer nr. 13.821 ; vgl.
Tentoonstelling 1964 (Kataloog nr. 105). — Zie ook de tekst uit 1491 (brandmerken « ter cruce ») in Biekorf 1965, 159.
(6) Zelfde archief en fonds, nr. 13.822 ; zelfde Kataloog nr. 108.
(7) Stadsarchief Kortrijk. Sententieboek 1580-1600 ; aangehaald door
Th. Sevens in Bull. GOK. II, 1904, blz. 38.
(8) Th. Sevens, Kortrijk in het verleden, Kortrijk, 1883, blz. 73.
(9) Th. Sevens, Kortrijk in het verleden, blz. 104.
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rechter publijkelijck gegeeselt te worden aen het pelorin, waer
boven staet eene galge... » (10).
De proosdij van Sint-Amand bezat ook een schandpaal (11).
Of er hier een kruis aanwezig was, is mij niet bekend.
KRUIS OP DE LEIEBRUG

Tot in het einde van de vorige eeuw stond een « gekruiste
God » beneden de Leiestraat, bij de Leiebrug. Een kruis dat
daar waarschijnlijk in de 17e eeuw was opgericht, mogelijk
door het ambacht van de « arbeiders, pijnders ofte zakkendragers ». De standplaats van die sjouwersgilde was de Leiebrug,
daar hadden ze hun « huisje ». Vanaf de 15e eeuw vormden
ze een geprivilegieerd ambacht, genaamd « Ambacht van den
Cruce », naar hun altaar (H. Kruisaltaar) in de parochiekerk.
De arbeiders waren in elk geval zeer verbonden met het kruisbeeld tegen hun « huisje » bij de brug : elke avond ontstaken
ze, op de kosten van het ambacht, een kaars voor dit beeld (12).
Bij de modernisering van de Leiebrug (ca. 1890 ?) is dit kruis
verdwenen. De arbeiders, die tot aan de eerste wereldoorlog
als « gezelschap » bleven voortbestaan, zijn tot in 1914 iedere
avond de traditionele kaars gaan ontsteken voor het (nu ook
verdwenen) Crucifix van de Broeltoren.
STRAATKRUISEN

De toponymie is voor de kruisstudie, zoals voor andere
volkskundige vakken, een niet te verwaarlozen bron. Op het
topografisch stadsplan van Kortrijk rond 1600, naar Sanderus
opgemaakt en dit jaar door de Kortrijkse fotograaf Gyselynck
heruitgegeven, treffen wij naast het marktkruis nog de volgende
aan : een kruis tussen het oude « Capucinenklooster » en
« 't Gasthuys van St. Nicolaes » en een ander kruis aan de buitenkant van de stadswallen langs de « strate naer Ghent ».
Aan de Gentpoort in de Oude Gentsestraat stond, volgens
een getuigenis uit 1886, de nu verdwenen herberg « Het Kruisken ». Deze benaming houdt wellicht verband met het kruis,
dat daar in de omgeving stond.
Dezelfde getuige maakt ook gewag van de Kruisstraat nabij
de Rijselpoort (13). Of deze straat haar naam dankt aan een
(10) J. De Smet in Handelingen GOK. N.R. X, 1931, blz. 205-207.
(11) A. De Poorter in Bull. GOK. III, 1905-1906, blz. 119.
(12) Ch. Gillès de Pélichy, L'organisation du travail dans les ports flamands, Leuven, 1899, blz. 284. Vgl. F. De Potter, Geschiedenis van
Kortrijk, Gent, 1875, II, blz. 224. — Het pijndershuis met kruis ziet men
op een wastekening (ca. 1800 ?) die deel uitmaakte van de tentoonstelling
Oud-Kortrijk (juli-sept. 1962).
(13) C. Hubert, Beschrijving van het gelijktijdige Kortrijk, blz. 24-25
(Kortdijk, 1886).
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kruis of eenvoudig een dwarsstraat was, kan ik niet uitmaken.
Op de litografie van de Sint Annakapel, naar J.B. De Jonghe,
valt duidelijk een kruis tegen de kapelgevel waar te nemen.
Dit stuk maakte deel uit van de tentoonstelling over OudKortrijk, in het Kortrijkse stadsmuseum gehouden van 7 juli tot
15 september 1962.
Aan de zuidkant van de Sint-Maartenskerk staat, naast het
grafmonument van priester Jozef Van Dale, een groot stenen
kruis, aldaar opgericht door Joseph Gullielmus De Clerck, schepen van de stad en kerkmeester van Sint-Maartens (t 1775). Het
uitdrukkelijk verlangen van de stichter van de congregatie der
Broeders Van Dale was, bij dit kruis te mogen begraven worden.
Een marmeren steen, aan de voet van dit kruis geplaatst in
1828, gedenkt het feit dat priester Van Dale (t 1781) op die
plaats begraven is (14).
Tot voor korte tijd hing er een kruis in het venster boven de
ingangsdeur van de linker broeltoren. Op een romantische toon
beschrijft J. Hoppenot in 1906 dit kruis als volgt : « Meer misschien dan alle Kruisen, die ik, waar ook, ontmoette, heeft mij
het Kruisbeeld ontroerd dat ik te Kortrijk in Vlaanderen mocht
aanschouwen, te midden der schietgaten van den groten vestingtoren, die de stad beheerst. Ere aan de middeleeuwse
bestuurders, dier vroeger zo sterke vesting, omdat zij in hun
gelovig gemoed de wijsheid geput hadden, daar vóór eeuwen
den enigen waren Beschermer te plaatsen, die hulp verlenen
kon, ook dan wanneer menselijke kracht, waakzaamheid en
voorzorgen niet meer voldoende waren ! » (15). Ikzelf zag
dit kruis nog vóór de oorlog van 1940-1945. Op 8 augustus
1966 verstrekte J. De Cuyper, pastoor van de O.L. Vrouwkerk,
die nog vast overtuigd was van de aanwezigheid van het kruis,
mij de volgende bizonderheid : volgens de overlevering werd
het kruis daar gehangen, omdat de toren vroeger diende als
dodenhuisje voor de verdronken of gestorven schippers. In
dezelfde toren zijn drie effen stenen kruisen ingebouwd in de
voor,- de zij- en de achterkant. Alle drie zijn ongeveer 200 cm.
hoog, 140 cm. breed. De breedte van de kruispaal bedraagt
ongeveer 20 cm. Ik deed hierover navraag bij enkele deskundigen, maar niemand kon mij een verklaring geven.
Op het kruispunt van de Oudenaardse Steenweg en de
Morinnestraat staat een vervallen kruiskapel. Het Kristusbeeld,
dat zeer indrukwekkend was en dat ik nog gezien heb, is er
uit verdwenen. Alleen de kruisbalk hangt er nog. Naar ik hoorde, is deze kapel « ten dode » opgeschreven...
Een laatste kruis was te vinden in de Panoramastraat. Dit
volgens een onlangs opgemaakte kaart van Kortrijk en omstre(14) [Kan. Caytan.] Josephus van Dale. Brugge, 1804, blz. 170-171.
(15) J. Hoppenot, Het Kruisbeeld. Brugge, 1906, blz. 119.

— 395 —
ken, en uitgegeven door het Instituut voor burgerlijke cartografie. Het kruis is nu verdwenen.
Nu kan iemand de vraag stellen naar de oorzaken van het
verdwijnen van verschillende openluchtkruisen te Kortrijk. Een
eerste veel voorkomende oorzaak is het verbreden of het aanleggen van straten. Zo verdween omstreeks 1930 het kruiskapelletje aan de eigendom van de Paters Passionisten op de
hoek van de Wandelingstraat en de huidige Passionistenlaan,
die vroeger enkel een voetweg was naar de Groeningermeersen.
De beeldstormerij van de 16e eeuw heeft heel waarschijnlijk
enkele verdwenen kruisen op haar rekening. Rond de jaren
1580 is er voortdurend sprake van het vernielingswerk van de
calvinisten.
Tijdens de Franse omwenteling werd zeker menig kruis en
heiligenbeeld langs weg of straat vernield. Op 31 augustus
1797 trof het Directoire een besluit, dat het artikel van de wet
van 29 september 1795 over het verwijderen van openbare
godsdienstige beelden ook in onze veroverde provinciën
moest toegepast worden. Te Kortrijk werd het besluit reeds op
13 september 1797 gepubliceerd, doch schoorvoetend toegepast. J. De Cuyper spreekt in zijn artikel over het wegnemen
van kruisen en beelden langs de straten van Kortrijk in 17971798 enkel over het afbreken van het kruis op de kerktorens (16). Het « Jaerboek der stad en oude casselry van Kortrijk » maakt melding van het kruis op de Sint-Amands Proosdij:
« Men mag onderstellen dat het eerste Kruys dan alhier op dit
openbaer gebouw gesteld is ; ook is aen te merken dat dit het
eerste geweest heeft, hetgeene, ingevolge de beveelen der
Fransche Regeering, weggenomen is op 4 December 1797 » (17).
De laatste tijd, vooral na de tweede wereldoorlog, heeft men
terecht geijverd voor de verspreiding en het herstel van de
Mariakapellen langs de openbare wegen. Het wordt hoogste
tijd, dat een dergelijk initiatief voor het behoud van onze
laatste openluchtkruisen wordt genomen.
Frans NACKAERTS O.P.

(16) J. De Cuyper, Het wegnemen van kruisen en beelden langs de
straten te Kortrijk in 1797-6798, in Biekorf 1958, blz. 38-39.
(17) Jaerboek der stad en oude casselry van Kortrijk, blz. 64-65 (Kortrijk 1815).
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MENGELMAREN
DE WINDMOLENS IN 1966

De herstelde stenen molen van Beveren-Ijzer is opnieuw
in bedrijf.
De herstellingswerken te Kortemark zijn nu volledig beëindigd : verleden zomer werd het kruis, fokwiek, ingetrokken.
Met elevatoren werd de bediening van de molen zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. De molen is nog niet in bedrijf genomen.
De stenen molens van Hulste en Ruiselede (Billiet) wachten
op herstel.
Begin september 1966 werd de houten molen boven een
maalderij te Roesbrugge-Haringe volledig afgebroken.
Op 1 december 1966 werd de Herentmolen te Meulebeke,
die stil stond sinds het overlijden van Maurice Allaert, weerom
in gebruik genomen door dezes zoon, Michel Allaert.
Belangstelling voor de geschiedenis van de techniek, onderdeel van de beschavingsgeschiedenis, opende nieuwe molenmusea. Wijzen we er op dat in Engeland met tussenkomst
van het Ministerie van Arbeid volledige negentiende-eeuwse
nijverheidscomplexen als Industrial Monuments geklasseerd en
tegen afbraak of wijziging worden behoed.
Te Leiden werd op 2-6-1966 het molenmuseum in De Valk
geopend : de oude walmolen werd museum met materiaal en
zaken die in betrekking staan tot het bedrijf. In Ijzendijke
(Zeeuws-Vlaanderen) werd o p 24 juni 1966 de volledig vernieuwde korenmolen ingehuldigd, eigendom van de gemeente.
Op 6-11-1965 werd te Moulins (Frankrijk, dep. Allier) in
het folkloremuseum een molenzaal geopend. De verzameling
is nu uitgebreid tot 300 stuks, tentoongesteld in drie zalen.
Betrachting is er ook een « Musée Universel des Moulins » in
te richten. In Frans-Vlaanderen werden de molens van Boeschepe, Hondschoote (Sterremolen) en Steenvoorde (Drivenmolen) aangekocht door de gemeentebesturen met tussenkomst van de Conseil Général du Nord. De twee eerstgenoemde molens werden in 1966 prachtig hersteld. Op het
beleg werd niet gespaard : gespleten eiken schalieën en kastanjehout.
Te Saint-Hubert (Prov. Lux. B) werd een nijverheidsinstelling,
le Fourneau Saint-Michel, gebouwd in 1771 en geklasseerd in
1952, volledig gerestaureerd als overblijfsel van de plaatselijke
metaalnijverheid : woonhuis, houtskolenmagazijn, oude oven
en plaatslagerij. In 1966 werd daar nu ook een schorsmolen
opgericht, overgebracht uit de omgeving van Gedinne. In de
toekomst worden er nog andere watermolens bij gebouwd :
een 18de-eeuwse zagerij uit Wibrin en een korenmolen uit
Bodange.
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In Denemarken werd in het openluchtmuseum « Den Gamle
By » te Aarhus op 10-5-1965 een volmolen ingehuldigd, afkomstig uit Svanninge. Te Brugge is van de stadswatervolmolen
nog slechts het groot ijzeren waterwiel bewaard. De ruime
werkhal staat volkomen ledig : in de eeuw dat de molen
nu buiten gebruik was, werden alle werktuigen weggebroken.
Te Amsterdam werd in mei 1966 een internationale bijeenkomst gehouden voor molinologen. Besloten werd de Europese molenterminologie vast te leggen en in 1969 een symposium te houden in Denemarken. Reeds op het eerste congres dat doorging van 28-9 tot 4-10-1965 te Cascais (Portugal)
werd betracht een zekere standaardisatie in studies en publicaties te bereiken, o.a. : voertaal Engels, metrisch maatsysteem,
eenvormige wijze van nummering en registreren (coördinaten).
Zeer « in » is tegenwoordig : lid worden van de « Club
international des propriétaires de moutins » (Voorzitter :
Mr. Jean Lévêque, avocat à la Cour d'Appel de Paris) ; ofwel
een molenaarscursus voor recreatie volgen, zoals te Valbrug
Ned. in 1966, waar een arts het cijfer 8 haalde.
Wanneer een cursus op de Brugse Sint-Janshuusmolen voor
weekenders die zullen kruien, zeilen, smeren, lichten, malen
en vangen op de molens van Damme, Hoeke, Houtave,
Knokke en Oostkerke ? Het is geen duivelskunst.
C. DEVYT

'T BEERTJE. Volkskundige Almanak voor 1967. Uitgegeven
door de Bond van Westvlaamse Folkloristen. 76 blz. met
10 buitentekstplaten. Prijs 50 F (P.C.R. 4512.63 Bond Westvl.
Folkl. Brugge).
Beertje XXVI heeft museumzorgen, een verhuis is geen
lachedingen. Niet dat er haast bij is, 't stalleke is nog verre
van gestrooid. Maar van d'Halle naar 't Jeruzalem, 't is een
serieuze pelgrimage. Trimards van Ruislee vertellen ondertussen over hun kinderjaren en hun kanpanjes in de bieten
(M. Cafmeyer). Het mysterie van de meinachthuisjes wordt
met nieuwe lichtbronnen benaderd (E.I. Strubbe). De heiligenlitanieën in de tijd van Keizer Josephus vulden dikke kerkboeken en krijgen — tekst en beeld — een eerste katalogisering (J. De Smet). In woord en beeld treedt via Damme een
zeldzaam meubel aan het licht (H. Stalpaert). Lotelingen, remplasanten en zielhonden komen in de kijker (A. Mahieu),
naast het dienstmeisen die vertelt uit de tijd dat er nog dienstmeisens waren (G. Devos). De wolf van de Duizend Perijkels
komt onverwacht aan zijn einde in een sartriaans sprookje
(G.P. Baert). En barbier Mingele leeft zijn laatste zonnige jaren
in Oud-Wingene (J. Fraeyman). Allemaal goe' dingen en
B.
goe' mensen. Zeer aanbevolen.

-
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HOGE WAARDEN IN DE OUDE VASTENTIJD

Kabeljauw en pastoor bereiken hun hoogste waarde in de
jaarlijkse Grote Vasten (van veertig dagen), zo schrijft de
rijmlustige kapelaan Jacob de Hont van Axel in 1525. Men
heeft ze dan immers allebei nodig : de kabeljauw, die in ander
seizoen misschien beter smaakt maar als « kloeke » vis voor
de Vasten onmisbaar is ; de priester heeft men dan broodnodig om zijn paasbiecht te spreken. (Mnl. Ged. en Fragm.
ed. de Pauw II 328).
Capeliauwen ende priesters, dat verstaet
Die hebben in den Vasten haren hoochsten graet.
Dan doet men die priesters groote heere,
Men stuupse, men nijchse harde zeere,
Want zij en moghen die priesters dan niet ontbaren
Om te biechten, dats mijn verclaren.
Die capeliauwen, al gaen se huutter tijt,
Men soucse in den Vasten, des seker zijt,
Want, al en zijn se niet crul, tes goede mete,
Sij voeden den buuc wel van die se heten.

In onzen Blok en voor Biekorf :
EVC. In memoriam Lodewijk en Karel De Wolf. 50. In memoriam Maurits van Coppenolle. 50. - EN. In memoriam
Kan. J. Dochy. 50. - KGB. Steun voor illustratie. 800. - ID. Welgemeend. 50. - JV Leuven. Uit houwe trouw. 100. - MHV. Lo
ter ere. 50. - MC. Een fooi voor den zokee. 50. - JB Berchem.
Hartelijk. 150. - GPB. Voor den blok, en andere stoffatie volgt.
100. - LVA. Steun uit Sint-Stevens-Woluwe. 50. - LDD. Groet uit
het Noorden. 50. - MP. Uit oude vriendschap. 50. - Dr PR.
Steun. 50. - OVR. Blokgeld. 50. - LvA. Steun, en wat volgt. 100.
- WVB. 25. - MD. Uit de Westhoek. 100. - REK. Steun. 25. JV Dilbeek. Steungeld. 50. - JFW. Een duwtje bij. 25. - CSM.
Genegen. 20. - JDC. Uit de Leiegouw. 50. - BJvC. Met dank
en genegen. 50. - KB. Van Bachten de Kupe. 100. - LvM Mol.
Steungeld. 50. - RdGh. Hartelijke steun. 25. - EMK. Naar voorvaderlijke traditie. 150. - AVS Gistel. 50. - AChR. Blokgeld. 25.
- JCR. Westvlaanderen ter ere. 150. - JdM. Met een « zalig nieuwjaar ». 50. - RV Oostende. De zee forever. 50. - HSA. Zeem en
nog zeem. 50. - WG. Voor een nieuwe reeks kleine verscheidenheden. 50. - PH. Een duwtje. 100. - GF. Blokgeld. 50. - KPM.
Uit spaarpot 67. 50. - JH Binche. Om niet te vergeten. 50. RD. Vlaamse groet uit Sunderland. 50. - JV. Korf is keppe. 50. AM. 't Helpt al... drukken. 50. - VA. Omdat ons zeem hoe langer
hoe beter wordt. 50. - DrSJ Houtem. Een penning toe. 50. DrWvE. Groet en steun uit Brabant. 50. - FWB. 25. - JDD. Voor
waar 't kan deugd doen. 500. - DrSR. Voor 't goed werk van de
Korf. 700. - RvC. Voor de « neerstigheid » van Biekorfs vraagsteerten. 100.
Wel bedankt voor steun en genegenheid.
't Berek.
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Pastoor Antonius Hennequin
A. V. - J. ANDRIESSEN - D. CRACCO 119 180 362
L. STOCKMAN 121
Willem de Landmeter in 1233
C. B. - J. PIETERS C. B. 122 181 243
Omcomnia-Ontcommere
R. VERBEKE 122
Grauwe Zusters te Wervik
E. N. 123
Blankenberge bouwt een vierboete 1525
C. B. 123
Putoor in pachtkontrakt 1579
Jacob Louchard van Atrecht, geldschieter van de
J. DE SMET 129
stad Brugge 1271
L. VAN ACKER 132
Rozenkwekerijen in West-Vlaanderen
Philippe Veranneman, politiek publicist in de revoY. VAN DEN BERGHE - F. SIMON 134
lutietijd 1790-1815
J. DE SMET 141
Vlaamse brief uit Parijs 1793
J. DE LANGHE 143 377
Toponymica Koudekerke-Heist
FR. P. VAN DORPE 145
Dokter van der Plancke te Kortrijk
A. VIAENE 147
Nieuwbouw Goed te Leke bij Diksmuide
A. VIAENE 149
Vlaamse boekwinkel in de Patrottentijd
Cokerulle - Kyrie eleison - Coterel. Oorsprong van
GUIDO HENDRIX 153
Ieperse historienaam
A. VIAENE 157
Rekord van vijvers in Ruddervoorde
F. DEBRABANDERE 159
De familienaam Stivael
K. DE BUSSCHERE 160
Leefaard of Levaard
A. VIAENE 162
Recepten van Westvlaamse dokters 1780
C. B. 156
Soorten tarwe te Brugge in 1615
A. VIAENE 164
Tinnegoed voor Brugse schepenkamer 1338
Soldaat zijn
G. P. BAERT 165
A. VIAENE 169
Bittere etymologie van Vlaanderen 1522
Standvastige soldaat en deserteur in het marktlied. 1821
C. B. 172
A. VIAENE 175
De grootte van onze steden 1501
178
Over den bezem getrouwd
M. VERMEULEN
E. N. 182
Klein bier

- 400 Heiligenlevens van Hektor Claeys
K. VAN ELSLANDE 184
Gezelliana. Kwatrijn uit 1882
A. VIAENE 185
Zeewetten van pastoor Pype
C. B. 186
Onze Vrauwe te Rutsemadoene (Rocamadour)
A. VIAENE 193
De Fermerie van den Wijngaerde te Brugge
J. MERTENS 201
Seenekorf van garnaalvisser
JACQUES BEUN 206
De vijvers van het Maldegemveld
D. VERSTRAETE 207
Het haras Verstraete te Sint-Kruis. Zoons van de
hengsteboer. Peerdekost. Hengsten. Kweekmerries en kachtels. Peerderemedies. Presentatie te
Oostende. Oorlog en einde.
M. CAFMEYER 209 279 336
Bezwering van het Markoenzeer en andere aflezinA. VIAENE 216
gen in Frans-Vlaanderen
Laurent van Isacker - P. J. Renier : literair enigM. DE BRUYNE 221
ma ? te Roeselare
C. B. 230
Landbouwalaam te Vlissegem
A. VIAENE 231
Zeepuf en mistpoefers op de Vlaamse kust
Taalaantekeningen (alfabetisch)
K. DE BUSSCHERE L 235 M 363 N 366
Fumoische schaliën G. P. BAERT - J. DE LANGHE 234
Het Wisselkind in een oud « troostboeksken » voor
DR. S. INGHELS 240
vroedvrouwen
Lijnwaad in Brugse en Izegemse verpakking 1599
A. VIAENE 243
Vlaamse trompetters te Mantua 1459
C. B. 244
E. N. 244
Oude lijnwaadmaten
A. VIAENE 245
De Montgolfiére van Primus Beyts 1784
E. G. 246
Donkere Ommegang te Poperinge
E. N. 247
Zondagswerk voor kerk van Werken 1612
Sociale klassen weerspiegeld in de bruiloft te Ieper 1527 A. VIAENE 245
P. DEBRABANDERE 251
In het stedelijk museum te Kortrijk
De Westvlaamse Zeeverzekeringsmaatschappijen te
L. VAN ACKER 257
Brugge en te Oostende 1807-1812
Het St.-lanshospitaal te Brugge. Plannen voor afbraak 1850
J. DE SMET 266
Remedies tegen oogziekten (uit hs. 1570)
270
Landmeters en prijzers-deelslieden in de kasselrij
Kortrijk in de 18 e eeuw
V. ARICKX 271
A. VIAENE 285
De Verschen Dyc in Veurne-Ambacht
Het officie van het « Zwynebesien » op de markt
M. DE BRUYNE 289
te Roeselare 1436-1797
In de keuken van 't Zwerdekin in 1466
M. CAFMEYER 294
G. VAN NIEUWENHUYSE 295
Oude vijvers rondom Brugge
Vlaamse brief uit Kentucky van werkbroeder
A. VIAENE 297
P. J. vanden Berghe
Nieuwe uitgave van het Gruuthuse-handschrift
R. WILLMEYNS 303
A. VIAENE 306
Breedte van de ozendrop (euzie)
Vlaamse Mie, alias Moll Flanders
R. v. C. 308
Ryssels-geld
E. N. 309
Klopmissen te Houtem
DR. S. INGHELS 309
Achter moluwe gaan. Karnavalluchter
R. VERBANCK 310
Lambooien
A. BONNEZ 311
Schilderij uit Kartuizerklooster Brugge
M. DE DUYTSCHE 312
In de vette bilken te Zuienkerke
A. V. 313
Meester Catteeuw en zijn kostschool
G. P. BAERT 315
Beschrijving van Pollinkhove door Pauwel Heinderycx (1680) met bijlagen
A. VIAENE 321
De wandelstok van Carel Salens
ARNO BRYS 332
Pieter Benoit van Kuurne en de Engelse missie. —
Bij het eeuwfeest van Mill Hill
J. DE MUELENAERE 341
Het Mariabeeld van Egem-Kapelle 1638
V. ARICKX 349
De duiventoren van Ingelmunster
R. CROIS 352

- 401 De varkensmarkt van Roeselare
M. DE BRUYNE
Het St.-Janshospitaal te Roeselare
D. CRACCo
Den Lof der Bolders. Een gedicht uit 1885 (of
A. VIAENE
vroeger ?)
De hondekoten van de opperjager van Vlaanderen
te Eeklo. Vergroting in 1518
L. STOCKMAN
J. DE MUELENAERE
Capucijnenmostaard
A. VIAENE
Willem Tell op het toneel te Brugge 1793
E. N.
Botergewicht te Lo in 1406
Van winnebrood tot brei. Avonturen van een oude
A. VIAENE
beroepsnaam
F. NACKAERTS
Openluchtkruisen te Kortrijk
C. DEVYT
De windmolens in 1966

355
361
368

370
374
375
376
385
391
396

II. ZAKENWIJZER
PLAATSELIJKE GESCHIEDENIS
Brugge 7 10 11 14 16
101 111 112 115 124 129
188 195 201 205 243 244
303 307 309 312 316 373
Aalst 66 175 306 379
Ardooie 40 46
Assebroek 16 40 48
Avelgem 57
Bavegem 181
Beernem 296
Beerst 380
Bekegem 55 295
Blankenberge 123 125
190
Boekhoute 252
Dadizele 163
Damme 10 13 68
Dendermonde 39 175
379 382
Dikkebus 7 14
Diksmuide 62 68 286
Dudzele 76 171 380
382
176
123
Duinkerke
188 216 373
Eeklo 11 13 370
Eernegem 104
Ege m 42 126 349
Esen 286
Eversam 287 318
Fintele 287 324
Gent 7 9 15 44 53
63 68 124 133 149
176 187 244 252
253 316 380
124
Geraardsbergen
125
Gistel 384
Harelbeke 170
Heist 144 377
Heule 347
Hondschote 216

20 49 51 53 60
147
133 134 141
245 253 255 257
375 379 384 385

Hooglede 60 119
Houtem V 309
Hulst 250
Ieper 7 14 36 70
176 195 249 255
296 316
Ingelmunster 15 197
320 346 352
Izegem 243 255 297
348
Kaaskerke 286
Kadzand 15
Kanegem 314
Klemskerke 118 204
209
Koekelare 58 104
Koksijde 56 317 321
Komen 71
Koolskamp 40
23
55
15
Kortrijk
56 60 61 64 71
80 102 132 176
188 191 192 196
251 253 271 317
345 383 384 387
391
Kruishoutem 40 43
Ku urne 42 341
Lampernisse 313
Langemark 64
Leke 147
Lichtervelde 48 64
Lissewege 60
Lo 321 331 381
Maldegem 10 13 207
Male 195
Markegem 56
Mater 86

67

156
266

77

164
294

80

82 83
175 183
295 300

Meetkerke 203
Menen 15 251
Merkem 245
Mesen 10

Meulebeke 39 56
Middelburg VI. 119
Middelkerke 13 234
De Moeren 216
Moregem 42
Nieuwenhove 39
123
13
Nieuwpoort
287 373
Oedelem 10 13 203
Oostduinkerke 206
Oost-Eeklo 370
Oostende 53 63 71
117 123 186 231
257 262 336
Oostkamp 31 39 158
203
Oudenaarde 16 40 57
63 176 317
Passendale 8
Pitgam 196
Pittem 44
321
Pollinkhove 287
Poperinge 16 72 191
246 369
Ramskapelle B 171
Reninge 286
Rijsel 36 63 176
Ronse 72 195
Roeselare 15 21 24
26 57 60 62 221
289 346 355 369
384
Rozebeke 126
Ruddervoorde 157 296

Rupelmonde 307
St.-Andries 306
St.-Baafs-Vijve 86
St.-Kruis 209 279 332
336
Slijpe 8
Sluis 10 13 388
Snellegem 381
Staden 60
Tielt 15 73
190
37
Torhout 34
Veurne 8 11 13 73

402 -

190 195 216 252
285 321 348 373
383
Vi jve-Kapel le 332
Vlissegem 203 230
Waarschoot 123 208
315
Waasten 74
Wakken 90
Watou 128 369
Werken 247
Wervik 36 122 380

Westkapelle 60
Westouter 15 128
Wevelgem 15
Wingene 158 383
Woumen 286
Wulpen 202
Wulvergem 10
Zedelgem 203 295 348
Zerkegem 295
Zonnebeke 110
Zuidschote 196
Zuienkerke 60 190 313
Zwevezele 37 10 296

ONOMASTICA
Toponymica.
Aalschoot Aalstgoed 370
Aveniis 148
Ayshove 40
Baghijnhoff 44 Bampoelburch 327 Belhutte 58 Bistervelt 327 BloedBoeversbrugge 210
lozendijk 378
ter Borcht 39
Bulskampveld 158
Danckaertsvijver 42 Diepen Dijk 91 Doornhut 212 Droogen Boom 313
ter Dunct 42
Eekbos 89
Elsbos 91
Evendijk 143
Fonteyne 326
Galge van Ryssele 286 Halfmile muelne 286
Hanskensleen 42
ter
Haverie 42 Heienluis 144 den Hille 104 Hoghe brigghe 286 Hoge
wegel 213 Hoogstad 88 ter Hurt 92 den Hurtere 41
ten Joo 44
Kalvekeetedijk 378 Capelacker 44 Kemelader 377 Kempenaersleen 44
Kerckmuelene 104
Kitteldreve 210
Hof van Claerhout 44
Couepoorte 204 ten Coutere 42
Kragendijk 143 Cuerbaerds houcke 287
Labiette 286 Langewade (kapel) 236 Lotens Spijzedreve 211 MachuitsKapelle 328 Maenhouts brugsje 210
Maetshove 326 Maleveld 212
Moerdijk 91 Muelekin 45 103
Munkebossen 365 Nieuwendamme
386
Noordbrug 326
Oostrive 327
Overdrach (Fintele) 286
Peerboombrigghe 286
Piewittebusschen 383
het Pittemse 45
Pollynckhove 324
Reinghers diec 285
Rijnbossen 42
Hof van Roden 39
Rue 378
Sas 212 Schaapbrug 290
Scharpingshoek 143
Schithouc
(brigghe) 286 Schorink 377 Spokenbos 91 Stadenreke 8 Steenovenmeersen 91 Stegelaersleen 42 Swinsgoed 290 Teeuwtjesbrug 93
Turkenhoek 85 Twaalf Gemeten 211 Verschen Dyc 285 316 Voorbrouc 327 Vosleen 42 Vrije van Ryssele 286 Vrije Velt 42 Walletje 81
ten Watere 45 Zandtvoorde 326 Zonnebeke 110. — Namen van vijvers :
rondom Brugge 295 op Malegemveld 207 in Ruddervoorde 157. —
Brugse plaatsnamen (1400) 205.
Elementen. hei 144 kalve 378
keen 377 kraai 143 ru rugge 378
schore 377 vaar 144.
Huisnamen. Bonte koe 46 Bril 77 Dambard 86 Driekoningen 93
Haselt 292 Klokke 45 103 Congo 332 Corne Blomme 15 Kroon 45
103 ter Loge 104 Patriote 54 Schild van Bourgoigne 331 Smul 213
Tijd zal alles leren 210.
Vreemde namen. Bruwage 188
Fumoisch 234 Holdron 188 Carloes 124 Noailles 319 Putte (Le Puy) 199 Ritzemedoen Rutsemadoene
Rutsemadouwe (Rocamadour) 193-198
Uldron 188
Zaroloth Zaralot
(Charolois) 254.
Textielnamen. Anascote Cortracos Gante Brabantilles Balduque 383.
Persoonsnamen. Omcomnia Ontcommere 64 122 181 243
marie 191.

Rose-

Familienamen. Beelemeyaert 256 Compostelle 128 Craeye 143 van
Ghemmert 383 Lantmeter 7 121
Mettenanxt Metteneye 126 Noorenberghe 384
Pollynckhove 325
Scapinvlesch 383
Stivael Stivelier 159 Winnebroot 390. — Familienamen in het Brugse Vrije (1505) 248.

- 403 Groepsnamen. Cresers 253 Grauwe en Grijze Zusters 61 122 Compagnie Tutuut 288 Stevenisten 182.
Bijnamen. Algenezer 216
Gele Bastaard 256 Jacobsstaf 16
maker 49 Vlaamse Mie 308 Waterdokteur 80.
Schuilnaam. Landsvriend 319.

Leest-

BIOGRAPHICA
Father Atkinson 53
Baes-De Bal negotiant 264 Canon Benoit Pieter 341
Berthout Jan 320 Beyaert Louis drukker 24 Beyts primus 245
Bossaer Jacob smid 230
Bossuyt Joannes dokter 64 Bourdon Charles
rederijker 36
Jan Breydel 83
Brouckaert Pieter-Jacob dokter 162
Bulteel Jan beeldsnijder 320 Catteeuw Ignaas schoolmeester 315 Catulle
Jan missionaris 346
Claeys Hector hagiograaf 184
Clicteur Jan Baptist 53 Robert' Coppieters burgemeester 134 Broer Cornelis 373 Cousin
architekt 268
Domien Cracco dichter 32 Crespin financiers 131
Bersacques Louis landmeter 9 De Brauwer Eduard drukker 32
De Brouwere reder 238 Joost de Damhoudere 11
De Dyn Filips landmeter 9
De Fevere Alois missionaris 348
De Geyter Angelus missionaris 297
Jacob de Hont memorialist 169 242 243
De Jardin Jacques wisselaar 259
Delacroix Charles missionaris 297 De Laere Armand burgemeester 32
De Neckere Leon missionaris 297 De Neve Lauwereins
pastoor 118
Burggraaf de Nieuport intendant 27
Deparcq David
missionaris 297 De Proli koopman 257 De Roover Nikolaas 53 Baron
de Serret dendroloog 133 De Somville archivaris 369 De Vette Jan
reder 264 Gouverneur-generaal de Vincent 24 137 De Winter Louis
dokter 266 Deys Leo missionaris 300 D'Hont de Nieuwburg verzekeraar 258 Doemens J.B. kartuizer-wiskundige 16 Donche-Vercruysse
negotiant 258 Drubbele Bruno wisselaar 259 Mgr. Dubourg bisschop
van Louisiana 297 Dubus onderintendant 23 27 Du Plouich Vedastus
landmeter-tekenaar 15
Erard dokter 64
Everaert Martyn letterkundige
240 Mgr. Fenwick Edward 53
Feys Eugenius marbrier 24
Guido
Gezelle 185 250 Gimblet drukkers 149
Pauwel Heinderycx kroniekHennequin Antonius pastoor 119 180
schrijver 321
Herrewyn negoHerries William verzekeraar 257
Hosten Philip missionaris
tiant 264
lweins rozenkweker 132
Kips Isaac landmeter 9
297
Antoine LaLanszweert apotheker 233
Lepere Martinus missiebroeder
laing 175
Louchard Jacob financier 129
Maenhout Constantin missiona297
Porreye Arnout
Father Nerinckx 300
Michol graveur 79
ris 297
Pastoor Pype
Priessnitz waterdokter 80
schoolmeester-wiskundige 16
Theodoor
Pieter Jan Renier 222
186 Ray Thomas verzekeraar 263
Romberg Frederic koopman 258 Roos G.P. archiRyken xaveriaan 81
Serweytens reder 258
Salens Carel beeldsnijder 332
varis 250
Spillebout
Spillebout vrederechter 32
Solvyns Laurent zakenman 263
Tailliu
Tahon P.J. pastoor 369
dokter 162
Stock drukkers 31 32
raffinadeur 258 Alexander van Bredael schilder 118 Vanden Berghe P.J.
Vanderfosse
Van den Broeck natuurkundige 232
missiebroeder 297
Vandergucht Herman geschiedschrijver 327
Vander
gouverneur 31
Jan van Halewijn jurist 26
Van Han
Plancke waterdokter 80 145
drukker 24 Van Hee drukker 28 Van Hese drukker 77 Joseph van
Van (sacker Laurent 57 221
Adolf van Kleef 244
Huerne 60 297
Jacob van Lichtervelde 40 Van Lomme reder 36 Van Moorsel negoVan Ockerhout verzekeVanneste honderdjarige 57 221
tiant 263
raar 258 Van Overloope burgemeester 78 Jos. van Praet 384 Van
Risseghem pastoor 53 Van Wymelbeke makelaar 259 Kardinaal Vaughan 342 Veranneman de Watervliet publicist 134 Verbrugghe Julius
missionaris 348 Vermeulen Pieter missionaris 348 Verniers Jan landmeter-schoolhouder 9 15 Verstraete Jules geneverstoker 210 336 Vleysele Jan rederijker 36 Zannekin 320. — Landmeters in Wvl 17 274.

- 404 Familiekunde. Abeele 113 Bakelroot 39 Benoit 345 Beyaert 24
Brouckere 22 Carondelet 326 Colaert 326 Cortewille 325 Douve 39
Doys 326 Fraeye 8 Garrop 326 Gavere 40 Geest 22 Ghemmert 383
Goere 44 Grijsperre 351
Halewyn 102 Haveskerke 41 45 Hee 27
30 Hemricourt 40 Hende 85 Huerlebout 326 Hurtere 38 !sacker 227
Lichtervelde 40
Lantmeter 7 121
Lossy 45
Maets 326
Luucx 105
Pecsteen 115
Peelaert 79
Nieuwkerke 89
Pollinckhove 325 330
Rousseeuw 383
Ryne 49 Schorisse 40 Steenhuize 41
Tombe 326
Vanneste 227 Veranneman 134 Ursel 325.

OUDHEIDKUNDE EN KUNSTGESCHIEDENIS
Algemeen. Inventaris 120.
Bouwkunst. Burgerlijke bouwkunst. Stadhuis Blankenberge 190
HosKastelen Avelgem 58
pitaal Brugge 266
Pollinkhove 325
Zwevezele 115 hoeve Leke 147 duiventoren Ingelmunster 352 molens 121
386
vuurtoren Blankenberge 123. — Kerken, kapellen, geestelijke
instellingen. Oudenaarde S. Walburgis 317 Pollinkhove 324 329 Egem
OLV kapel 349
Pollinkhove S. Machutuskapel 322 329 Ramskapelle
171 Wervik S. Medardus 380 Straatkruisen Kortrijk 391.
Bouwrekeningen 147 370 bouwmateriaal en -termen 147 190 192
234 253 306 317 380 382 metselaarsteken 352 scheepsbouw 125.
Schilder- en tekenkunst 34 124 312
kaarten 15 109 287 323.
Beeldhouwkunst 124 130 380
grafsteen 48 50 52 103 116 330
331
Metaal beeld 349 smeedwerk 65 230 244 254 317 koper 251
tin 164.
253 380 382
Glas 382 Leder 124 190 Vlechtwerk 124.
Hout koorgestoelte 254 wandelstok 332.
Huisraad en inrichting 164 294.
Textiel tapijt 118 320 parament 53 118 abtsmijter 53 vaandel 192
dekkleed van reliekschrijn 252 254
Pelzen 130 Triomfwagens 117.

VOLKSKUNDE
Aflezer (algenezer) 216 almanak oude Diksmuide 62 nieuwe Beertje 61 Manneke 229 372 Natuurkalender 348 balspel 188 bazargoed 61 betovering 213 bevalling 165 bezweringen 97 216 bibliografie 200 216
bier (soorten) 183
boekhouding (leger) 166
boerenkermis 117 118 boerenvenditie 61 bolspel 118 178 368 braderie 252
bruiloft 94 249
dansen 310
deserteur 173
devotiekalender 61
dieet 177 droomboek 150 duiventoren 352 eeuwfeestviering (OostFinteelnaars 328
ende) 117
excessiebeurze 127
garnaalvisser 206
gebakijzers 61
geneesboeken voor mensen 216
voor paarden en
koeien 151
handlezen 118
haras van koerspaarden 209 279 336
honderdjarige 221
hespebeen begraven 59
houthandel 288
houtsnijwerk (wandelstokken) 334
huwelijk 93 178 179
incantatieliteratuur 97 216 jaargebed 76 • jeugdherinneringen 85 96 165
jockeyleven 212 jubileerverzen 91 221
kaartspel 310 351
kaas (waardering)
146
kabeljauwvangst 310
kachteleiers 280
kapucijnmostaard 374
kazerne-frans 116
kerklatijn (verdraaid) 236
klokketaal 378
klopmissen 309 krakkemandel 55 keukengerei 294 keukenrecepten
oliekoeken pannequins 20 crembolie 56 compote 82 zeecarcolen 101
bierenbrood 199 keukenremedies 75 82 koekezondagkermis 59 koerspaarden (benaming) 214
korenmaten 192
kruidboeken 151
kweekmerries 281
kweewijn 162
landmeters 271
lege portemonees (venditie) 59 liederenboek 303 lukijzer 61
Manneke uit de Mane (politiek
weekblad) 29
Mistpoefers (studentenclub) 234
montgolfière 245
mosselschelpen (zalf in —) 76
nieuwjaargiften (sermoenen) 119 180
362 ommegang 191
donkere ommegang 246 ozendrop 306 paarden-

- 405 koersen 94 paardenplaag 215 partijnamen 54 peerderemedies 151 282
pensionaatleven 91
processie 117 210
portefeuille (in almanak) 62
ratten bezweren 219
rederijkers 36 57 331
remedies (dokters) 75
scheepslan80 162 176 189 248 270 302 313
saucissen 64
taarn 311 schoolleven 61 schutters 331 smousjassen 310 snoepgoed
(kindercommercie) 213 soldatenleven 165 172 288 schutters 331 speitbusse (paarden) 283 spookfiguur 365 sprekersgilde 92 stevenisten 182
tweestraatkruisen 393
taartekermis 123 tinnegoed 164 triktrak 118
uithangbord 54 varkensmarkt 355 verwensing 307 vlietaligheid 90
gende kind (foornummer) 187 vroedvrouwen 165 (boekje) 240 wandelstok (snijwerk) 332 waterdokteur 80 145 weerspreuken 363 wilt
vuur 220 windmolens 86 121 314 396 wisselkind 240 zeewetten (berijmd)
186 zeven goede dingen 242 zondagswerk 249 zwart koren (belezing) 220 zwijnebezien 289.
Oud recht, gebruik en bedrijf. — Asylrecht 127
balans 71 377
bankier 129
bezem 178 381
brandhout 381
bruiloft 249
deserteur 173 dijkwerk 285 379 381
eerste schalie 329 feodale verplichting 37 69 317 324 330 352 foornummer 187 galg 38 39 gasthuis 362 geldhandel 130
geneeskunde 64 162 176 216 240 270
302 gewichten 71 377 graanmaat 41 43 44 67 73 74 192 251
haverrente 41
historische stoet 117
hospitaalwezen 65
huwelijk 179
249
jachthonden 256 370
ijking 68
jaarmarkt 50
jacht 56 370
kaatsspel 331
klok 255
kerkbedienden 380 382
kerkgeboden 47
land383
landboek 18
klopmis 309
kookkunst 20 64 82 101
markt 50 289
meter 15 121 271
lepelrecht 65 68 72
libel 373
muzikanmunten 309
marktrecht 63 70
maten 68 69 244 381
overopperjager 370
ten 244
ooievaarsnest 148
onderwijs 315
paardenpaardenfokkerij 209 279 336
drach 327
ozendrop 306
koers (wedrennen) 337 pachtkontrakt 123 partijtekens 128 passantenspaanse
schandpaal 391
rekenkunst 128
huis 362
peperrente 37
stormklok 255 strafrecht 38 39 75
mis 126
spaanse naalden 128
triktrak 118
uittienden 14 317
toneel 375
193
tol 63 69 330
verbruiksbelasting 329 vergierroede 67
hangbord 54 veeartsenij 283
vogelbescherming 191
visserij 206 310 311 381
vijvers 42 157 295
weekmarkt 355
watertherapie 80
vroedkunde 240
waterpoort 328
Willem Tell 376 zeeverzekering 257 zeewetten 186 ziekenverpleging 80 201 266 zigeuners 118 zondagswerk 247 zwijnebezien 289
360. — Landbouw tarwe 60 hop 369 veeteelt 313 varkens 355 tuinbouw rozen 132. — Ambacht en nijverheid brouwerij 182 glazenmaker 382
drukbouwvak 147
saaiwever 331
slachter 382
kaarsengieter 382
kerij 383 384. — Handel boter 377 tarwe 60 156 170 203 mout 70
ijzer 70
suiker 379 wijn 70 vijgen 379 wol 70 lijnwaad 243 244
bouwsteen 148. Boekhandel 30 149. — Verenigingsleven bolders 178
winnebroden 385.
rederijkers 36 243 331
368 schutters 331
HEILIGENVERERING EN -VERBEELDING

Antonius 63
Ansgar 34
Andries 196
Heiligen : Adelbrecht 184
EleutheApollonia 98 Arnold 184 Bloed 199 Clara 255
184 291
Gillis 184 194
Franciscus van Geronimo 184
Elooi 184
rius 184
KathaIdesbald
184
job
216
Karel
de
Goede
184
Godelieve 184
Livinus 254-255
Kruis 195
3 Koningen 199 217
rina 197
Klara 255
Martinus 184
MatMachutus 322 vv
Lutgardis 184
Longinus 98
Niklaas van Tolentijn 184
thijs 195 363
Medard 36
Niklaas 196
0.-L.-V. 193 vv. 236 246 252
Ontcommere 64 122 181 242-243
Daniel 386 Wilgefortis (zie Ontcommere).
254 349 vv
Rembert 34
Bari 196 Compostella 193 vv.
DoorBedevaartplaatsen : Asse 195
leper 255
JeruFrankfort 199
nik 252 254
Egem-Kapelle 349 vv.
zalem 197 Keulen 199 Le Puy 193 vv. Lubeck 194 vv. Merkem 236
Poperinge 191 246 Rocamadour 193 vv.
Rome
Pollinkhove 322 vv.

— 406 —
Trier
Saint-Gilles 194 vv.
193 vv.
Saint-Maximin 194 vv.
Sinai 197
195 Wilsnack 199.
Gebruiken : aanraken 254
StrafDonkere Ommegang 191 246
bedevaart 193 vv.
Ziekten : bezweren 216 vv.
hoofdpijn 349 vv.
koningsjicht 219
zeer 81 216 vv.
koorts 349 vv.
markoen (zie koningszeer) wild vuur
220 wonden 219 zwart koren 220 zweren 219.
VOLKSLIED
Gezang van Victor en Sophie 172
Liedeken van een deserteur 173
Nachtegaalsgezang 366.
Aanvangregels : vriendin ik ben in 't lot gevallen 172
wilt gy myn
klagten eens aenhooren 173
Mijn wuvetjen is altijd ziek 366.
VOLKSVERTELSEL
Sagen. Vijgenbrugge-Patriottenbrugge 54
de kanons van Duinkerke
233
O.L.Vrouwbeeld doet nachtelijke ommegang 247
spookvertelsel
(spookgeest) 213.
Legenden. Legende van de sjalot 191
Longinuslegende 98.
Sprookjes. Vertellingen van Moeder de gans 150.
Tergrijmpjes 327 328
Kwelspreuken 237
Raadsels 239 366.
UIT DE OUDE TAALSCHAT
Alder Crucendach 190 alemoesenpot 164 alrezeintedach 379 assignementbouck 18 arrove 379 baesse 148 baggard 379 balanche 71
bast 10 bedde (zadel) 63 bedrivere 285 belegheringe 18 beleghert 10 13 belegerthede 18 beterdinghe 18 bethoinie 270 bevernelve 270 bierenbrood 199
bivoet 270 bochstael 317
binslands 252
breiken brei 385
braderije 252
eerste braecke 318
bruët-gat 318
bul 372 bunderboeck 18 chambuen 252 dienende joncfrauwe 318
doornestecke 11
draghnet 285 duumysere 252 duvecot 78 edifitiemeter 12 van ende thende 11
erdeghelt 70 herfsceeders 12
hertvelde 270
foyauteit 49
frutier 58
gaerbouck 18
ganofroc 118
filaet 270
gardelsteen 147
gheëeden
gaugierder 67
ghebelt 63
(landmeter) 10
geometrist 9
ghesleest 188
geconsolideert 45
ghesnytsele 124
glend 372
godtsteen
ghezwoerne (herfsceeders) 12
grendelsteen 148
handtgrepe 67 hau (houtslag) 11
grotevrouwe 52
heinsel 377 hercoghe 252 hondecot 372 hoofdynghe 13 houthuus
ifvrauwmarke 270 hycken 377
252 hovenierhof 43 huerlinghen 19
jeghenoote 42 jeuderie 379
ykinghe 68 yserscale 70 jacobsstaf 16
calander 380
caerte figurative 18
caetsbal 188
caertebouck 18
canterie cantewarie 126
candeleermakere 390
kanten en abouten 12
kennisse (maat) 244
kerf
kelchieden 7
cappe 252 254 casuul 118
kersse van passchael 253
253
kerchof (officie) 380
kersers 125
clas 381
kilecrop 242
claeghe (stabat) 188
kinderen (helpers) 10
clincsteen 148 cnaepscip 249 coeslagher 382 contre 38 copeghe 253
coreelin 318 corweywaghen 124 cresekens tyt 253 criekers 125
cronement 148 cruusvoet 124 cupage 253 cusseneel 63 ladinghe 148
landboeck 18 landmaete lansmate 18 190 lanteille 148 landtmeter 10
121
landmeterpas 11
leghere 18
lepele
laye 13
legghene 13
(recht) 65 lueghene leuvene love 380 libellen 22 lisschen 381
loosheit 169 lootwitten 124 luucysere 372 machudraghere 63 maecghelt 189 maerscalc 58 maete 19 mannewaerhede 106 medecynmaetkins 381
meerer 12
meesterscip 249
meesterprijs 36
mesparc 381 metroede 11 metyncbouck 19 van mije te dije 188
mute 252 254 muusysere 124 myne 63 nokker 125 ommeloper 19
onderdorpere 148 onghelt 63 ontfanckbouck 19 overdrach 286 328
hovarenest 148 pachteghe 125
paelder 12
pandinghe 13
panneel
(zadel) 63 pannequins 20 pannetier 58 pardoenen ww. 380 perde-

-- 407 -knape *190 persoonighe 254 pimpernelle 270 pittepalen 13
posteen
priestrage 254
presentossen 189
pryser 12
148
prochiebouck 19
prumers 125 pulsnet 381
putoor 123 rapen van overzee 189
raperebauden (grave) 249
linghe 381
rebaudeghe 254
reetrecker 12
registre 19 ryshoop 189 robe 379 roede ende bast (landmeter) 11
roosebecken 294 rosmuelene 43 rute 270 sautorie 270 savoor 158
208 scharssinen (steen) 147 scipscryne 294 schoehouten 189 schoofbouck 318 scouderne 381 scipwerchuus 125 zeyndaeghen 382 slaegher 382 slapere 19 slovaert 316 solderysere 372 speettaveerne 316
stamper 382
steecbane 316
steenruute 189
speye 68
sterkin 189
stragier 38
strekele 69
stroomael 244
van sticke te sticke 11
taeltailioerscuetele
164
taille
244
sprake doen 125
tapvierendeel 294
tournoer 125
torque 382
troch 316
tsingle 125
terrier 125
uteveertienachten 47
variare 317
velt 41
schieten 317
ventheneelen
vergierder vergierroede 67
282
verbinloot 382
verhoofdinge 19
verlegheringhe 19
verloost 169
vermeten 13
vertedert 124
versch
vervoeren (huizen) 318
verwassene 317
(dijkwezen) 285
vierboete
125 vitscoven 190 vlaen 169 vlue 285 voetstellinghe 13 vorme 254
vorker 317
vulmaetsene 190
vrauwewaerheyt 351
waterscip 313
wlster 190 werf 125 te winde ghetemmert 317 winnebrood 386 wiswolle van de riecke 248
wullescale 70
selkind 240
zegghes 316
cruce (schandpaal) 392.
zille 148
LEVENDE VOLKSTAAL

Aflezen (prier en bas) 216 bakkortewagen 214 bescheedelijk
gezien 166 beslagschippe 230 bierke 184 blauwkoolmees 89 bloedtrekker 284 dienen 313 dokteur kwanselpot 76 droefaard 161 droogeuzie euziedrop 306
excessiebeurze 127
spelde droogstekke 215
aan 't gane 76
gesuursinkt 76
grauwe en grijze
flauw bierke 184
heetekoeke 20
hooispa 230
grondeling 85
houtrameie
zusters 61
288 houtschave 288 kabreren 279 kachteleiers 280 kapucijnemostaard
kinkee 214
koekam 230
374 karnavalluchter 311
krake krakke 55
rem 168
remboelie 56
lambooien 311
landing
krakkemandel 55
legge lonze 214
leefaard-levaard 160
lucifers evangelisten 64
288
meikeesten 247 meutje 60 mistpoefers 231 moluwe 310 moze 168
nijperen 280
oliekoeke 20 overgang 298
overnegenwekers 247
pannekink 20
pauw 283
peemtrekker 230
pameele 54
sopt 82
peerdedrank 76 peerds 209 poefen 55 rabauw 256 340 rattevergif
rosteel 214
te roe en ter hand 168
schokkelree 214
regaal 76
smousjassen 310
spansmoor die breekt 233
sloo 167
joen 54
straljoen 284
stalschippe 230
stuur 174
spuwdrank 76
jeren 251
trunte 76 tutuut 55 288 vadde 20
toesmijter 230
taartekermis 123
vermeesteren 76 verwinden 215 vliegende kind 187 wegleggen 209
zoodje 85. -- Taalaantekezeepuf 231
wulle van de rieke 248 313
N 366. — Spreekwoorden
M 363
ningen (alfabetisch) lit. L 235
269 302 310 319 384.
Over den bezem getrouwd 178 bezem staat altijd voor de deur 179
die dansen wilt 310 geld boven minne 314 over de halfdeur getrouwd
179 kleine kinders oor-seer 158 loop naar de mane (en dgl.) 307 aan
Menen binden 251 kijken lijk een negenweker 247 kort achter de pikke
229 over de puthaak getrouwd 179 mijn roc es mi nae 286 al dat kan
door de roeper 76 top op de pinne doen draaien 229 van alle veugels
'n pluimken 229 also langhe eet men witbroot 284.
BOEKENNIEUWS
BR. AUBERT. March On ! The Life of Th. J. Ryken 80 346.
G. P. BAERT. Vlamingen te Moline 314. W. BRAEKMAN. Middeln.
bezweringsformulieren 100. K. M. DE LILLE. Jan Francis De Zutter
314. L. DEVIEGHER. Beeld van het kunstbezit 120. C. DEVYT. West-

- 408 vlaamse Windmolens 121. Gids voor Vlaanderen (VTB) 187. IRMGARD
HAMP. Beschwbrung Segen Gebet 99. K. HEEROMA. Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift (I) 303. A. MCCORMACK. Cardinal Vaughan 341. PROF. K. C. PEETERS. Nederlandse Volkskundige
Bibliografie, I-II Tijdschrift Volkskunde (bewerkt door Ingrid PeetersVerbruggen) 200. ADOLF SPAMER. Romanusbuchlein 101. T. A. VAN
BIERVLIET. Het Stevenisme in Vlaanderen 182. R. VAN DER LINDEN.
Het bolspel in Vlaanderen 178. L. J. VANDEWIELE. De Liber Magistri
Avicenne en de Herbarijs 186. A. VAN DUINKERKEN. De Muze en de
Zeventien Provinciën 369. J. VAN HAVER. Nederlandse incantatieliteratuur 97. H. WIEGERSMA. Volkskunst in de Nederlanden 332.
Eeuwigdurende Natuurkalender (VTB) 348. Manneke uit de Mane
(1967) 372. Beertje (1966) 61. Beertje (1967) 397.
Illustratie
St. Ansgar en St. Rembert van Torhout : fresco van Skive (Denemarken)
35 Zwevezele : dorpskom (1700) 109 Jules Boydens met kweekmerrie
Pledge 211 met Le Capitaine 281 Plan voor nieuw hospitaal (1852) te
Brugge 267 wandelstok van Carel Salens 333-335 Pollinkhove en St. Machuijts Capelle (Atlas Blaeu) 323
Duiventoren van Ingelmunster 352-354.

VRAAGWINKEL
Beantwoorde vragen weggelaten
Kortrijkse saucissen. Lucifers evangelisten. Mout spaart meel. Vlaamse
« dokteurs van Leiden » 64. — Sakramentsprocessie. Slag bij Rozebeke.
Spaensche misse. Familienamen Mette-, Canterie-Cantewarie. Triumphant.
Asylrecht. Excessiebeurze. Assignementbouck. Familienaam van Compostelle. Pelle flamenge. Croone van Licentie. Handboek van Vervot. Spaensche naalden. Politieke kokarden 126-128. — Rosemarie. Klimsporen. Robbrecht de Vries. Legende van de sjalot. Christ in Flanders. Utrechtse Vlamingen. Beste veurst 191-192. — Treurdicht op Aybert van Huerne. Stormklok. Sint Klara voor mooi weer. Sint Lieven vereerd te leper. Familienaam
Beelemeyaert. Hondedrank. Gele Bastaard. 255-256. — Godvruchtige
Schaapherder. Rode draad. Schuilnaam Landsvriend. Kwalijk kwam. Noailles.
Zannekin. Graafschap verspeeld. Jan Berthout. Wandtapijt te Ingelmunster.
Jan Bulteel 319-320. — Klokkendoop. Klokken als oorlogsbuit. Drukkers van
Ghemmert. Flandrica in Spaanse textielnamen. Fna Scapinvlesch. Hangel.
Familie Rousseeuw. De Piewitte-busschen. Potje kookt. Samenspraak op
den dans. Kommunie met de aarde. Drukker van Praet. Vlaamse Primitieven. Fna Noorenberghe. Jaarboeken van Ghistel-Schoonhof 383-384.
CORRIGENDA
Blz. 42 r. 7 : Moregem i.p.v. Morgem.
Blz. 45 r. 11 : Haveskerke i.p.v. Haverskerke.
Blz. 117 r. 24 : wagens i.p.v. wegens.
Blz. 237 r. 25 : lees zeden.
Blz. 252 r. 20 : lees Flandre.
Blz. 285 r. 14 : XVIII i.p.v. XIII.
Blz. 346 r. 17 : 1961 i.p.v. 1861.

Redactie en Beheer : A. Viaene, Annunciatenstraat, 82, Brugge
Abonnementsprijs : 150 F.

Postrekening : 2335.37

BIEKORF — WESTVLAAMS ARCHIEF 1966

12

INHOUD

Van winnebrood tot brei. Avonturen van een oude beroeps A. Viaene
naam
Fr. Nackaerts O.P.
Openluchtkruisen te Kortrijk
C. Devyt
De windmolens in 1966
Beertje (1967)
Blok (1967)

385
391
396
397
398

Registers 1966 :
Bijdragen 399.
Zakenwijzer 401 — Plaatselijke Geschiedenis 401 — Onomastica 402 — Biographica 403 — Oudheidkunde en Geschiedenis 404 — Volkskunde 404 — Uit de oude taalschat 406
— Levende volkstaal 407 — Boekennieuws 407 — Vraagwinkel
408.

Redactie en Beheer : Annunciatenstraat 82, Brugge
Druk.: E. Vercruysse en Zoon, p.v.b.a., Diksmuideheirweg 36, St.-Andries

