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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
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[Nummer 1]
Hoe Tisje Taeye aan twee koeien en een kudde schapen gerocht
Tisje Taeye, een koeboertje, en Sofie Simpels, z'n wijf, woonden tegen de plaatse,
in 't naaste gebuurte van meneere Paster, die ook een koppel koeien hield.
Al wat fraai is was er aan 't ventje, het 'n had maar één miszit, het was gekend als
bateman, voor het profijt en snaperachtig ongehoord.
Het ging ter kerke zonder van z'n leven een kerf te maken, en 't was verslingerd
op sermoenen en predikaties. Was er op de parochie of in 't omliggende een missie,
een negendagen of ‘jubéleye’, Tisje was er als gesteken met 'n stokske. De paters
zijn geleerd, placht hij te zeggen, en men kan nooit weten wat er te leren of te
profiteren valt van die gasten, men kan altijd uit hun klaps het beste d'er uitrapen.
Overlaatst nu was er zo een berrevoetpater aan 't batteren in de preekstoel, hij had
het over de chrislijke naastenliefde, malkander helpen en bijstaan, aalmoezen geven
en nog vele vijven en zessen. Weggeven 'n verarmt niet, zei de pater, ter contrarie,
't brengt dubbel en dik op, bij voorbeeld: iemand geeft een koe weg al de voordeure,
langs d'achterdeure krijgt hij er twee were.
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Tisje 'n versloeg geen oge van de preekstoel en hij horkte lijk 'n vinkeman: dat was
nu 'n keer een pater die kon preken! Ja maar, jandorie toen nog, dat viel in zijn gevel
en hij peisde in zijn eigen: Tisje, m'n man, aan de rieschen liggen de baten, me gaan
dit bij gelegenheid 'n keer proberen.
Toen hij thuiskwam wist hij groot nieuws en hij vertelde aan Sofie geheel de
legende met sluize en schro, en dat hij van zin was te doen lijk of de pater vorenhield.
Sofie 't mensche verschoot er van, ze smeet heur armen in de lucht: Maar Baptiste,
zei ze, waar zijn uw zinnen, ge moogt dat alzo niet opnemen, dat is maar bij maniere
van spreken van de pater, een voorbeeld dat hij geeft lijk de parabels in 't evangelie.
Maar klappen 'n hielp niet en Tisje bleef bij zijn gedacht. En voor de minste ruzie
zwegen ze alle twee.
't Gebeurde nu, achter enige dagen, dat Potje-dek passeerde met z'n kot-op-wielen.
Nu is 't moment, dacht Tisje. Hij nu achter z'n koe en: Pak ze maar mee, zei hij, ze
zal julder goed van passe komen met zulke 'n bende kinders.
Zo'n vrijgevigheid waren ze van Tisje niet gewend, 't was anders met rooi dat ze
een uitgedroogde broodkant kregen. Ze treuzelden niet lange, bedankten Tisje en
mieken zich uit de voeten: kwestie hij mocht 'n keer verzinnen, men kan nooit weten.
Maar toen Sofie dat gewaar werd, gingen de puppen aan 't dansen. Nu zijn we plat
lijk 'n zesse en op strate, zei ze, waar zijn uw gedachten! Tisje hoorde langs die ore
niet en Sofie zweeg uit armoe.
's Anderendaags was Tisje op, henne voor hane, en hij gaan kijken. Maar naarsen
geen koeien te bespeuren.
De volgende nuchtend was hij weer de eerste in pije, maar nog 'n keer, van koeien
geen 't minste speur. Hij begon al zijn mildheid te beklagen, te meer nog dat hij, over
d'hage kijkend, de Pasters koeien neerstig zag gars eten.
Tisje kreeg een inval. In 't herte van de nacht
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stond hij voorzichtig op, zonder Sofie te ontwekken, en stille weg haalde hij meneere
Pasters koeien, bracht ze in z'n eigen wee, kroop weer in z'n polk en geen haantje
die er over kraaide.
's Nuchtends nu bleef hij op z'n gemakske in z'n bedde en liet Sofie eerst opstaan.
Toevallig keek ze door 't venster. Djezus Maria, Tisje, riep ze, ge moet sebiet komen,
daar zijn twee nieuwe koeien in 't gars...
Zie je 't nu, zei Tisje, wat heb ik je altijd gezeid, ongelovige Thomas da' je zijt.
Maar de zake verbruinde als ze de Pasters meisen zagen gaan met jok en seulen
om de koeien te melken..... Te lope was ze weer in de pastorij.
De Paster nu had het algauw in de gaten dat z'en koeien in gebuurs wee liepen.
En Tisje kon het overige gemakkelijk zelf raden.
Sofie, zei Tisje, 't zou kunnen slecht aflopen met ons en onze nieuwe koeien, nu
is 't de mantel of de male, doe wat ik je zeg, leg je neer op de vloer en gebaar je dood.
Sofie dacht: wat hapert er met Tisje, is hij zot of betoverd? en ze wilde de Paster
halen.
D'r hapert met mij hoegenaamd niets, zei Tisje, en er valt hier niet te pasteren, hij
zal hier zelfs veel te vroeg zijn. Nog 'n keer, leg je nere en gebaar je dood!
Tisje vloog in een gauwte naar 't hennekot, sneed 'n henne de keel over en met het
bloed besprenkelde hij 't wijf van 't hoofd tot de voeten. Hij had nog maar rechts
daarmee gedaan, als meneere Paster de deur openstak, tewege om over zijn koeien
te klappen. Maar Baptiste, riep hij, wat is er hier gebeurd, wat verschrikkelijke dingen
zijn dat!?
He ja, meneere Paster, wat wil je eraan doen, een kwa'slag is gauw gebeurd, dat
zijn al van die haastigheden die 'n mensche hem beklaagd als 't te laat is...
Ja maar, ja maar, zei meneere Paster, en de gevolgen!... voor uw levende dagen
in de gevangenis, en je name en fame naar de vaantjes.
Zó erg is 't wel niet, meneere Paster, zegt Tisje.

Biekorf. Jaargang 55

4
En hij neemt den tuithoorn van uit den heerd, gaat driemaal rond Sofie al tuitend,
staat dan stille en met zijn rechterhand steekt hij den tuithoorn omhoge, en zijn
linkerhand strekt hij boven 't wijf en zegt: Sofie, sta op en word weer levend!
En Sofie heur ogen gingen open, ze vergaarde armen en benen en stond rechte en:
Dag Meneere Paster, zei ze.
Den dezen nu kon z'n ogen niet geloven. E'maar Baptiste, zei hij, 't is haast lijk
toverij, geef dien hoorn maar hier, waar heb je den dienen uitgescharteld?
Hèwel meneere Paster, zei Tisje, 'k zal u dat 'n keer schone uiteendoen, dat is
eigenlijk een toverhoorn, hij komt van mijn ouden oom die hem meebracht uit
Duitsland waar hij jaren lang schaper is geweest. In z'n ouden dag is hij afgekomen
met een hele resem toverboeken en ander tovertuig. Moeder heeft alles wat maar
brandbaar was in den oven verdomd, alleenlijk heb ik intijds dien tuithoorn kunnen
wegmoffelen en voor mij houden.
Dat zijn al geen dingen voor menschen lijk gij, zei de Paster, geef dien tuithoorn
liever aan mij...
Voor geen goed van de wereld, zei Tisje, kijkt 'n keer wat er daar al mede kan
gedaan zijn.
't Is gelijk, zei de Paster, als ge hem mij niet wilt afstaan, dan ga ik naar 't Bisdom.
Niet te doene, zei Tisje. Maar weet je wat, laat ons liever wisselen, ik houd de
koeien en gij krijgt den hoorn.
't Akkoord, zei meneere Paster. En hij weg met dat toverstuk naar huis.
Hij was bekitteld om de uitwerking van dien wonderen hoorn zelf te proberen en
hij sloeg het meisen de sterre in, ging er driemaal rond al tuitend, stond stille en deed
lijk Tisje gedaan had. Maar Manse 'n roerde niet. Hij herbegon nog 'n keer, maar 't
en hielp niet, hij gerocht verlegen met z'n eigenzelven en in z'n uiterste nood ging
hij bij Tisje te rade.
Maar hoe is 't godsmogelijk, zei Tisje, dat ding
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leugert nooit. Maar g'hebt misschien verkeerd geblazen?
Hèwel, 'k heb ik langs het mondstuk geblazen, zei de Paster.
Ja, 't en is ook geen kunste, als je 't ook al zegt, zei Tisje, g'hebt er 't leven
uitgeblazen.
Daarop vertrok de Paster en thuisgekomen probeerde hij zoals Tisje hem gezeid
had. Maar nog 'n keer zoveel appels als peren. Over van verlegenheid vertelde hij
zijn gevaarnessen aan de koster.
Als den dezen nu dat allemale hoorde, zei hij: Hèwel santé, meneere Paster, zulk
'n geleerde bolle, u alzo op stopen laten trekken van dat onnozel krotteboertje, hèwel,
waar gaat de wereld naartoe. In elk geval Tisje is den besten met uw koeien en gij
zijt tot over jen oren in nesten. Dat we 't anders deden; ik zal u een handje toesteken,
zei de koster die ook geen van de domste was. Dezen nacht begraven we 't meisen
onder de spaanshoutenhage van de pastorij, en voor alwie het horen wil laat je 't in
de bree wee lopen dat ze verre weg is naar heur familie en voor langen tijd. En ware
'k in uw plaatse, meneere Paster, ik zou Tisje, die vuile kruiswegjode, z'n
kreutetrekken diere doen betalen, ik zou hem van kante maken, kort en goed.
Gemakkelijker gezeid dan gedaan, wedervoer de Paster.
't Is alzo zo simpel als het groot is, ging de koster voort, we spelen een ooige
verdoold en nodigen hem uit om mee te gaan naar 't Bisdom. Als hij van geen liefde
wil weten, dan maken we er korte metten mee, we versmoren hem lijk een droeven
hond in de Grote Moriere bachten 't Drievijflijnebusch.
Zo op een avond dat Tisje allene thuis was en zat te smoren in den hoek van den
heerd, gingen ze er naar toe, Paster en koster, en: Baptiste, zeien ze, de bisschop
heeft van uwen wonderbaren tuithoorn gehoord en verlangt om u te zien, 't is
voorzeker om u bisschop te maken. Wat zegt ge daarvan, gaat ge mee?
Tisje, die fijnore, hoorde ze afkomen op hun voete-

Biekorf. Jaargang 55

6
lingen, en: Geerne genoeg, zei hij, maar 'k en kenne geen gebenedijd woord latijn.
En daarbij, wat gedaan met Sofie?
Ze flikten 'n oge naar malkaar en verraads scheerden ze Tisje vast, duwden een
futsel in zijn mond en ze prommelden hem in een groten lijnwaden zak en bonden
hem straf toe.
Tisje verweerde hem lijk een duivel in een wijwatervat, maar al verloren gesperteld.
Ze haalden een pertse van backten de houtvumme, bonden de zak er aan vast en, lijk
twee brouwersknechten die een tunne dragen met den bierboom, waren ze op weg
en ‘en avant la musique’ rechte naar de grote baan.
Zegt de Paster: 'k gelove dat hij al versmacht is.
Bah, zegt de koster, 't kan hem of ons maar weinig schelen, een halfure eer of later,
't is toch 't zelfde, en we zijn er eens lijk anders van af.
Ze kregen dorst van te gaan en gerochten moe van dragen en in de eerste de beste
herberge trokken ze binnen en lieten de zak met Tisje buiten tegen de voorgevel.
Intussen kreeg Tisje de proppe uit z'n mond en hij hoorde getrappel van een
voorbijtrekkende kudde schapen, en hij riep zoetjes: pst - pst, hèla schaper, kom e'
keer hier.
De schaper wist eerst niet waar het vasthield. Hij hoorde opnieuw een gedempte
stem: 't is hier schaper, hier in de zak, ze zouden mij willen bisschop maken en ik
ben daarvoren niet hoge genoeg geleerd.
Wie zij' je gij wel? vroeg de schaper.
Ik, Baptiste Taeye, ge weet wel van tegen de plaatse, en ze willen mij mageré
bogré bisschop maken, en zeggen 'n helpt niet.
We zullen het anders doen, zei de schaper. En hij deed de zak open en: Kruipt er
gij uit en ik zal in uw plaatse kruipen.
Zo gezeid, zo gedaan en 't was met rooi gebeurd of de dragers kwamen buiten en
met versen moed vertrokken ze recht naar de Grote Moriere, en ze zwierden
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de zak met de schaper 't water in en, kontent lijk de keuns, trokken ze naar huis.
Onderwege kwamen ze een kudde schapen tegen. Ze keken naar malkaar: dat was
de schaper niet, 't was Tisje! Ze konden hun ogen niet geloven. E'maar, Baptiste, zei
de koster, is dat wel gij?
Hèwel waarom niet, zei Tisje, wat voor raars ware dat nu?
't En is maar, hernam de koster, een moment geleden dat wij u in het water gesmeten
hebben.
Ja, ja, 'k weet ik dat ook wel allemale, zei Tisje, en ik ben op de schapenmarkt
terechtgekomen. Had je mij één stap verder gesmeten ik kwam op de koemarkt, en
nog een stap verder en ik was op de peerdemarkt.
Ze keken alle twee maar blesde en 't was deze keer de Paster die eerst ter sprake
kwam en: Koster, zei hij, zou je nog op een kleintje naar weten waar dat we Tisje
gesmeten hebben?
Ja, op een voet naar, antwoordde de koster.
Ze keerden were naar de put, de koster sprong eerst in 't water, hij zonk in de diepte
en stak z'n armen omhoge om hulpe. De Paster verstond het verkeerd, sprong nog
een stap verder 't water in. En alle twee verdronken ze jammerlijk.
En Tisje hield zijn koeien en zijn kudde schapen.
- Naverteld naar een vertelling gehoord in het voorjaar 1952 van een 72-jarige
Bevernaar (Beveren a.d. Yzer). Deze heeft het in zijn prille jeugd, omstreeks 1890,
horen vertellen van een zekere Kimpe, een Belgisch vaandelvluchtige die dan 50
jaar oud was; ergens uit het Merkemse afkomstig had deze man zich gevestigd te
Oostcappel, wijk Vijfweg (Frans-Vlaanderen). Vermoedelijk had Kimpe de vertelling
meegebracht uit zijn geboortestreek. - De Grote Moriere is een put met een
wateroppervlakte van ongeveer 5 aren gelegen te Hondschoote tussen Les Quatre
Chemins en L'Etoile Française, dichtbij de grens.(1).

(1) Met sluize en schro: binnen en buiten; met kanten en abouten. - Naarsen: nauwers, nievers;
nergens. - Nu is 't de mantel of de male: al of niet; armoede of rijkdom - Leugeren: loochenen;
missen, weigeren. - Zoveel appels als peren: verloren moeite. - Op stopen trekken: beetnemen.
- Kreutetrekken: schelmstreken. - Een ooige verdoold spelen: list gebruiken of verzinnen. Magré bogré: omzetting, voor bon gré mal gré (willens nillens). - Biesde kijken: dom
verwonderd, dom verbaasd.
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De vertelling is een sprookje dat in Vlaanderen veel varianten vertoont; zie o.m.
‘Djostje’ verteld door B. De Langhe in Biekorf 1934, 263-268; ‘Van Cies den
Schoenmaker’ verteld door de ‘Verteller van Winnezeele’ in G. Lamerant,
Wondervertellingen uit Frans-Vlaanderen (leper 1911; 2e druk Brussel 1926). Zij
behoort tot het zgn. Unibos thema (Klucht van Boer Eenos). Daarover: M. De Meyer,
Vlaamsche Sprookjesthema's 132-140 (Leuven 1942; uitg. Kon. VI. Academie). H.
Stalpaert. Oude Westvlaamse Volksvertelsels V: De Slimme Dommerik 44-52, met
de belangrijke aantekeningen 277-278 (Brugge 1946).
Stavele
A. BONNEZ

De Gilde ‘Noodvier’ te Brugge.
Bij de mededelingen van M.V.C. hierover in Biekorf 1953. 242, heb ik de volgende
verbeterende aanmerkingen in te brengen. Ik was lid van Noodvier in 1910, 1911 en
1912 en proost in 1913-1914 tot aan de oorlog, wanneer de gilde afgeschaft werd.
Ik weet dus nog al goed wat er omging.
In al die jaren heb ik nooit gehoord van iets dat op paleographie of heemkunde
gelijkt. Noodvier was niets anders dan een geheime bond van de vurigste
flaminganten, vier of vijf uit elke der drie hoogste collegeklassen, onder leiding van
een seminarist; verder waren er nog 4 of 5 hoogstudenten en evenveel seminaristen
(als leden). Niets anders werd daar besproken dan het flamingantisme. In mijn tijd
bv. de strijd voor de vervlaamsing van de Gentse universiteit, de werking om vlaamse
sermoenen en retraites te bekomen op 't college, hoe vlaamsgezinde leraars moesten
gesteund worden, de strijd voor betere taalkennis (gallicismen en germanismen
bekampen), medewerken aan de Vlagge, enz.
Noodvier had een Keure; bestaat ze nog? De vergaderingen werden gehouden niet
in de Studentenkring, maar in het patronaat van St Jacobs (Jan Booninstraat) en
gedurende het schooljaar ging de werking voort in de eveneens geheime klasbonden.
Het was dus iets in den aard van den Swighenden Eede.
M.G.
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Flamenco
Op het Spaanse woord flamenco treft men in de woordenboeken, naast de klassieke
betekenis Vlaams, Vlaming, een onverwacht gezelschap aan. In het uitstekende
Spaans Handwoordenboek van de Nederlandse hispanoloog C.F.A. Van Dam (Den
Haag, 1948) lezen we op FLAMENCO als adjectief:
1. Vlaams; 2. typisch Andalusisch; 3. chulo-achtig [d.i. de dingen ongedwongen
doend of zeggend]; in Latijns Amerika: sierlijk, elegant, bevallig, aardig; 4. dik en
blozend (gezegd van vrouwen); 5. mager en slank (Lat. Amerika, nl. Honduras en
Puerta Rico). - Als zelfstandig naamwoord betekent flamenco ook nog de flamingo
(vogel).
Flamencos en Nación Flamenca zijn in de Spaanse geschiedenis een grote naam,
vooral sedert Keizer Karel en Philips II: de benaming omvatte, in de 16e eeuw, alles
wat toen Nederlands was en somtijds zelfs Neder-Duitsland (Rijnland en Westfalen).
Heeft onze nationale naam - die zijn legendarische klank tegenwoordig misschien
het zuiverst in de Spaanse wereld heeft behouden - taalkundig en historisch enig
verband met de andere vermelde betekenissen? en vooral met ‘typisch Andalusisch’
en nader te bepalen toepassingen?
De vraag werd vroeger in Biekorf (1946, 215; 255) gesteld naar aanleiding van
het typisch Andalusische Café flamenco of Zigeunercafé. Alleen door F. van Es werd
daarop een suggestieve nota ingezonden over de benaming ‘Flamande de Rome’
(Flamenca de Roma) door Mérimée in zijn bekende novelle Carmen gebruikt voor
‘bohémienne’. Onze vriend en medewerker G.P. Baert heeft ondertussen de
flamencovraag niet losgelaten; een reis in Spanje en een artikel over de Flamencos
in het weekblad Semana (1951) leidden tot een vruchtbare briefwisseling over dat
onderwerp met Prof. Santiago Montoto van Sevilla. De vraag wordt nu opeens zeer
actueel door de verschijning hier te lande van de lang aangekondigde, geprimeerde
kleurfilm FLAMENCO van Edgar Neville.
Het moderne begrip ‘flamenco’ behoort tot het gebied van de folklore der
Andalusische gitanos of zigeuners, bepaaldelijk tot de moderne vormen van hun
muziek en dans. De traditionele volkszang van de Andalusiërs, de cante jondo (diepe
zang), heeft - samen met de dans - in de 19e eeuw een tamelijk snelle evolutie
doorgemaakt waarbij het araabse (moriske) en vooral het zigeunerelement de
bovenhand heeft
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gekregen. De oude soberheid van zang en voordracht werd overwoekerd door de
schitteringen van het Italiaanse belcanto. Ook de dans werd ‘gegitaniseerd’ (agitanado,
zegt het Spaans) zowel in de begeleiding (castagnetten en handgeklap) als in het
overstijgend en bedwelmend ritme. En cante flamenco werd de nieuwe naam van
dat nieuwe zigeunergenre. De stroming werd weldra een - tegenwoordig nog steeds
- zeer dynamische beweging, met meesters en scholen, die als flamenquismo bekend
staat en een overvloedige literatuur op haar naam heeft.(1) Andalusië exporteerde zijn
klassiek geworden café flamenco naar Malaga, Madrid en andere Spaanse steden
waar het in de jaren 1880 sommige Franse impressionisten heeft geboeid(2) Zo groot
was het succes van die geëxalteerde zang- en danswijze dat zij binnendrong in de
kerk: het Album Flamenco, samengesteld door ‘Alejandro y su amigo Alberto’ en
ca. 1895 gedrukt en uitgegeven door het Jongensweeshuis van het H. Hart te Madrid,
is feitelijk een verzameling godsdienstige liederen in flamencostijl.
Het aloude flamenco, onze nationale naam in het Castiliaanse Woordenboek, heeft
aldus - voor zover we weten, niet vóór de 19e eeuw - een dubbelganger gekregen in
de boven beschreven samenstellingen cante, cuadro, café flamenco. Het woord dekt
een nieuw begrip; flamenco zegt tegenwoordig: de folklore - muziek, dans en zang
- van de Andalusische gitanos. En de beoefenaars van dat flamencogenre heten:
flamencos en flamencas.(3)
Is er enig semantisch verband tussen flamenco ‘vlaams’ en flamenco ‘genre gitano’?
Deze vraag werd reeds gesteld in 1881 door D.A. Machado in zijn Coleccion de
cantes flamencos te Sevilla uitgegeven. En zijn uitleg was als volgt.
De oorsprong van de benaming kent men in Spanje niet. De gitanos zelf weten
niets over de herkomst van die naam. Men heeft wel [in Spanje] onwetenschappelijk
gezegd en ge-

(1) Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana (Espasa) t. 26, 229-30; art. Gitano
(Bilbao 1925). Over het Flamenquismo vooral: Alejandro Guichot y Sierra. Noticia historica
del folklore (Sevilla 1922). Eugenio Noel. República y flamenquismo (Madrid z.d.).
(2) A. Pougin, Dictionnaire du Théâtre, 133-34; art. Café Flamenco (Parijs 1885).
(3) G.P. Kurath in Dictionary of Folklore. Mythology and Legend I. 393 (New York 1949).
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schreven dat de flamencos (= gitanos) zouden afstammen van Vlamingen, en namelijk
van de talrijke Vlaamse zigeuners die onder Keizer Karel V naar Spanje zouden
gekomen zijn. De benaming flamenco werd alsdan, als een term van misprijzen,
toegepast op al de zigeuners van Spanje. De talrijke Vlamingen die toenmaals het
Hof van de Keizer vormden, werden in Spanje als indringers beschouwd: vandaar
dan ook die ongunstige betekenis van flamenco in de 16e eeuw.(1)
Deze geleerde volksetymologie door prof. Machado medegedeeld staat niet alleen.
Men vond er de volgende variante op.
Philips, de vader van Keizer Karel, die met Joanna van Castilië gehuwd was, had
een talrijk gevolg van Vlamingen naar Spanje meegebracht. Die Vlamingen echter,
van nature lustige drinkebroers, verveelden zich danig te midden de sombere ridders
van het Castiliaanse hof. En zij liepen over naar de gitanos van Andalusië om er te
dansen en te Batavieren. En lieten er hun faam.... en naam(2)
Prof. G.P. Kurath gaf in 1949 nog de volgende conjectuur ten beste: ‘Flamenco
betekent mogelijk de Spaanse soldaat die, uit Vlaanderen (de Nederlanden)
teruggekeerd, als ontwortelde en vagebond op één lijn werd gesteld met de gitanos
van Andalusië.’ Hij voegt er echter aan toe dat de benaming even goed met flamingo
(de vogel) kan samenhangen.
Hier volgt ten slotte de jongste uitleg door Prof. Santiago Montoto in 1952 uit
Sevilla aan dhr. G.P. Baert medegedeeld.(3)
‘De gitanos worden, in Andalusië, flamencos genoemd. Deze naam werd hun
gegeven uit sympathie en tevens uit scherts, omdat de gitanos juist zulk een contrast
vormen met de blanke en blozende Vlamingen. Immers de Andalusiërs zijn
gekscheerders van aard. De naam flamenco werd naderhand overgedragen op de
dans en de liederen van de gitanos. En daar hun liederen echt mooi zijn en hun
vrouwen bevallig en zwierig, kreeg flamenco de betekenis: liefelijk, sympathiek,
opgewekt en schitterend.’
De meesters van de etymologie hebben tot nu toe de behandeling van flamenco
‘gitano’ links laten liggen. Vercoullie raakt alleen, op een eerder romantische wijze,
flamingo (de vogel) aan en schrijft (Etym. Wdb.): ‘Flamingo: uit Sp.

(1) Naast Machado vgl. ook Schuchardt. Los cantes flamencos (Halle 1881).
(2) Publiciteit voor de film Flamenco
(3) Brief uit Sevilla 17 Jan. 1952.
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flamenco. eigenlijk Vlaming; de vogel komt van de Vlaamse Eilanden d.z. de Azoren.’
Deze uitleg houdt geen steek.
Flamenco als vogelnaam is, zoals fra. flamant, portug, fiamingo, ontleend aan het
provencaals flamenc, dat zelf afgeleid is uit lat. flama ‘vlam’ met suffix van germaanse
oorsprong - enc. Het piemont, fiamengh betekent: prachtig, heerlijk; het oudcatalaans
flamenc: fris van gelaatskleur, blozend.(1)
Men mag aanvaarden dat flamenco ‘gitano’, evenals flamenco als vogelnaam, van
romaanse stam is en taalkundig niet verwant met het op germaans ‘flaming > flameng’
gevormde flamenco ‘vlaming’. Gelijkluidendheid met het germaanse flamenco
‘vlaming’ kan echter in zekere mate op de ontwikkeling van de betekenis van het
romaanse flamenco ‘gitano’ hebben ingewerkt.
De lotgevallen van onze nationale naam in het germaanse taalgebied kunnen wellicht
iets bijdragen om de semantische flamenco-puzzle in Spanje te belichten.
In Duitse tongvallen is flämisch sedert de 17e eeuw vastgesteld met de betekenis:
verdrietig, knorrig. De grote Weigand verstrekt daarover de volgende uitleg.
De Franse invloed die zich sedert de 12e eeuw op de zeden, klederdracht en taal
in Duitsland liet gelden, werd hoofdzakelijk bemiddeld door het half romaanse, half
germaanse Vlaanderen. Een fijn beschaafd mens werd derhalve als Vlaeminc
bestempeld. De navolging van de Vlaamse zeden en taal drong ook tot de lagere
standen door, waar de distinctie echter kwalijk uitviel en belachelijke vormen aannam.
Vandaar dan de verdere ontwikkeling: flämisch ‘fijn beschaafd’ verviel tot de
betekenis ‘grof pralend, aanstellerig’, waaruit de betekenis ‘verdrietig, knorrig’
ontstaan is.(2)
Dichter bij de flamenco-ontwikkeling staat de bekende contaminatie van
‘Vlaanderen’ met de Duitse dialectische vormen flander, flanderl, flanderer,
betekenend ‘lichtzinnig, ongestadig, vlinderachtig’ gezegd van een meisje. E. Van
Cappel heeft vroeger in Biekorf (1909, 274) gewezen op de Duitse volksliedjes
waarin Flandern, Flanderi in deze betekenis voorkomt:

(1) Bloch-von Wartburg. Dict. Etymologique s.v. flamant (Parijs 1950). G. Körting.
Lat.-Romanisches Wörterbuch nr. 3812 (Paderborn 1907). E. Ulrix. De Germaanse elementen
in de Romaanse talen nr. 579 (Gent 1907)
(2) Weigand. Deutsches Wörterbuch I, kol. 543 (Giessen 1909).
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Das Mädchen ist aus Flandern,
es wandert vom einen zum andern.

Elders:
Mein Schatz, der ist aus Flanderi.
Hat alle Tage en ander...

Dr. Max Grünbaum heeft verder gezocht om deze Duitse volksetymologie door een
wetenschappelijke uitleg te vervangen. Flander, Flanderen beschouwt hij als
woordvormen ontstaan uit ‘wallender’ = pelgrim. En namen van pelgrims, als b.v.
de Sint-Jacobsbroeders (bedevaarders naar Compostella), hebben inderdaad dikwijls
een ongunstige betekenis gekregen als: mensen die aan lager wal en van minder
‘goeden love’ waren.(1)
Meer overtuigend was het besluit van E. Van Cappel, gesteund op de studie van
B. Kahle, dat n.l. flandern, flanderi, in deze rijmpjes staan ‘alleen om het rijm’. Het
Westvlaams biedt ten andere voorbeelden van zulke rijmen:
Hij slacht van Alexandere,
alle acht dagen een andere.
Hij slacht van De Boever,
hoe ouder hoe droever.
Hij slacht van Verbeke,
de zondag lijk in de weke.

Daarmede kunnen we ons, Vlamingen, troosten: wie in een liedje staat, staat er soms
alleenlijk voor het rijm. En omgang met de lotgevallen van woorden en hun betekenis
leert steeds opnieuw, zoals in ons flamenco-geval, dat men daarbij het ongerijmde
en paradoxale niet immer buiten beschouwing zal laten.
A. VIAENE

Munsterstraat - Musselstraat.
Te Zerkegem bestaat er een ‘Mosselstraat’ (ook in de naburige parochiën). In een
oude Ommelooper van Zerkegem heet die straat: Munsterstraat; alswanneer de
mensen dit ‘munster’ niet meer verstonden zal het ‘musselstraat’ geworden zijn.
Vgl. Gouden Ringstuk (Biek. 1953, 259) en andere vervormingen vermeld in de
Toponymica uit de Kuststreek van J. De Langhe.
M.G.

(1) Gesammelte Aufsätze zur Sprach- und Sagenkunde 457-58; aangehaald door A. Smythe
Palmer. The Folk and their Word Lore, 9 (Londen 1904). D. Th. Enklaar. Uit Uilenspiegel's
Kring, 58 (Assen 1940).
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Kerkdiefstal te Roesbrugge-Haringe
18 Maart 1773
Omstreeks 1770 werden in de zuidelijke hoek van West-Vlaanderen verscheidene
kerkdiefstallen gepleegd waarvan de daders, twee mannen en een vrouw, ten slotte
gesnapt werden. De twee mannen, Jan Francus van Egroo en Paulus Werlé,
ondergingen 7 Dec. 1773 de doodstraf te Gent.
Op het archief van het Drossaardschap van Brabant (Algemeen Rijksarchief te
Brussel nr. 48) ligt daarover een stuk waarin het vonnis van die medeplichtige vrouw,
een zekere Leocadia Pick uit Watou, voorkomt. Dit vonnis werd uitgesproken door
de schepenen van der Keure vanwege de onderbaljuw der stad Gent; de
bijzonderheden die er in vermeld zijn, vooral betreffende de kerkdiefstal te
Roesbrugge, zijn niet zonder belang. Hier volgt de tekst.

Vonnis van Leocadia Pick uit Watou.
‘Omme dieswille dat ghy, Leocadia Pick. dochter van Jacobus ende van Marie
Agnesse Loose, oudt 27 jaeren gebortich van Watuwe in Veurne Ambacht, u soo
verre hebt vervoordert, van niet alleene t'sedert vier jaeren errewaerts en alomme ten
platten lande te loopen met dieven ende vagabonden, sonder erghens fixe domicilie
te hebben, midtsgaeders te bouleren met Jan Francus van Egroo, alhier op den 7n
december 1773 geexecuteert, ende van wiens wercken ghij in dese gevangenisse sijt
verlost van onwettigh kindt; nemaer oock den geseyden van Egroo ende Paulus
Werlé, alhier insghelijckx ten voornoemden daeghe geexecuteert. versaemelt hebbende
op de prochie van Harynghen, Casselrije van Veurne, in de maent Maert 1773, met
hun seyt vertrocken, ende hun hebbende hooren raemen van de kercke te bestelen
tot hetselve Harynghen den 18e der selve maendt, op het segghen van Jan Franciscus
van Egroo, sijt vooren op ghegaen naer de capelle te Poele (Poelkapelle), alwaer ghij
hun sijt blijven afwachten, ende de welcke daeghs naer dien bij u gecomen sijnde,
voorsien van eene quantiteyt effecten, die sij tusschen den nacht van den 18e ende
19e maerte voorschreven in de vs. kercke (van Roesbrugge-Haringe) hadde gestolen,
ghij met hun sijt afgesackt naer Nieukereke, ende gaen rusten in een
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bosch, alwaer ghij benevens uwe twee geseyde complicen hebt oversien alle deselve
effecten, bestaen hebbende soo in twee silvere ciborien, silvere offeranden, als wel
een silveren busken ofte doosken;
Ende welck busken van Egroo aldaer opengedaen hebbende, ghij daer in hebt sien
ligghen twee hostien waer over ghij, benevens uwe gemelde complicen, grootelijckx
sijt verschrickt geweest: Welck busken van Egroo aldus toegedaen hebbende, heeft
gesteken in sijnen sack, waer naer ghij met hun de woordere effecten hebt gesepareert
in 3 deelen ende elik met sijn deel gekommen naer dese stadt, in de welcke ghij een
deel van dien vercocht hebbende, met uwe twee complicen sijt vertrocken naer de
stadt Middelborgh in Seelandt, sijnde door de andere beraemt de hostien te begraeven
op de gewijde aerde, in de onsekerheyt of die waeren geconsacreert; in welcke stadt
(naer dien Jan Francus van Egroo de gemelde hostien uyt het doosken hadde gegoten
op een schoon papier, ende die alsoo toegevauwen, ghegeven aen Paulus Werlé,
omme die te begraeven op het Roomsch kerckhof, ende die deselve eyndelynghe
heeft geworpen in het waeter aen de Vlissyngsche poorte) ghij het busken ofte doosken
benevens alle resterende silvere effecten ten deele hebt vercocht aen eenen silversmidt,
ende daervoren becommen tot 4 a 5 rijcxdaelders, boven 2 garnituren
manschoengespen, een paer vrouwe schoengespen. 3 silvere snuyfdoosen, ende eenen
gouden rinck, ende ten deele aen eenen tweeden silversmidt oock aldaer die de selve
heeft ingehouden, bestaen hebbende in een silveren croontjen;
Van welcke vercochte ofte verwisselde effecten ghij voor uw paert hebt behouden
de silvere vrouwschoengespen, eene der 3 snuyfdoosen, ende den gouden rinck, alle
over u bevonden t' uwer apprehensie, midtsgaeders aen van Egroo ghegeven de
penninghen, ende aen Paulus Werlé ghegeven de overige snuyfdoose, ende silvere
gespen;
Boven dat ghij eenighe daeghen voor de begaene kerckdiefte de selve uwe
complicen beraemt hebbende te gaen bestelen het Schuttershof tot Boesinghen,
wederom vooren op gegaen, ende de twee sargien, benevens de andere aldaer gestolen
effecten door hem bij u ter bestemde plaetse gebracht sijnde, hebt doen vercoopen
binnen de stadt Cortrijck, ende de penninghen daer van geproveniert, ter hand gestelt
aen van Egroo;
Boven welck ghij ten uyttersten sijt suspect van ten jaere 1772 benevens Jan
Francus van Egroo op Ste Jans Steen
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(bij Hulst) diefte te hebben begaen in het Wethhuys aldaer ende ten selven eynde
aldaer te sijn gegaen logeren, midtsgaeders te openen de venster, langst welcke de
voornoemden van Egroo was ingekomen, ende waerover ghij des anderendaeghs sijt
geapprehendeert, ende gestelt op den thoren van den tempel van waer ghij met de
vluchte sijt ontcomen;
Boven dat ghij over vehemente suspicie van begaene dieverije tot Dunkercke op
den 4n Februari 1771 sijt gebannen voor 5 consecutieve jaeren, ende ter gelijcke
causen tot Belle op den 10n October daernaer, insgelijckx sijt gebannen voor 10
jaeren: ter causen van alle welcke ghij benevens uwe complicen alhier sijt
geapprehendeert ende gecolloqueert in vangenisse;
Alle sijnde facten niet lijdelijck in een landt van justicie... soo ist dat schepenen
van der keure van wege den onderbaillieu deser stadt (Cent)... sult worden gestelt in
het tuchthuys provintiael binnen deser stadt den tijdt van 15 naereenvolghende
jaeren... Actum... 5.7.1775.’
De pastoor en de kerkmeesters van Roesbrugge zijn, na de ontstellende diefstal van
1773, zonder verwijl aan het werk gegaan om het gestolen zilverwerk te vervangen.(1)
De aalmoezen ‘omgehaelt in de kerke ten opzichte van de kerck diefte’ waren zo
overvloedig dat zij er grotendeels een nieuwe kostbare communiebank mede konden
betalen.... ‘God wetende goed te trecken uyt het quaet’: zo noteerde met welgevallen
de opsteller van de oude kerkinventaris
C.T.

Kozakken te Kortrijk
15-17 Februari 1814
Aansluitend bij het alhier (Biekorf 1953, 238-240) medegedeelde over ‘Kozakken
van de Don in de Vlaanders’ volgen hier de gelijktijdige aantekeningen van
Goethals-Vercruysse uit zijn Handschrift (Stadsbibliotheek Kortrijk; Cod. 205, deel
76, anno 1814).
J.D.
‘15 Februari 1814 ten 1 ure namiddag zyn al de St Janspoorte ingekomen dry
Pruzische Jagers te peerd,

(1) E. Vanden Bussche. Histoire de Rousbrugghe-Haringhe. 107, 341 (Gent, 1866).
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de welke langs de Doornykstraete na de markt gereden zyn, alwaer aen het Stadhuys
wyn gedronken hebben, en korts daer naer met nog eenige flesschen zyn wedergekeert.
In het afkomen heeft ondere andere ontrent de Doornikpoorte hun aengesproken den
Knegt der Logie van de Francs-Maçons zynde ook tamboer Major der Muzyk van
de Nationale Garde...
Ten 3 ½ zyn op 't onverwagts al de St Janspoorte ingekomen omtrent 600 mannen
geallieerde Ruyterie, bestaende in Cosakken, Saxische roode Huzaren, Pruyssissche
blauwe en Pomersche Jagers, onder de bevelen van de Colonel Geismar. De
muzykanten der Cozakken zongen al spelende; de soldaten alle in d' huyzen der
groote straeten naest aen de Markt gelogeert, hunne peerden voor de deuren blyvende.
De Cosakken waeren alle op de markt omtrent hunnen Major die zig ten huyze van
Mr Van der Straten logeerde; al dit volk was zeer lastig om eten en drinken te eyschen,
wilden meest wyn of brandwyn hebben, ook genever dat zy snaps noemden. Zy
hadden mede gebragt den telegraph van St. Denys.(1)
Eenige Cosakken trokken na Meenen en buyten de Rysselpoorte.
16 feb. 1814 's morgens omtrent 8 uren zyn al de Bisseghempoorte langs den ouden
Iperschen weg vertrokken de troupen die daegs te vooren ingekomen waeren. Men
heeft daer naer vernomen dat zy, langs Meessen, Belle, Cassel, St Pol, op Doulens
vertrokken zyn, van welke laetste stad zy zig meester der Citadelle gemekt hebben
en daer naer hebben zy zig nog kunnen gaen vervoegen by het Pruyssisch leger
ontrent Laon....
Ontrent 2 uren is er een Pruyssische patroulle van 5 Ruyters met een officier en
een Cozak ingekomen die door de Borgers, welke hun verwelkomden, moesten
drinken op de markt; den officier ging de Municipaliteyt aenkondigen de komst van
de Colonel met

(1) Over de telegraaf van Chappe te St. Denijs en te Tiegem in 1814. zie Biekorf 1932, 169-171.
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200 Ruyters en 80 Cozakken met hunnen Hetman of overste en trok dan met zyn
patroulle voort na d'Yperstraete. Korts daerna quam de Colonel binnen stad met zyn
volk ende Cozakken; hy vraegde logementen voor 500 mannen cavalerie.
Ontrent den avond zyn d'andere 300 gearriveerd die alle by de borgers geplaatst
wierden; daer waeren een deel van 't corps vrywillige van Pruyssisch Pomeren gekleed
in 't groen en wel gewapent met zeer snelle peerden. Den Hetman gelogeert zynde
ten huyze van Mevrouw de Maderen in de Capucynestraet, hebben al de Cozakken
hun gelogeert daerby, de peerden aen d'huyzen vastmakende met strooy er onder;
verscheyde bleven den naght slapen by hun peerden. Veele waren moeylyck in hun
logement om dat zy dronke waren, maer bekomende 't gonne zy vraegden, wierd
niemand mishandelt. 't Was zeer kloek volk, - ten meerderen deele met mantels en
lange wyde broeks, veele van verschillende couleur, eenige zelfs met beerevellen in
plaats van mantels. Hun hoofd was gedekt met laken ronde mutsen omzet met hair,
veele hadden op de borst verscheyde kruyssen en eereteekens, zelfs fransche die zy
genomen hadden, onder andere den Hetman hadde dry Prussische of Russische en
twee fransche. Hun wapens waren een lancie 15 voet lang, een swaeren sabel, eenen
gordel waer in by sommigen tot vier pistolen waeren, eenige hadden nog boven de
gezeyde wapenen nog een fusyke ofte een groote pistole op den rug hangen; 't was
merkweerdig om zien; ook de snelheyd van hun kleene peerden, zeer slegt betoomt
met een zeer hooge zadel; by vele waeren de stegelreepen maer enkel koorden.
17 febr. 1814 te 4 ½ zyn de Cosakken die by Roncq een schermutzeling met de
fransche gehad hadden, hier ingekomen medebrengende eenige krygsgevangene en
op eenen wagen een gequetsten en een van hun onderofficieren die in 't gevecht dood
gebleven was. Zy hebben ontrent 5 uren dien dooden op het Magdalene Kerkhof met
hun ceremonien begraven.’
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De laatste voerman in het Brugse
Op Zaterdag 7 November 1953, naamfeest van Sint Willibrord, de grote trekker langs
Nederland's wegen, heeft de voorman Alfons Brandt voor de laatste maal zijn paard
opgetuigd en vóór de huifwagen ingespannen om het traject Moerkerke-Brugge en
terug af te leggen. Sinds 1948 legde hij elke Woensdag en Zaterdag de tocht af.
Meteen is weer een stuk volksleven verdwenen. De eeuwenoude huifwagen heeft
de plaats moeten ruimen voor het autovoertuig.
De taak van onze voerman begon elke Woens- en Zaterdag om drie uur in de
morgen met het paard te voederen, want er moet twee uur gewacht worden om het
paard in te spannen. Om vijf uur werd de wagen aan het rollen gebracht. De tocht
besloeg circa drie uren; eens te Brugge moesten eerst de thuisbestellingen uitgevoerd
worden; ondertussen werden voorwerpen opgeladen voor Moerkerke. Rond tien uur
- het geraakte soms ook elf uur - bolde de huifwagen in de Hallestraat, ‘Bachten
d'Halle’, met de gekende herbergen ‘De Rode Poort’ en ‘De Ster’, de pleisterplaatsen
van de voermans (nu de autovoerders alias chauffeurs). Aldaar laadde hij af of
overhandigde de voorwerpen aan zijn collega's met bestemming voor Knokke,
Blankenberge, Zeebrugge, Ruddervoorde e.a. De voerman op Ruddervoorde heeft
zijn huifwagen tijdens het jaar 1952 latei steken; hij was de voorlaatste der Mohikanen.
Omstreeks twaalf en half, het kon wel één uur (13 u.) draaien, werd de terugtocht
aangevat. Er werd onderweg nog 'n pinte ‘gepakt’ in de herberg ‘Lettenburg’ en rond
vier uur was de huifwagen terug te Moerkerke; aldaar moesten nog de bestellingen
thuisgebracht worden.
De prijs van het vervoer was: voor een bescheiden pakje: 5 fr., voor een pak of
voorwerp van een zekere omvang 10 à 15 fr. Zo voor een ledige
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ton te vervoeren werd 5 fr. betaald; evenveel voor een tapijt; maar werd het tapijt
voorzichtjes in de ton gestoken, dan moest maar éénmaal vijf frank worden betaald.
In geval het vervoer per gewicht geschiedde bedroeg de prijs 15 fr. per honderd kilos.
Vóór Alfons Brandt reed op Moerkerke-Brugge Achiel Burggraeve. En dezes
voorganger, Edmond Burggraeve, geboren te Moerkerke op 31 October 1872 en te
Sint-Kruis overleden op 12 Maart 1953, heeft nog dikwerf vóór 1914, de tocht gedaan,
met zijn huifwagen, naar Brussel. Hij was vier, soms vijf dagen onderweg. Nu kan
een autovoertuig dezelfde tocht in circa vijf uur volbrengen.
M.V.C.

Mengelmaren
De Vereenigde Vrienden. Rumbeke 1853-1953.
Jubileren is gedenken! Onder dit motto verscheen het statige Gedenkboek van de
bekende Rumbeekse Letter en Toneelgilde, bezorgd door haar verdienstelijke
voorzitter. J. DELBAERE, naar aanleiding van haar in 1953 luisterrijk gevierde
eeuwfeest.
Het werk beslaat 430 bladz. groot formaat en verhaalt zeer omstandig de
honderdjarige bedrijvigheid van de Maatschappij. Het is werk van J. Delbaere, en
die naam alleen zegt onze lezers dat zij in dit boek een uitvoerige kroniek en een
waar archief van mensen en dingen in en om Rumbeke zullen vinden Voor de
familiegeschiedenis in West-Vlaanderen is het werk van buitengewone waarde. Een
inleidend hoofdstuk behandelt de geschiedenis van de oude Rumbeekse Rhetorikagilde
‘De Minnende Rozen’ (1594-1841). Als slot komt een bijlage van 20 bladzijden
foto's en een uitvoerig en kostbaar naamregister.
Met deze uitgave - keurig uitgevoerd door de drukkerij Vonksteen te Langemark
- besluit de jubilerende en bloeiende Maatschappij de eerste eeuw van haar bestaan
op echt koninklijke wijze. Als alles goed meewil, gaat nu, na weldra honderd jaar,
een tweede bundel ‘Rumbeeksche Avondstonden’ met letterkundig werk van de
leden ter perse.
- De Vereenigde Vrienden. Letter en Toneelgilde. Rumbeke 1853-1953. Het boek
kost 150 fr. (Postcheckrek. 5084.50 op naam Vereenigde Vrienden Rumbeke).
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Oostkamp: heden en verleden.
Haar burgemeester GEORGES CLAEYS mag de bloeiende gemeente Oostkamp nu ook
haar eerste geschiedschrijver noemen. In een keurig gedrukt en geïllustreerd boek is
al het wetenswaardige over heden en verleden van Oostkamp samengebracht:
plaatsbeschrijving, parochiale geschiedenis (met een bijzonder hoofdstuk over de
St. Pietersbandenkerk door A. Janssens de Bisthoven), feodaal verleden (de Heren
van Oostkamp), folklore (legenden en verhalen). Als een model van opvatting en
uitvoering mogen de negen heemkundige wandelingen gelden, die inboorling en
vreemdeling heel Oostkamp ‘in de hand’ geven, met telkens een zeer duidelijk
wandelkaartje. De acht kadastrale sectiekaarten met het naamregister vormen een
uitstekende toponymie van de gemeente. Alles samengenomen een voorbeeld in zijn
soort en zeer aanbevolen.
- Georges Claeys. De gemeente Oostkamp. Brugge, Desclée De Brouwer, 1953.
208 blz. Met platen en 8 kaarten. (Prijs 75 fr.; postcheckrek. 5110.29. Mme G. Claeys,
Oostkamp).

Oudste Geschiedenis van Koekelare-Ambacht.
De oudste geschiedenis van het westelijk deel van het Brugse Vrije was tot nu toe
‘wostine’ gebleven. Uitgaande van de geschiedenis van Ichtegem heeft E.H.L.
VANHEULE heel dat gebied in een veelzijdig onderzoek betrokken. Vrucht van deze
grondige studie - die een 2e nummer vormt van een reeks (Biek. 1951, 95) - zijn o.m.
de volgende verkenningen en inzichten.
Ichtegem is een Frankische kolonie gesticht in de 7e eeuw op de plaats van een
verlaten Romeinse villa.
Heel vroeg - tussen 637 en 822 - werd de ‘Villa Cokenlare’ geschonken aan de
St. Amandsabdij (Elnone); deze villa zal ongeveer het gebied van het latere
Koekelare-Ambacht hebben omvat nl. de parochiën Koekelare, Bovekerke, Eernegem
en Ichtegem; ook nog een gedeelte van Aartrijke. Een zeer duidelijke en leerrijke
kaart komt hier het minder toegankelijke betoog ter hulp om de vroegste ontginning
van dit gebied ten Noorden van het Hervalderbosch te beschrijven.
Niet van de St. Bertijnsabdij (Sithiu) in de 8e eeuw, maar veeleer van de St.
Amandsabdij is de missionering naar Villa Cokenlare uitgegaan, en dan te stellen
op een vroeger tijdstip, liefst niet later dan het midden der 7e eeuw.
Met het invallen der Noormannen ging Villa Cokenlare
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voor de St. Amandsabdij verloren om, onder de eerste Vlaamse graven, als zwart
goed avant-la-lettre, in de handen van leken terecht te komen.
Bijlagen over de oude heren van Koekelare, Avelgem en Ichtegem besluiten deze
verdienstelijke studie.
- L. Vanheule. Ichtegem en de Villa Koekelare. 118 blz. Druk. Martens te Ichtegem.
Prijs: 60 fr.

Boudewijn I, graaf van Vlaanderen.
In de ophefmakende studie van H. Sproemberg (1935) had onze eerste graaf,
Boudewijn met den ijzeren Arm, nogal ‘van zijn pluimen gelaten’. Volgens deze
Duitse geleerde zou Boudewijn een ‘homo novus’ geweest zijn. die door list en
sluwheid - en nl. door zijn avontuur in 862 met Judith, de Frankische koningsdochter
- het graafschap Vlaanderen verworven had. Deze onttakeling werd door de Gentse
professoren Ganshof en Dhondt geleidelijk weer ingetoomd. Dat herstel wordt nog
verder doorgevoerd in de pas verschenen grondige studie van E.H.J. NOTERDAEME,
pastoor van Snellegem (Handelingen van de Mij voor Geschiedenis en Oudheidkunde
te Gent, N.R. VII, 1953, 55-63). Het besluit is: dat Boudewijn reeds graaf was vóór
862, en wel van een kustgebied omvattende de gouwen Vlaanderen-Aardenburg,
Waas, Gent en Mempiscus. En dat hij vanuit Brugge deze gouwen beheerde. Het is
niet uitgesloten dat hij zich eerst tijdelijk te Torhout gevestigd heeft, waar de
relikwieën van Sint Donatiaan hebben berust eer hij ze naar de O.L. Vrouwkerk op
de Burg te Brugge liet overbrengen.

't Beertje. Volkskundige Almanak 1954. Uitgegeven door de Bond van de
West-Vlaamse Folkloristen, 68 bl., met veel documentaire prenten. Prijs:
10 fr.
Beertje numero dertien steekt vol goede volkskundige stoffatie. Het begint met
bijdragen tot de Westvlaamse sagenschat: Brugse sagen van toveressen, kleine kinders
en zwarte katten; sagen van tussen Leie en Schelde waar volk en vertellers olijk zijn
en geen katten om zonder handschoen te pakken. De hoofdschotel zijn de
‘Moerhazen’: een volkskundige monografie over land en volk in de Moere van
Meetkerke, sappige en geurige kost uit moeders keuken. Een boeiende bijdrage
beschrijft eindelijk eens duidelijk de Brugse gebakvormen: krakelingen,
kransterlingen, zooilingen en bakkersbeschuit. Een beknopte geschiedenis van de
verlichting behandelt vooral de roetkaars, toegelicht door een interessante
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inventaris van de kandelaars en hangende kaarsenhouders van het Gruuthuze-museum.
En ten slotte een oorspronkelijke bijdrage uit de Frans-Vlaanderse hoek over Tisje
Tasje (Jan Baptist Vangrevelingen) en Tisje Tasje's Almanak. 't Beertje verdient nu
al de ‘medolie’ van goed gedrag en 't is maar ter jaren, als 't zijn vierde graad gedaan
heeft, dat het op het ambacht gaat. Doe zo voort, Beertje!
V.

Oude Grafzerken te Brugge.
Het groot herenhuis gelegen in de Steenstraat, 84, te Brugge - het énig nog ‘gesloten’
huis in deze drukke handelsstraat - staat thans te huur. Het was lange tijd het
woonhuis, en werd in 1952 het sterfhuis, van vicaris-generaal Mgr. Vander Meersch.
Nu is het eigendom van de S.V. ‘Ons Brood.’ De gevel van dit woonhuis is een
buitengewoon interessante type van de plaatselijke gotiek. Gans het gebouw is
onderkelderd; de gewelven van deze kelders zijn merkwaardig voor de
baksteen-architectuur.
De ruime voorkelder, gelegen langs de straat, is geplaveid met zestien grote
grafzerken, het merendeel in blauw arduin, sommige in wit natuursteen. Deze zerken
hebben zeker het graf gedekt van vooraanstaande personages en komen misschien
voort van het voormalige kerkhof van de nabije Sint Salvatorskerk?
Sommige van de zerken dragen de sporen van de inkappingen, waarin
oorspronkelijk koperen versiersels waren ge stoken. Deze uithollingen lopen soms
rond de zerk als omlijsting, met op elke hoek een uitronding (uitbeelding der vier
evangelisten?); andere zijn in de vorm van een blazoen, (kwartierstaten?), andere
nog zijn rechthoekig (een voorstelling?). Jammer genoeg zijn van het merendeel de
teksten totaal uitgesleten, ofwel derwijze afgesleten, dat er niet veel meer kan van
ontcijferd worden.
Hierna volgen de zeldzame fragmenten, die wij hebben kunnen lezen:
‘Hier light begraven Clayken de Jonghe fs Jacques die overleedt 14 (naam van de
maand onleesbaar) anno 1486....’
‘Sepulture van dheer Aernoud ende van Jonckvr. Barbele.... den XX Jully XVIe
XXIIIJ....’
‘.... overleet den IIIJe Sprokele 1635....’
M.V.C.

Ha gij....!
Op deze veelbelovende aanhef hoort men - te Beveren bij Roeselare - zonder aarzeling
het ‘juiste woord’ volgen,
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gekozen uit het volgende, zeker niet volledige, locale repertorium:
- palullebakker, kalissieklutser, hutseklutser, tillepoter, lullepoter, heutepeuter,
tissen,
- wiesten, wiepgaai, poepgaai, schuferluut, klunten, Klunten Oliebrood, lemmen,
klaai, taarteklaai, sarel, seppen, gloeier,
- kloefe, schapekop, stomme dju, paphoofd, elslander, kuut, 'n halve gedraaiden,
ulebeen, papuil, uil, potuil, tjoeten, stake, gete,
- pezewever, hertefretter, pannebruinder, insevielder,
- Xaveer, vieze schipper, dromedaris, Zebedeus, Pee. Peedetrus, bèrebieter,
- leure, loeten, (helle)brakke, bosbeer, ruuskabuus, stropende, (s)loebas, akrouw,
luusduvel (luisduivel), schobbejak, lufer, spertelare,
- akkerbuk, heksiehomo (ecce homo), rare apotheker,
- oude donder, scherminkel,
- doka, siska, tjeuteka, subbedutte, trutte, Thekla, Triene, Karliene, ziptele (zip =
zeep), piskouse, dinne kouse.
P.J.
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[Nummer 2]
O.L. Vrouw van Groeninghe in de Sint-Michielskerk te Kortrijk
1803-1816
De Jezuietenkerk van de Leiestad was, enkele jaren na de opheffing van de Sociëteit,
als Sint-Michielskerk de tweede parochiekerk van Kortrijk geworden. Tot 1785 was
de stad steeds één parochie geweest met één parochiekerk: Sint-Maartens. Deze
tweede parochiekerk zou, na 17 jaar, bij de oprichting van het nieuw bisdom Gent
(Concordaat 1802), haar rang verliezen en eenvoudige ‘bidplaats’ worden.
De heropening der kerken werd op Sinksen 1802 gevierd in de St. Maartenskerk
alleen. De St. Michielskerk was nog gesloten, doch in zeer goede staat van onderhoud
dank zij het feit dat ze, gedurende het Directoire, tot Tempel van de Wet had gediend.
Op 29 Juli 1802 richtten een zeshonderdtal familiehoofden van de stad, met
Goethals-Vercruysse aan het hoofd, een brief aan Deviry, prefect van het
Leiedepartement, om ook de heropening van de St. Michielskerk - samen met de
kapellen van het O.L. Vrouwhospitaal en van St. Elooi (Overleie) - te bekomen. De
verlaten collegiaalkerk van O.L. Vrouw, kerk van koorheren zonder parochie,
interesseerde
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de Kortrijkse bevolking niet; de kanunniken van O.L. Vrouw hadden in 1797 alle
‘den eedt gedaen’ en hun kerk als parochiekerk door de beëedigde grootvicarissen
van Doornik doen erkennen ter vervanging van de St. Michielskerk. Zij kwamen dus
niet in aanmerking, terwijl de twee getrouwe parochiepastoors, Dutoit van St.
Maartens en Onraedt van St. Michiels, in het verzoekschrift aan de prefect warm
aanbevolen werden.
Mgr. Fallot van Gent gaf geen gevolg aan het verzoek van de Kortrijkse burgerij.
Zijn ordonnantie van 30 Nov. 1802 voorzag twee stadsparochiën: St. Maartens en
O.L. Vrouw (met de oude collegiaalkerk). St. Michiels verviel tot de rang van
‘succursale’ afhangend, eigenaardig genoeg, van de St. Bartholomeuskerk van
Moeskroen. Deze toestand zou echter niet lang duren. Pastoor Onraedt, bevorderd
naar Wervik, werd op St. Michiels vervangen door pastoor Thevenon die, enkele
maanden later, naar St. Eloois-Vijve overging. En tegelijk zonk St. Michiels tot de
rang van ‘oratoire’: bidplaats.
Deze verandering viel nagenoeg samen met de plechtige translatie van het
mirakelbeeldje van O.L. Vrouw van Groeninghe naar de St. Michielskerk op de
eerste Zondag van October 1803. Een gloriedag voor Kortrijk, deze geïmproviseerde
processie van kinderen in 't wit die de laatste abdis van Groeninghe met haar kostbaar
pand begeleidden op een kleine ommegang van haar woning - langs de H. Geeststraat,
Vismarkt, Papestraat, Rijselstraat - naar ‘den Area’. Daar werd het beeldje door de
pastoor van St. Maartens overgenomen en geplaatst op het altaar van de kerk
waarmede het tot op heden verbonden is gebleven. Het groot gelegenheidssermoen
van de dag werd gehouden door Franciscus Josephus De Smedt, onderpastoor op St.
Maartens, die naderhand ook als ‘directeur de l'oratoire de St. Michel’ in de
documenten verschijnt.
De laatste zusters van Groeninghe, bescheiden le-
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vend van de lijfrente op hun verbeurde goederen, verbleven voort met hun abdis,
Vietoire Gillon, in een herenhuis in de Kasteelstraat, en dus in de onmiddellijke
nabijheid van de bidplaats aan dewelke zij hun kostbaar Beeld hadden toevertrouwd.
Met het kerkbestuur van St. Maartens hadden zij, betreffende deze ‘temporaire
translatie’, een heel voordelig contract gesloten; als eigenaarsters van het Beeld
behielden zij ‘de administratie exclusif... van alle de oblatiën en offeranden... zonder
aen iemand wie het zy te moeten ooit rekeninge geven...’; zij verkregen
dientengevolge het voorrecht van ‘den toog’ d.w.z. de bediening van kaarsen en
gewijd water achteraan in de kerk. En St. Michiels, als zetel van de oude Confrerie
van O.L. Vrouw van Groeninghe, was aldra de devotiekerk van burgerij en volk.
Dat duurde een goede vijf jaar, en men las en zong er de gebeden voor Napoleon,
zooals in al de kerken van onze departementen. Totdat het gerucht van de
‘excommunicatie’ van de Keizer (na de annexatie van de Kerkelijke Staat, Juni 1809)
alhier verspreid werd. Gemoed en geweten van veel gelovigen waren hierdoor zeer
ontsteld en Mgr. de Broglie kon een deel van zijn priesters niet meer bewegen om
de publieke gebeden voor Napoleon te verrichten. 1810 was het jaar van het grote
verzet dat plaatselijk uitliep op een vernieuwd Stevenisme o.m. te Lendelede,
Zwevegem en vooral te Oostrozebeke met pastoor Bracke. En Kortrijk was een van
de meest aangetaste steden, een haard van ‘fièvre spirituelle’, zoals het in de stukken
heet. En een van de uitgesproken ‘Stevenisten’ onder de priesters van Kortrijk was
de directeur van de St. Michielskerk, Franciscus Josephus De Smedt.
En zo is de openbare verering van O.L. Vrouw van Groeninghe zelf in het gedrang
gekomen. Onderpastoor De Smedt luisterde naar geen vermaningen van hogerhand
en gunde Napoleon noch het gebed in de Zondagsmis, noch zelfs het Te Deum op
zijn feestdag (15 Augustus) en hij verscheen niet in de reglemen-
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taire processie. Mgr. de Broglie verplaatste hem daarop (September 1810)
achtereenvolgens naar de St. Michielskerken van Roeselare en Gent. Pastoor-Deken
Le Grand werd ondertussen belast (6 Sept.) met de uitvoering van een doortastende
maatregel: de sluiting van de St. Michielskerk.
O.L. Vrouwdag, 8 December 1810, was de eerste dag dat men in de kerk niet meer
celebreerde. De Deken aarzelde echter nog het H. Sacrament te verwijderen; hij
meende immers in dit kleine ‘interdict’ alleen een waarschuwing voor de onwillige
Kortrijkzanen te mogen zien en verwachtte dat een nieuwe bedienaar van St. Michiels
zou benoemd worden. De Deken had bezwaar tegen een definitieve sluiting vooral
omdat de verering van O.L. Vrouw van Groeninghe er zo bloeide. Doch een paar
dagen later (12 Dec.) liet het Bisdom hem weten dat het wel ging om de sluiting van
de kerk. 's Anderendaags droeg de Deken het H. Sacrament naar zijn kerk (de O.L.
Vrouwkerk) over. Het Wonderbeeldje echter moest hij niet meedragen, het was
ondergedoken.
De St. Michielskerk had immers nog een kerkraad uit haar parochietijd, waartoe
o.m. de advocaat De Mulié en heer Rouzé behoorden. Deze laatste zei vanzelf tegen
de Deken dat het beeldje niet bij de zilversmid Descamps was - waar het inderdaad
geweest was voor de aanpassing van sieraden - en evenmin bij Dame Caroline Dewitte
die, sedert de dood van de laatste abdis (1807), een soort priorin van de rentenierende
zusters geworden was. De verwijdering van het beeld, voor de neus van de Deken,
werd blijkbaar uitgevoerd in een geest van solidair verzet tegen de bisschoppelijke
maatregel, een uiting van dat koppige ‘Muliérisme’, zoals Deken Le Grand het
Stevenisme bestempelt dat sommige kringen van vromen te Kortrijk had aangetast.(1)
Het Wonderbeeldje is dan gedoken gebleven, zes jaar lang, tot in 1816. Ondertussen
was de St. Michielskerk

(1) Over deze gezindheid te Kortrijk, zie Handel. Soc. d'Emul. 87, 1950, 173.
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weer geopend om er de Protestanten buiten te houden. In 1814 immers kreeg Kortrijk
een weelde van Pruisische troepen binnen zijn muren, en men had een tempel nodig
voor de Protestantse eredienst. Het lot viel op de gesloten St. Michielskerk, - doch
de uitvoering werd voorkomen. Twee Kortrijkse notabelen, de heren Steyt en Pieter
Goethals-Bethune, trokken naar het Bisdom te Gent en kwamen terug met een brief
waarbij de St. Michielskerk weer als bidplaats geopend werd met J.B. Selosse van
Torkoenje als rector.
In het najaar van 1816 is het Beeldje dan eindelijk opgedoken uit het huis van de
Kasteelstraat, waar nog acht Groeninghe-Damen in leven waren; 20 October werd
het naar de St. Michielskerk teruggebracht. En eerst 29 Mei 1835 werd het definitief
aan de kerk geschonken door de vier toen nog levende zusters.(1)
Toen de Paters Jezuieten in 1843 in hun oude St. Michielskerk terugkeerden,
vonden zij er nog, in het schrijntje van het zeinsel, een stokoud nonnetje, Vrouwe
Josepha (Francisca Geeraert), het laatste van de laatste, dat ten tijde van de Patriotten
als lekezuster bij de Groeninghe-Damen ingetreden was.
A.V.

Een voorgenomen boekhandel te Roeselare
1661
Gillis Teete, filius Françoys, een inwoner uit Roeselare, vroeg in 1661 aan de Geheime
Raad een octrooi aan om in zijn stad een boekhandel te mogen opepen.(2) De gedachte
van een boekhandel te Roeselare was nog zodanig dom niet: in heel de streek waren
er nog gene en sinds een paar decennia waren de

(1) Kortrijk, Kerkarchief St. Maartens. Dekanaat E 2. - Brugge, Staatsarchief. Modern Archief.
Triage 1684. - Gedrukte bronnen o.m. Rond den Heerd 3, 1868. 275. L. Slosse, Rond Kortrijk
937-950. - Th. Sevens. Geschiedenis der Abdij van Groeninghe 77-83 (Kortrijk 1890).
(2) Alg. Rijksarch. Brussel, Sp. Geh. Raad, nr. 1279.
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Augustijnen te Roeselare een college voor oude humaniora aan 't geven. Teete zegde
in zijn rekwest vroeger te Kortrijk nog boekverkoper te zijn geweest.
Toen de geloofwaardigheid van deze bewering werd onderzocht en meteen het
verleden van Teete op zuiverkatholiek gebied, vond men dat hij tot op 6 Februari
1654 te Kortrijk in de gevangenis was opgesloten geweest, wegens het bezit en de
handel in verboden ketterse boekjes. Te Kortrijk werd hij aangehouden ten huize
van Frans vander Straeten. De Kortrijkse Burgemeester en Schepenen, die op 10
September 1661 deze inlichtingen aan de Geheime Raad verstrekten, voegden er
voorzichtig aan toe dat Teete zich sedertdien onberispelijk had gedragen, maar dat
het ‘den rescribent onbekent (was) de noodtsaekelyckheyt offer tot Rouselare een
boeckvercooper noodigh is ofte niet...’
Toen Teete vernam dat men nog eerst een onderzoek nopens zijn persoon moest
instellen, liet hij Jan Pynckel, pastoor-deken van Roeselare, al op 19 Aug. 1661 een
lovend schrijven opstellen, waarin het heette dat hij ‘capabel ende een catholycke
persoon’ is en een octrooi ten volle verdiende.
Niettemin liep hij 14 Oct. 1661 een weigering op.(1)
Toen Teete in 1654 boekverkoper was te Kortrijk, was hij nauwelijks 24 jaar oud.
Hij was inderdaad geboren te Roeselare 11 Juni 1629. Voorzeker was hij een leurder
in boeken, almanakken en ander klein gerief, zoals er toentertijd het land afliepen.
Hij huwde te Roeselare in 1673 met Christina van Weesbussche, had enkele
kinders, en overleed te Roeselare op 3 Febr. 1694, te midden de jaren der besmettelijke
ziekte, als ‘pauper’.(2)
Roeselare zou nog lang moeten wachten eer er van boekhandelaar of -drukker
sprake kon zijn.
L. VAN ACKER

(1) Alg. Rijksarch. Brussel. Spaanse Geh. Raad, nr. 1279.
(2) Burgerstandsgegevens ons bereidwillig verstrekt door D. Cracco.
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De Engelse colonie te Brugge omstreeks 1850
Een collectie visitekaartjes, alle behorend tot het fonds van de steendrukkerij De
Lay-De Muyttere en door deze Brugse firma uitgevoerd omstreeks 1850, getuigt van
de belangrijkheid van de Engelse colonie te Brugge. Een reeks van een vijftigtal
kaartjes, uitgevoerd voor Engelsen, is daarin bewaard gebleven. Uit de aard der zaak
mag men aannemen dat de kaartjes besteld werden door te Brugge residerende
Engelsen. Bestelling door tijdelijke bezoekers zal zeker de uitzondering geweest zijn.
Het anglicaanse kerkgenootschap te Brugge telde 294 leden in 1840, 320 in 1843.
Er resideerden ook verscheidene katholieke familiën in de stad. Omstreeks 1850
moet de Engelse colonie te Brugge ten minste 400 leden hebben geteld. Er was alsdan
een kantoor van de ‘English Bank, Messrs P.A. Reynolds & Co’, gevestigd in de
Steenstraat, nr. 2. Een onderneming die huizen had te Oostende en te Brussel, en niet
alleen een wisselkantoor, maar ook een kredietinstelling was.
Hier volgt de lijst van de Engelse naamkaartjes. Een streepje binnen de tekstregel
scheidt verschillende kaartjes.
Mr & Mrs Acton.
Mrs H.J. Baillie. Misses Baillie. - Mr Berington.
Colonel Bird. - Miss Bird. Miss M. Bird.
Mr Francis Bird, Ordnance Department.
Mrs Frederick William Burgoyne.
Mr R. Borradaile. - Les Demoiselles Chantrell.
Revd Robert Clifton. (Chaplain 1839-58).
Mr William Colegrave. - Mr Charles Cood.
Mr W. Coxon. - Miss Cuttler.
Dr Dymock Scale. - Mr Lionel M. Fraser.
Lt. Colonel Fulton, K.H. Mrs Fulton.
Mme Galwey, Couturière de Paris. - Mr Richard Galwey, House Agent. (Beide
gevestigd Spanjaardstraat, 30).
Mr Edward Gatty. - Mrs Grehan - Miss Grehan.
Mr & Mrs N. Grant Dalton.

Biekorf. Jaargang 55

32
Madame Henry (gaf Engelse les).
Mr J. Hamilton Parks.
Mr H. Harriott. - Mme Hobson.
Mr T.H. King. - Miss Knight. - Mrs Leicester.
Revd Frederic Le Poer Trench.
Captain Macdonald. - Lt Colonel Mainwaring.
Mr & Mrs Morgan. Misses Morgan.
Mrs Nowlan. - Mr W.R. Puleston. - Miss M. Richards.
Mr & Mrs Henry Robinson.
Mrs Henri Robinson. Miss Adelaide Robinson. Miss Georgiana Robinson, 12,
Montagu Street. Portman Square.
Mrs Henry Sewell. Miss Sewell.
Le Comte et la Comtesse de Sommery (Chambellan actuel et Colonel au service
de S.M.)
Mr & Mrs R. Stainforth. - Mrs J. Stewart Dixon.
Mrs Van. - Mrs Way. - Mr Charles T. Woodmason.
Bij de Engelse colonie zijn ook geklasseerd:
Le Comte de Maltzan. - Benno Osmund.
E.N.

Schremersmesse en Messe van 't Kruise.
Te Brugge werd een begrafenisdienst te 8 uur een ‘schreemersmesse’ genoemd en
de oude Bruggelingen beweren dat ze dan ‘up 't doksol entwatsche gezang hoorden’,
maar t kost al te gare niet zere en rap genoeg ‘geblè-è-t’ worden.
De heel arme mensen werden begraven met een stille ‘messe van 't kruise of van
de berechtinge’; ze legden daarvoor uit ‘per weke zoveel cens’.
Nog onlangs, toen Pol de stoeldraaier in den Oude Zak geroepen wierd voor
‘conterbuties’, zei hij, bij wijze van verweer:
‘Wadde! veel geld verdiend, ikke met mijn stiel?! Hê' je gij ooit g'hoord dat een
stoeldraaier 't zo verre zou gebracht hê 'n van begraven te zijn met een
schreemersmesse? nooit van ze' leven, ze gaan allemale de put in met een messe van
t kruise.’
M.C.

Vreemde familienamen.
Te Bredene, Stene en Oostende ontmoet men de familienamen COELUS (uitspr.
koelus) en BROIDIOI (uitspr. brodijô). Deze namen zijn zeer verspreid en de dragers
er van zijn geboren en getogen in de streek. Ik weet echter niet hoe hoog ze
opklimmen. En de oorsprong en betekenis van die vreemde namen is voor mij een
raadsel. Wie geeft uitleg?
R.
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De Izegemse lijnwaadhandel
De kleine Westvlaamse stad die sedert weldra een eeuw wereldvermaard is om haar
schoennijverheid, kon in vroegere eeuwen aanspraak maken op een niet geringere
wereldfaam wat betreft haar linnenweverij en linnenhandel, die sedert de mechanisatie
van dit bedrijf, - waaraan Izegem, zoals de meeste Vlaamse steden, zich niet
overtuigend genoeg wist aan te passen, - voor goed verdwenen zijn.
Deze studie betreft in hoofdzaak de linnenhandel. De bouwstenen ervoor werden
vooral genomen uit het werk van Etienne Sabbe: De Belgische Vlasnijverheid. Hier
en daar vulden wij aan met hetgeen wij uit opzoekingen over plaatselijke studie
konden vinden. Deze aanvullingen betreffen vooral het laatste gedeelte van deze
studie.(1)

I. Voorgeschiedenis.
Toen Kan Tanghe in 1863 in zijn ‘Parochieboek van Iseghem’ een gissing waagde
betreffende het onstaan der plaatselijke lijnwaadhalle, centrum van een linnenhandel,
liep zijn gissing uit op een vergissing.(2) Uit ongewettigde analogie met de Tieltse
e
e
LAKENhalle (Octrooi 1174), nam hij het einde van de 12 of het begin der 13 eeuw
als aanvangsdatum van de Izegemse halle, die steeds een LIJNWAADhalle was. Zelfs
een lakenhalle zou in die tijd, en ook later, niet denkbaar geweest zijn in een dorp
als Izegem, gezien het met klem verdedigde lakenmonopolie der steden. Nog minder
denkbaar is een linnenhalle in een tijd dat de linnenindustrie in West-Vlaanderen
enkel op plaatselijk verbruik was afgestemd en alle uitvoer en handel moest laten
aan de van ouds bloeiende Henegouwse en Frans-Vlaamse centra. Eerst later immers,
ten gevolge van de Honderdjarige Oorlog (1337-1453)

(1) Voornaamste afkortingen: ARA = Algemeen Rijksarchief Brussel, en aldaar RK =
Rekenkamer. - RAB = Rijksarchief Brugge. - SA = Stadsarchief. - Sabbe - E. Sabbe. De
Belgische Vlasnijverheid. Deel I (enig verschenen: De Zuidned. Vlasnijverheid tot het Verdrag
van Utrecht (1713). Brugge 1943; uitg. Univ. Gent, Wijsb. Letteren, 95e aflevering.
(2) G.F. Tanghe. Parochieboek van Iseghem, 193 (Brugge 1862-63).
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zouden de Vlaamse plattelandsdorpen, zoals Izegern er toentertijd een was, die intense
groot-linnenindustrie van de vroegere centra overnemen en krachtdadig uitbouwen,
totdat de steden, - hun vroegere lakendroom als een nachtmerrie prijsgevend, - ook
deze, oorspronkelijk plattelandse industrie, zouden pogen te centraliseren.(1)
Aangaande de vlasproductie en weefnijverheid, de onmisbare antecedenten voor
een linnenhandel, zwijgen de archiefbronnen tot einde 14e eeuw.(2) Voor de Izegemse
linnenmarkt, een der vroegste en der bedrijvigste centra in de Mandelvallei, dateert
het eerste gegeven uit 1403. In dit jaar immers zien we hoe Tielt, Torhout en Roeselare
samenspannen tegen Izegem en Lichtervelde, onder voorwendsel dat beide plaatsen
markt hielden zonder octrooi.(3) Hoogstwaarschijnlijk ging het hier om een eerste
schuchtere poging van het ontluikend Izegem dat, het minimum van wettelijke
regelingen aangaande lijnwaadhandel over het hoofd ziende, de naijver van deze
naburige grotere dorpen over zich haalde.
Verder laat de veroordeling van 1409 uitgesproken tegen twee inwoners van
Oekene om bedrog te plegen op een naar den vreemde uitvoerend Izegems
lijnwaadhandelaar(4), besluiten tot het gereglementeerd bestaan van een exporthandel
die, ten vroegste vanaf de aanvang der 15e eeuw, zijn verzamelpunt in een plaatselijke
halle kan gevonden hebben.

(1) Sabbe, 80-89 passim.
(2) ARA. RK. 1163, register van de verbeurde goederen op de opstandelingen van 1382.
(3) Dit processtuk wordt gesignaleerd door Slosse in zijn werkexemplaar van het ‘Parochieboek
van Iseghem’ (archief pastorie, Izegem) waar hij schrijft: Ik heb een aardig proces onder
oogen gehad van 1403 van Thielt. Thourout en Rousselare te samen tegen Iseghem en
Lichtervelde, welke twee plaatsen poogden markt te houden zonder octrooi. (uit de archieven
van Tielt). ‘De volledige ontreddering van het weleer door Dés. De Somville, vriend van
Slosse, voorbeeldig geklasseerd archief, liet niet toe het stuk terug te vinden.
(4) ARA. RK. 14545, f. 76, rb. leper, 1409, Mei 6-Sept. 16: ‘En Ouckene. De Jehan le Coene
et Pieter le Coene, lesquelz furent pourtraint en la francque verite d'Yseghem darramant
tenue, de ce quil avaient fait marchandise a Wauter le Coene, luer frere marchant de toile,
par fraude, liquelx Wauter sen est ale en estrainge pays a emporte les bons marchans le
leur....’

Biekorf. Jaargang 55

35
Wanneer vervolgens Gent. in Mei 1430, door een linnenstatuut, ontworpen naar
Henegouws voorbeeld, de Vlaamse linnenbetrekkingen op Engeland poogt te
centraliseren, - dit tegen Kortrijk in, - dan achtte deze laatste stad het nodig Menen,
Izegem (het bedrijvigste en oudste linnencentrum op de Mandel) en Deinze een
afschrift te bezorgen van het Gentse memorandum aan Brugge. Waarschijnlijk - de
inhoud immers van het statuut is niet bekend - om zich de hulp dezer plaatsen te
verzekeren.
Een gunstig argument om de vroegtijdigheid van de Izegemse linnenhandel te
bewijzen is het bestaan van een plaatselijke lijnwaadhalle, die er zeker reeds was
halfweg de 15e eeuw. Immers in 1452 komen de Gentse oproerlingen de halle door
het vuur vernietigen. De bloei en de welvaart van Izegem schijnt door deze strooptocht
niet gestuit geweest te zijn. De halle verrees uit haar puinen en korte jaren daarop,
nl. in 1468, hadden de Izegemnaren nog geld genoeg beschikbaar om, na het octrooi
verkregen te hebben, ‘de zuutbuec vande kercke van Sente Loonis’ ten bedrage van
60 ponden groot op te bouwen(1).
De eerste, door Roeselare, Tielt en Torhout bestreden poging om markt te houden,
werd ongetwijfeld sedert het bestaan van een halle vernieuwd. Deze plaatselijke
‘weeckmaert’ was zelfs volgens een zekere wettelijkheid bestuurd. Dat deze statuten
bestonden blijkt uit het octrooi in 1525 geschonken aan de heer van Izegem, dat
spreekt in dezer voege: ‘...vertocht ende te kennen gegeven gheweest hoe dat hy
toogere heeft binnen synder voors, heerlicheede van Yseghem eene weeckmaert,
aldaer groote menichte van volcke ter selfder marct vergaderd es In dewelcke van
ouden en langhen tyden zeekere ordnancien reghelen ende statuten gheordyneert
ende ghestelt hebben gheweest byder balliu, mannen ende schepenen der voorseide
heerlickeit.(2) Die ‘ouden en langhen tyden’, sedert dewelke ten andere de voorschriften
vervallen waren, gaan zonder enige twijfel terug tot de tweede helft van de 15e eeuw.
Het bestaan van een zeer actieve ‘garenmarkt’ te Izegem, de voornaamste in de
buurt van Kortrijk, wordt overigsns bevestigd door de Kroniek van het Kortrijkse
Sioenklooster; men leest er hoe, op het einde der 15e eeuw, ‘de

(1) SA Izegem. Perkamenten, Afdeling Kerk, nr V.
(2) RAB Schepenbanken, 2e reeks, nr. 334 f. 121 r. Octroye van de marct.
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lynwadiers ende scoelaekenwevers’ van Kortrijk en omstreken hun garen meest
kopen te Kortrijk en te Izegem ‘daer oic een goede maerct es van inslaeghe’.(1)

II. De Zestiende eeuw: Gulden eeuw van de Izegemse Linnenhandel.
De Zuidnederlandse linnencentra hadden de kans met zich: ze stonden in volle
ontluikende bloei op het ogenblik dat de Nieuwe Wereld ontdekt werd (1491). Deze
ontdekking zou voor de linnenhandelvan ongehoord belang zijn, daar het ontsloten
gebied nu ook, langs de Spaans-Amerikaanse trafiek om, een toekomstvol en ruim
afzetgebied van linnenproducten zou worden. De ontdekking van Amerika was
immers het uitgangspunt van een grondige economische en sociale omwenteling in
Spanje en Europa. Daar was een dubbele aanwinst voor de internationale handel mee
verbonden. Vooreerst was de koopkracht van Spanje en dus ook de invoer naar Spanje
in grote mate gestegen door de massale invoer van goud en zilver uit het Nieuwe
Werelddeel. Vervolgens ontstond er een machtige ruiltrafiek op Amerika: koloniale
waren werden naar hier overgebracht en Europese producten werden geleverd aan
de Spaanse overzeese bezittingen.(2) Deze handelsbetrekkingen hadden een
ongeëvenaarde opbloei tot gevolg van de Vlaamse lijnwaadweverij en -handel, die
echter tot dan toe nog steeds in de plattelandse dorpen het drukst beoefend werd.
In de Mandelvallei was Izegem een der oudste en drukste centra. De
lijnwaadweverij was er op het einde der 14e eeuw vast ingeburgerd en de 15e eeuw
had te Izegem een drukke en georganiseerde ‘weeckemarct’ zien ontstaan, waartegen
vrij spoedig in de 16e eeuw de naijver der omliggende steden loskwam. ‘Kortrijk,
zo schrijft Sabbe, zette het eerst de aanval in. Niet zonder reden mocht Kortrijk de
mislukking

(1) Ons Geestelijk Erf 10, 1936, 340-41.
(2) Sabbe 224.
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van zijn marktoprichting uit 1518 aan de bloei van de Izegemse, op 10 km. van de
Leiestad gelegen en die een blijvende hindernis dreigde te zijn, toeschrijven. De
verworging van dit landelijk handelsmilieu scheen Kortrijk het doelmatigst middel.’(1)
De plaatselijke heer van Izegem, die de lakenhalle verpachtte en als dusdanig
onmiddellijk betrokken was in het linnenbedrijf van zijn heerlijkheid, wist kort
nadien, nl. in 1525, een octrooi los te krijgen dat het gereglementeerd voortbestaan
van de linnenhandel moest verzekeren. Jammer genoeg konden wij de beschrijving
van deze ‘ordnancien en statuten’, niet terugvinden. De ‘lettren van octroye’, gegeven
te Brussel 17 November 1525 op vertoog van Jonkheer Jan van Stavele, heer van
Izegem, werden een maand later door de deurwaarder van de Raad van Vlaanderen
op de Halle te Izegem afgekondigd, zoals blijkt uit het slot van de oorkonde:
‘Zo ben ic Adaem de Costre, duerwaerdere van den voorseiden rade [Raad
van Vlaanderen], den 17. dach vanden maent van December ghetrocken
binnen Yseghem upde halle ende aldaer de voornomde lettren van octroye
ghepubliceert mitsgaerders de keuren ende statuten ende ordnantie vande
weeckemarct volghende den inhoudene van dien selven statuten ghemaect
ende van nieuws gheordneert by belliu mannen en schepenen van myne
voors. heere van Yseghem van synen hove aldaer...’(2)
Nadat Kortrijk in 1531 opnieuw, doch vruchteloos, alles in het werk had gesteld tot
‘afdoene van de maerct van Yseghem’ en Deinze, Roeselare en Wervik voor zijn
plannen had pogen te winnen,(3) achtte in 1539-1540 nu ook Roeselare het ogenblik
gekomen

(1) Sabbe 253.
(2) Volgens de versie van het register der wettelijke passeringen der heerlijkheid van
Izegem over de jaren 1500 tot 1556, berustend RAB. Schepenbanken, 2e reeks, nr.
334 f. 121-122 v.
(3) Daarover spreken verschillende posten uit de Stadsrek. van Deinze 1531-33 (uitgaven aan
messagier en schepenen) in ARA. RK. 33971 f. 55, 56, 61.

Biekorf. Jaargang 55

38
om een lijnwaadmarkt op te richten. Begonnen met Gents kapitaal en door de
magistraat bevorderd met uitreiking van wijnpenningen aan de vreemde kooplieden,
moest die eerste poging mislukken, ‘daar ze niet bestand was tegen de van oudsher
landelijke organisatie van den Vlaamsen linnenhandel in handen van kooplieden,
vooral van de Izegemnaars.’(1)
Midden deze en de nog volgende kuiperijen bleef de bloei van Izegem zeer
uitgesproken: in 1545-1546 was dit dorp het voornaamste bevoorradingscentrum
van de Gentse linnentransitohandel op Antwerpen.(2) Een decennium na de eerste,
lukte een tweede poging van Roeselare, doch niet dan mit dwangmaatregelen tegen
het geduchte Izegem dat letterlijk werd afgezonderd door de verbintenis in 1550-51
den Roeselaarsen linnenkooplieden opgedrongen, alleen op hun markt te verhandelen,
en door de dwangverordeningen ten opzichte van de inwonende kooplieden, wevers
en spinsters enkel deze markt te bevoorraden: keure die in 1557-58 ook voor het
Roeselare-Ambacht van kracht werd verklaard.(3)
Trots die herhaalde aanvallen, behield Izegem zijn oude luister: in 1553 werd
Izegems linnen over Brugge

(1) Sabbe 227.
(2) ARA. RK. Grote Raad Mechelen, nr. 850, f. 522-529, vonnis 24 December 1549: de pachters
van het pondgeld hebben altijd het recht op het te Gent ingevoerde lijnwaad geheven: ‘ende
van allen ouden tyde; zoe wel voir de date van tvoorseide octrooi (30 Juni 1540) als
daernaer,.... ende ontfaen zonderlinghe vander lynen lakene - daer uyte dese questie oirspronck
nam - comende van buuten tware van Yseghem ofte elders, indifferentelick ende sonder
eenigh aenschouw te nemen waer deselve gedestineert, gevent ende daernaer gesleten werden.’
(3) De Roeselaarse stadsrekeningen (SA.) uit de jaren 1533-54 (nr. 202). 1557-58 (nr. 206),
1560-61 (nr. 209) vermelden uitgaven aan dienaars, messagiers, baljuw en schout om uit te
kijken ‘onder weghen t' Yseghem’ naar de ‘transgresseurs’ van het statuut ‘ghestelt up
uutdraeghen vanden lynwaeten ende gaerne tot andere maercten zonder tzelve alhier [te
Roeselare] ter maerct ghepresenteert thebbene.’
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naar Spanje uitgevoerd(1), in afwachting dat het op de Brugse markt zou concurreren(2).
In Spanje vond de zestiende-eeuwse vlasnijverheid haar gunstigste uitvoergelegenheid;
deze uitvoer, die vooral voor Amerika was bestemd, ging langs Spanje om, dat sedert
1503 te Sevilla het monopolie van verkoop en uitvoer had gekregen. De
Zuidnederlandse handel naar Spanje was vooral te Antwerpen en te Brugge
gecentraliseerd.
Voor 1553 verdeelde de trafiek over Brugge zich als volgt.(3)
LINNENSOORTEN
Eeklo's linnen

STUKKEN
900

Izegems linnen

480

Vlaams lijnwaad

15.076

Ruw linnen

5009

Linnen

58

Oudenaars garen

28 bayes

Nappen

3 vrachten

Nappen en servetten

32 stuks + 11 vrachten + 3 ½ pakken

Wat het linnen betrof, samen: 21.523 stuks; vermoedelijk meest Eeklo's en Izegems
lijnwaad, alhoewel beide soorten bij name weinig worden vermeld. Werkelijk
opvallend: linnen van deze twee zeer belangrijke markten verscheen op de Antwerpse
markt niet. Approximatief kan de Eklose export over Brugge op 15.000 stukken
worden geschat, de 6.000 overige stukken geleverd door Izegem, Roeselare en
Kortrijk.
De gonzende bedrijvigheid van de Izegemse linnenhandel kunnen wij vermoeden.
Zijn kooplieden - er zijn verder een twaalftal namen opgegeven - bevorderden en,
zooals dit met de Crommelincs het geval was, beheersten de oprichting en de verdere
bloei der markten. Bij de stichting van de Roeselaarse markt in 1550-51 zijn Pieter
en Amand Crommelinc, twee leden van het invloedrijk Vlaamse
lijnwaad-koopmansgeslacht

(1) ARA. RK. 23185, f. 6 (1553, Juli-December 1).
(2) [C. Carton.] Lamentatie van Zegher van Male, 49 (Gent 1859; uitg. Vlaemsche Bibliophilen).
(3) ARA. RK. 23185, volgens Sabbe 281.
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uit Izegem aanwezig. In 1553 en 1557 verschijnt er telkens Amand Crommelinc,
met wie de schepenen van Roeselare een bestendig vrachtakkoord schijnen afgesloten
te hebben. Vanaf 1550-51 immers werden op stadskosten aan Pieter en Amand
Crommelinc, - van 1554 tot 1558 respectievelijk 511, 367, 707, 861 en 410 - stukken
lijnwaad van Roeselare naar Izegem verzonden.(1) Te Tielt verschijnt weerom de
bekende Izegemnaar Amand Crommelinc. Te Menen in Juli 1570, bij de stichting
van de markt, worden talrijke Izegemnaars gezien, waaronder weeral Amand
Crommelinc alsook Joos en Andries van Baelberghe.(2) In 1576 wordt Amand
Crommelinc aldaar samen met Claude de Hennin op ‘drie stedekannen wyns’ onthaald
‘in faveure vande linin laken maert deser stede ende in bekentenisse dat zy deselve
werkelic vervorderden...’ Op het banket te Kortrijk in Mei 1574, bij de plechtige
opening van de ‘nieuwe maert van lynwaede’ de aanwezige kooplieden aangeboden,
waren opnieuw de Izegemnaren van de partij.(3)
Daar de Izegemse kooplieden een toonaangevende rol speelden op de markten
werd de Izegemse el (7/4 el) om zeggens algemeen als de geijkte West-Vlaamse el
aangenomen.(4) Te Brugge, waar Izegemse wevers uitgeweken waren, werd de
Izegemse el tijdelijk toegelaten, doch in 1599, om de vrijwillige meetfouten te
voorkomen, weer afgeschaft. Bij hetzelfde besluit werd op de Brugse markt de
specifieke Izegemse

(1) SA. Roeselare. Rekeningen 1550-51 (nr. 199); 1553-54 (nr. 202; gratis vervoer van 58 en
259 stukken op Izegem); en verder in de Rek. 1555 tot 1559 telkens onder nrs. 203 tot 207.
(2) ARA. RK. nr 38400 f. 26 v. (gratis vrachtkosten); nr. 36180 (f. 42; 24 Juli 1570). Volgens
nr. 36180: stadsrek. Menen 1570-71, f. 40 v., genoten Amand Crommelinc tussen 14 Juli
1570 en 4 Mei 1571 gratis vervoer voor 68 stuks, Joos en Andries van Baelberghe voor 95
stuks.
(3) ARA. RK. nr. 36185, f. 46; nr. 33317, f. 96.
(4) Sabbe 254; zie nota 5 verwijzend naar bijlage in (het nog niet verschenen) Deel II.
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verpakkingswijze ‘cort ende bouckwys’ verboden om vervangen te worden door het
Brugs en Kortrijks ‘lanck gerolt’.(1) Roeselaarse wevers, te Brugge gevlucht, spreken
daar in 1591 van het goed dat zij weven op eigen ‘Roeselaersche ofte Yseghemsche
breede’.(2) Als specialiteiten van de Izegemse productie golden vooral de
‘Yseghemsche blaeukens’ en de ‘bocraen.’(3)
Geen offers waren de Izegemse kooplieden te zwaar om de bloeiende linnenhandel
verdere mogelijkheden te bezorgen. Zo sloegen Roeselare en Izegem, na jaren van
afgunst en dwarsdrijverijen in 1571-72 de handen in elkaar om het reeds vroeger,
onder Gwijde van Dampierre, ontworpen Mandelkanaal te graven. Roeselare en
Izegem waren bereid gemeenschappelijk de onkosten af te dragen met het oog op
het linnenvervoer naar Gent en verder naar Antwerpen, twee brandpunten van de
Vlaamse linnenhandel. De afgunstige houding van leper, Kortrijk, Gent en Deinze
verijdelde echter dit plan.(4)
J. GELDHOF

Lord Chamberlain te Kortrijk. 1518-19.
Op 12 Februari 1519 vertoefde te Kortrijk Lord Chamberlain, gezant van de koning
van Engeland. De magistraat zond hem het gebruikelijke wijnpresent dat als volgt
in de rekening gespeld en geschreven staat:
‘Den XII. in sporkele ghepresenteert mylourt Chamberlinc, ambassadeur van den
conync van Yngheland, VI cannen beane...’
De stadsklerk had moeite met de Engelse spelling; het vorig jaar (1518) had hij
uitgaven geboekt voor ‘de suene (en) myn heere den doctuer van meloerd Samberlyn’.
- Kortrijk Stadsrek. 1517.18, f. 34 v.; 1518-19, f. 31.

(1) RAB. Ambachten, wevers, 9363, Blauw nr. 8478.
(2) RAB. Ambachten, wevers, 2e reeks, 3676, Blauw nr. 9092; 1591. October 12.
(3) RAB. Ambachten, wevers, 2e reeks, 3684, Blauw nr. 9096; 1598, Augustus 5. - ‘Eenen
bocraen upt getauwe’ vermeld tussen de cateylen van ‘Jacket de scaellideckere’ te Izegem
in 1508: RAB. Schepenbanken, 2e reeks, nr. 344, 1500.56, f. 33.
(4) SA. Roeselare nr. 217, Rek, 1571-72; nr. 219, Rek. 1573-74. - ARA, RK. 36182, f. 28 (Menen
1572-73).
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Toverij en Duitse schapers
Tijdens een bezoek aan de kerk te Snaaskerke, die zich in een eeuwenoude
Corneliusbegankenis mag verheugen, wees de plaatselijke pastoor mij de woning
aan van een grijsaard, die over de devotie tot Sint-Cornelius heel wat interessants
zou weten te vertellen.
Ik schelde en kwam terecht bij een stevige ouderling, Aug. D., geb. 1876, die
Snaaskerke en omliggende al van ouds op zijn duimpje bleek te kennen. Zijn moeder
was afkomstig van Leffinge en zijn mededelingen over de Corneliusverering te
Snaaskerke reikten tot in zijn moeders tijd. Een waardevolle bron dus, en een man
die voor zijn leeftijd buitengewoon flink ter tale was. Er werd gemoedelijk gekout
over koetjes en kalfjes uit de goede oude tijd tot Cornelius allengs ‘zijn bon’ kreeg
en mijn zegsman het op 't stuk van toverij en Duitse Schapers gooide. De histories
die hij vertelde hebben betrekking op Snaaskerke en Leffinge en reiken eveneens tot
in zijn moeders tijd.
De dieren die in de onmiddellijke nabijheid van de boer leven, spelen een belangrijke
rol in de toverij. Aldus ook die grote, vreemde haan, waarover mijn zegsman vertelde,
die op een boerenhof - God weet hoe - onder het eigen pluimvee was terechtgekomen.
De boer betrouwde hem niet ver, hij vatte hem en hield hem boven het vuur. En hij
had gelijk gehad, want 's anderendaags liep een buurvrouw met verbrand gezicht.
Die buurvrouw bleek dus een toveres te zijn, die in de gedaante van een haan op
het hof was gekomen om er kwaad te stichten. Doch de boer had het gevaar bij tijds
geweerd, met het bekende gevolg.(1) Een toveres kan velerlei gedaanten aannemen:
honden, katten, puiden, slakken, enz... Men kan ze echter steeds iden-

(1) Dit voorval herinnert aan dat waarover H. Stalpaert het heeft in zijn ‘Toverij in het Brugse
Vrije’, blz. 29 (Brugge, 1950) waar de kwaadstichtster bij een bakker een zwarte pluim
achterliet, ongetwijfeld afkomstig van een haan. De bakker smeet de pluim in zijn oven en
's anderendaags had de vrouw het aangezicht verbrand.
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tificeren door het beest waarachter ze schuil gaat, op om 't even welke wijze te
verminken: schieten, verbranden, een lidmaat afhakken, enz...(1)
Alle gebeurtenissen van betekenis op een hoeve kunnen door toverheksen worden
tegengewerkt. Kalven, biggen, bakken, karnen zijn gevaarlijke ogenblikken in het
boerenbedrijf. Op een hof, zo vertelt mijn zegsman, kon men maar niet karnen. De
pastoor werd geroepen, deze haalde zijn boek te voorschijn en terwijl hij aan 't lezen
was, kwam er een vrouw binnen. ‘Wel, wat staat gij hier allemaal rond die keerne,
sprak ze, gaat weg, ge kunt gij niet keernen, laat mij dat doen.’ En warempel, zij
karnde naar hartelust.
Natuurlijk, zij moest nu zo'n onschuldige toon niet aanslaan, zij wist wel beter, zij
was het die de karne betoverd had en de pastoor had haar doen komen om het
gereedschap te onttoveren. 't Geestelijk, paters meer nog dan pasters, genieten een
gunstige faam als het er op aankomt zich tegen het kwaad te weer te stellen. Doch
niet zij alleen, ook leken hebben de macht om iemand ‘te doen komen.’
Het is duidelijk dat wie zelf met de duivel omgaat, geen hulp moet verwachten
van hierboven, zolang hij of zij die omgang niet laat varen. Mijn zegsman verhaalt
hoe een pater, die ontboden werd om een kind te belezen, maar geen resultaat kon
bereiken. Hij kon zijn ogen niet geloven en ten einde zijn Latijn richtte hij zich tot
de moeder: ‘Maar wat doet gij toch, mens, dat het niets oplevert?’ Toen moest de
vrouw wel bekennen dat zij kaartlegster was. De pater deed haar de kaarten in het
vuur werpen, waarop het kind gezond werd.
In de folklore staat het zout bekend om zijn geestenwerende kracht.(2) Heksen en
alle ander kwaad gebroed kunnen er niet mee om. Zo gebeurde het dat

(1) Zie H. Stalpaert, 29 et passim; Biekorf, 1952, 178 180.
(2) Zie A. De Cock. Het Zout in Volksgeloof en Volksge bruik (in Volkskunde, 1905, 201-217).
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een man een haas - waarachter er weeral een of ander boos wijf verdoken zat - voor
zijn deur zag zitten spelen. Het beest buitelde al maar door hals over kop in het zand,
het werd een ware uitdaging voor de man, die besloot zijn tweeloop te gaan halen.
Hij vuurde, doch trof de haas niet. Nog een schot, weer mis. Dan maar nog eens
geprobeerd, doch het dier scheen niet eens opgeschrikt, het sprong en dartelde maar
altijd op dezelfde plaats rond, het hield hem waarlijk voor de gek. De man naderde
behoedzaam, stak zijn hand uit naar de haas, doch hij greep in het ijle. Toen hij 's
anderendaags zijn avontuur aan de buren vertelde, zegden zij: ‘Natuurlijk kondt ge
hem niet vatten, hadt ge maar uw tweeloop met zout geladen.’
Over het kapittel van de Duitse Schapers geraakt mijn zegsman niet uitgepraat.(1)
Waren zij graag gezien om hun edelmoedigheid, ze waren ook gevreesd om hun
‘toeren’, want dat ze meer konden dan een gewone sterveling, dat wist iedereen. Zij
bezaten toverboeken waaruit ze al hun fratsen haalden. Eens had iemand van de
afwezigheid van de Duitse Schaper geprofiteerd om in zijn boek te lezen. Doch slecht
bekwam het hem: een hele zwerm kleine rode mannekens streek op het hof neer.(2)
Gelukkig dat de Duitse Schaper er op kwam; hij gebood vlug een vat lijnzaad uit te
gieten om de mannekens werk te geven, want daar kwam het op aan: ge moest ze
altijd werk kunnen geven, anders waart ge verloren.
Die rode mannekens waren precies de helse helpers van de Duitse Schaper op wie
hij beroep deed om menselijkerwijze gesproken onmogelijke werkjes op te knappen.
Riept ge ze echter op zonder ze een werk te kunnen geven, dan geraakte ge ze niet
kwijt en was er voor u het ergste te vrezen.

(1) Over Duitse Schapers wordt uitvoerig gehandeld bij H. Stalpaert, a.w. 40-48.
(2) Bij H. Stalpaert, a.w. 43 een voorbeeld waar zwarte kraaien optreden in plaats van de rode
mannekens.

Biekorf. Jaargang 55

45
Zoals gezegd stonden die mannekens de Duitse Schapers bij, wanneer deze voor een
onmenselijke opdracht stonden. Op een Half-Oogst - 't was kermis - moesten de
meisens op 't land werken. Ze voelden hun benen jeuken om te gaan dansen en
vroegen aan de Duitse Schaper of hij het voor hen niet gedaan kon krijgen, zodat ze
toch nog iets van hun hoogdag zouden hebben. Hij aanvaardde en raadpleegde zijn
boek, op één voorwaarde evenwel, dat ze niet zouden omkijken. Daar was er nu toch
één onder dat vrouw-volk, die zich moest omdraaien en ze zag een hele troep rode
mannekens het werk verrichten. Toen alles klaar was, bleef haar partij alleen over.
‘Natuurlijk, zei de Duitse Schaper, ik had u nog zó gezegd niet om te kijken.’(1)
Dit verbod van om te kijken is algemeen en absoluut: wie zich niet aan de
voorschriften van de Duitse Schaper onderwerpt, diens werk blijft liggen.
Een Duitse Schaper moet bij het boerenvolk de indruk hebben gewekt al spelend
door het leven te gaan. Dit stak o.m. de ogen uit van een koewachter, die telkens ver
te voet naar 't hof terug moest en zag hoe een Duitse Schaper, die dezelfde afstand
moest afleggen, altijd zoveel vroeger thuis was dan hij. Op een keer vroeg hij hem
hoe hij dat klaarspeelde. ‘Kom mee’, zei de Duitse Schaper. ‘Luister goed er zullen
hier twee bokken komen aangerend, ge moet vlug zijn, we zullen elk op een springen
en ge moet zeggen: Overal over en nieversten deure.’ Goed, de koewachter had
begrepen. De bokken waren in aantocht, de jongen zette zich schrap, een aanloop en
daar zat hij. Doch in al zijn alteratie versprak hij zich en zei: ‘Overal over en overal
deure.’ Wat een rit! Met bebloed gezicht en gescheurde kleren kwam hij dood van
schrik op het hof toe.

(1) Gelijkaardige voorvallen bij H. Stalpaert a.w. 41-43, echter niet te Snaaskerke of Leffinge,
maar te Loppem en Oostkerke (Brugge), wat de algemene verspreiding van deze staaltjes
van Schaperstoverkunst bewijst.
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‘'t Waren rare kwasten, zegt Aug. D., en ze konden de mensen nog eens hun hart
laten ophalen ook.’ Op een kermis was een Duitse Schaper het wat al te bont aan 't
maken, zodat de veldwachter hem er achter wou draaien. Maar hij pakte er niet lelijk
naast: de Schaper begon op zijn fluitje te spelen en zie, dat was nu om uw ogen niet
te geloven, de veldwachter begon warempel te dansen op de maat van de muziek,
zo lang en zo vlug tot hij smeekte er mee op te houden. Alle omstanders hadden het
gezien en, ge ziet van hier, de veldwachter was er niet geren bij.
Die dansende wetdienaar doet me denken aan het ‘Liedje van de Duitse Schaper’.(1)
Daar bevindt de Duitse Schaper zich niet op de kermis, hij heeft het echter wel op
te nemen tegen twee kommiezen, ook wetdienaars dus, die hem willen aanhouden,
maar die hij eveneens op de maat van zijn fluitje laat dansen.
Jonge mannen en meisjes die geen geluk hadden in de liefde fluisterden dat de
Duitse Schapers de macht hadden om hun lief te doen weerkeren. Hoe ze hierbij te
werk gingen, kon ik niet achterhalen. Zeker ware het de moeite waard dit te vermenen.
Het zou ons hoegenaamd niet verwonderen, moesten ze hierbij
envoûtementspraktijken aangewend hebben.
De familienamen Renders en Verstegen zijn oorspronkelijk afkomstig van Duitse
Schapers uit de streek van Snaaskerke-Leffinge.
Tot slot herinnert mijn zegsman zich nog een Schapersliedje, dat destijds door zijn
moeder werd gezongen, doch waarvan hij de tekst klaarblijkelijk nog slechts
fragmentarisch kan mededelen:
Men hoorde van over zovele jaren
Ten tijde dat er zovele Duitse Schapers waren
Rap en fijn in 't eirmensien(2)
In de kunste van huichelarij
En de Schaper speelde alop zijn fluit
Turelenturelentuit.

(1) Medegedeeld door H. Stalpaert a.w. 46-47
(2) Zie L. De Bo, Westvlaams Idioticon, Gent, 1892. p.52, s. v. armensier (armentier, eirmensier,
eggermansier): zwartekunstenaar, toveraar. Fr. nécromancien. Vandaar het overgankelijk
werkwoord armensieren, eggermansieren, d.i. toveveren, goochelen.
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Met het hogervermeld ‘Liedje van de Duitse Schaper’ heeft dit gebrekkig overgeleverd
Schapersliedje slechts twee versregels min of meer gemeen, nl. de laatste twee, die
bij Stalpaert luiden als volgt:
Straks speelde hij schoon op zijn fluit,
tierele tierele tierele tuit. (strophe 7, v, 3.4).
***

Plots zwijgt mijn zegsman. Hij wordt precies achterdochtig en vraagt zich af
waarom ik mij voor al die histories zo interesseer.
Ik begrijp, het is tijd dat ik ermee uitscheid.
W. GIRALDO

Toponymica uit de kuststreek
(Vervolg van 1953, blz. 277)
VARDWIJNS HOFSTEDE. Hofstede te Dudzele in de 14e E. Persoonsnaam Vardwin,
Vaardewin, uit Friedwin door metathesis en verzwaring,
GRAVEJANSDIJK. Laten wij opmerken dat de naam van deze grote zeewering niet
vroeger in de oorkonden verschijnt dan het begin der 18e E. De oudere oorkonden
kennen alleen de Zeedijk. Geen enkele ommeloper uit de 15e, 16e, 17e en 18e E. kent
de naam Gravejansdijk. Wettigt dit feit het vermoeden dat dit een ‘geleerde’ naam
is, die kunstmatig op grond van een geschiedkundige veronderstelling werd ingevoerd?
Het is ook heel moeilijk om uit te maken in welke mate de naam in de volkstraditie
vastzit. Trouwens met deze ‘traditie’ kan men niet voorzichtig genoeg zijn. Een ding
staat vast en dit is een heel belangrijk toponymisch feit: voor wat de teksten betreft
is het een jongere naam.
RASEWALE OF RAASWALE is een oude hofstede, voormalig leengoed te Uitkerke in
het 62e begin der watering van Eiensluis, vlak achter de Evendijk, De oudste
vermeldingen dagtekenen uit de 13e E., maar het zijn meestal onrechtstreekse
vermeldingen in geslachtsnamen (Diederik van Rasewale, e.d.) en we weten hoe
voorzichtig we dan met de schrijfwijze
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moeten zijn. Het onderzoek van de vormen leidt duidelijk naar Rasewale of Raaswale,
met zeer waarschijnlijk Raswale als oudste en oorspronkelijke vorm. In de 15e E. is
het meestal Raeswale, zoals in de volgende tekst uit de ligger van Ter Doest van
1429(1): ‘...es die plaetse die men heet raeswale, en dit leicht bins dijcx (= achter de
Evendijk), met den noorthende strecket an den hevendijc (Evendijk) die loopt van
den grooten wale van raeswale oostwaert. Dies es de wale vorseit ende den muelen
wal daer binnen ghemeten.’(2)
In de 14e E. vinden we een paar maal Rossewale en Rassewale. In de 18e en 19e
E. is het alleen nog Rossewale en Rassewalle en zo luidt de naam ook op de
volksmond. Deflou schrijft ten onrechte Rassewalle, hetgeen Carnoy(3) misleidt in
zijn interpretatie van het eerste element: rasp, vlug, kolkend. Dus Rassewalle: ‘fossé
au tourbillon’. Trouwens een oorspronkelijk Raskewale kon in het kustland geen
Rassewale maar wel Raschewale worden. Terloops gezegd, het is om dezelfde reden
dat de traditionele verklaring van Lissewege uit Liskewege (lisk = lisch) onmogelijk
is, want dan zou het nu Lischewege zijn.
De vorm Raeswale zou doen denken aan een persoonsnaam, maar volgens de
oudere vorm Rasewale is dit wel niet toegelaten. Wat is dit element Rase-? Hoort
het bij de stam van razen, en is Rasewale dan ‘een wal met razend, ziedend, kolkend
water’? De oorspronkelijke betekenis van razen is ook niet razend geluid maken,
maar wel geweldig bewegen. Eerlijk gezegd en nuchter bekeken, is het nochtans zeer
onwaarschijnlijk dat het water in een hofwal zou zieden en kolken! Maar laten wij
eens aandachtig de ligging van de hofstede op het kadastrale plan bestuderen. Zij
ligt vlak achter twee buitenwaartse versterkingsbogen van de Evendijk, typische
aanduidingen van welen of dijkbraken. Heeft de zee bij haar doorbraak tot in de wal
van de hofstede gestroomd en daar geweldig gekolkt of is de wal een overblijfsel
van een weel?
Het is dus niet onmogelijk dat we daarin de sleutel vinden voor de verklaring van
deze oude hoevenaam en dat Carnoy met zijn ‘fossé au tourbillon’ toch gelijk heeft.
Rossewalle is volksetymologie (ros: paard).

(1) Inventarium de bonis hereditariis ecclesie de Thosan. 1429. Archief Seminarie Brugge.
(2) Let op het verschil tussen wale (fossé) en wal (hoogte) in deze tekst.
(3) A. Carnoy. Dict. des noms des comm. de Belg., 1949, p. 567.
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IE, YE. Dit belangrijk toponymisch element (betekent: kreek) werd in de
Middeleeuwen en later dikwijls op hypercorrecte wijze als hide, hijde geschreven.
Deze ‘geleerde’ schrijfwijze heeft vaak aanleiding gegeven (Vlietinck, Mansion,
Carnoy) om er een woord in te zien, verwant met het Angelsaksisch hyth (haven).
Wij hebben alle reden om aan het bestaan van zo'n toponymisch element te twijfelen.
Reeds in de 13e eeuw was in de taal van het kustland de uitspraak van de begin-h
zodanig verzwakt dat er in de schrijfwijze onzekerheid en verwarring begon te
heersen. Het krioelt van voorbeelden in de oude vormen der plaatsnamen: Hevenedyck
(Evendijk), heede (ee), hende (ende, inde), enz. Dit hide, hyde uit ie, ye is analoog
aan heede uit ee. De schijn kan zo bedriegelijk en misleidend zijn dat E.H. Opdedrinck
zaliger een Westkapelse heede voor een heide (bruyère) nam en dat Carnoy in zijn
geciteerd werk de naam van de Evendijk ontleedt als ‘hijde - ven - dijk’, dijk langs
het ven bij de haven. Hardnekkig handhaven zich deze hypercorrecte vormen
gedurende eeuwen en eeuwen en zij kunnen zelfs hun terugslag op de volksmond
krijgen.
De naam Koksijde gaat terug op Koksie, Koksije en in geen geval op een Kokshide!
Het ligt niet in onze bedoeling hier al de oude schrijfwijzen te ontleden. Wanneer
wij aandachtig de naam van de plaats Coxye, Coxie bij Aardenburg bekijken, zijn
wij overtuigd. Dit Koksie is: de ie, ije van een genaamde Kok. Vercoullie, die het
met ie en ije bij 't rechte eind had, durfde in het eerste lid geen persoonsnaam zien.
Hij schrijft: ‘Wat Koksij betreft, dat bevat geen voornaam of familienaam; het eerste
lid is wel de naam van de Cardium edule, Ndl. kokkel, Fr. bucarde, en inderdaad,
het strand van Nieuwpoort tot Koksij ligt vol met hoopen van die schelpen.’(1) Maar
is dit ‘kokkel’ wel een oud woord? Bovendien wij zouden dan Kokie, Kokye en niet
Koksije verwachten. De analogie met andere toponiemen maakt het zeker dat we
hier een persoonsnaam of familienaam voorhanden hebben die ook nog in veel andere
toponiemen voorkomt: Coxweg, Coxmoere, Coxiand, enz. (Zie Deflou).
OLIEVLIET, een waterloop op Lissewege, noordelijk gedeelte van de Lisseweegse
watergang. In de ligger van Ter Doest (1429) ollevliet en hollevliet. Later olievliet.
De betekenis moet zijn: holle, diepe vliet of watergang. Olievliet is volksetymologie.
J. DE LANGHE

(1) J. Vercoullie. Mededel. VI. Top. Ver. VI (1930) blz 35.
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Nog over Lapscheure
In Biekorf 1953, blz. 276-277, lazen we enkele interessante opmerkingen van Ir J.
De Langhe, betreffende ons artikel ‘Nieuwe aspecten en problemen over de
Geschiedenis van Lapscheure’ verschenen in Biekorf 1953, blz. 248-254. We zijn
nochtans niet gans akkoord met hem, alhoewel we heel goed sommige van zijn
bezwaren kunnen begrijpen. Daarom achten we het nuttig hier nogmaals enkele zaken
op punt te stellen of te herhalen. Ten einde alle misverstand te vermijden leggen we
er de nadruk op, dat alles, wat we geschreven hebben en hier zullen schrijven over
het oude Lapscheure, steunt op de veronderstelling dat dit in de omgeving lag van
het huidige Lapscheure.
1. Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de streek van Lapscheure droog lag
tussen de 8e en de 11e eeuw (periode tussen de Duinkerke II- en de Duinkerke III
B-transgressie) en dat ze dus bewoonbaar was; het bestaan van een Lapscheure in
die tijd (dus vóór de 11e eeuw) behoort tot de mogelijkheden, wat nochtans niet wil
zeggen dat Lapscheure toen moet bestaan hebben.
2. Indien we aannemen dat Lapscheure toen wel bestond, dan brengt dit mede dat
het in de 11e eeuw (begin van de Duinkerke III B-transgressie) moet verdwenen zijn.
Inderdaad werd het gebied van Lapscheure toen dagelijks overstroomd door een zee
van 1, 2 of zelfs meer meter diepte, die een sliblaag van 1 ½ tot 1 m dikte afzette.
Het is duidelijk dat in dergelijk gebied bewoning onmogelijk is.
3. De tijdspanne nodig om daar een dergelijke kleilaag af te zetten is moeilijk juist
te bepalen, maar schatten we in dat gebied op min. 50 jaar en een waarschijnlijk max.
van 150 jaar. Opzoekingen in polders nabij Oostende, die als spoeldok voor de haven
dienst deden in de 17e en 18e eeuw, leerden ons dat daar ongeveer 1 cm slib per jaar
werd afgezet. Voor andere afzettingen, b.v. uit de Duinkerke II- en de Duinkerke III
A-transgressie, is de sedimentatie-snelheid moeilijk te bepalen. We komen er tot
cijfers die variëren tussen 0,1 en 1 cm slib per jaar.
Het gebied van Oostende is zeker niet zonder meer te vergelijken met dit van het
Zwin, maar het laat ons toch toe een gedachte te hebben over de orde van grootheid
van de dikte der afgezette kleilaag in een bepaalde tijdsruimte. Deze snelheid van
afzetting (1 cm/jaar) is echter slechts
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juist voor ongeveer de eerste eeuw van het overstromen en neemt, met het
omhooggroeien van het schor, geleidelijk en waarschijnlijk snel af tijdens de daarop
volgende jaren en eeuwen. Dit betekent dus dat in een bepaald gebied na een eeuw
b.v. een kleilaag van ongeveer 1 m dikte kan zijn afgezet, doch dat na twee eeuwen
de kleilaag in datzelfde gebied b.v. 1 ½ m zal zijn en dat de 2 m slechts kunnen
bereikt worden na talrijke eeuwen.
4. Het begin van de Duinkerke III B-transgressie plaatsen we in de 11e eeuw.
Dwars door het Zwin werd een dijk gelegd, op enkele kilometer van Brugge; hier
ontstond Damme, dat in 1180 tot ‘vrije stad’ verheven werd(1). We mogen
veronderstellen dat deze belangrijke dijk werd aangelegd in het begin van de 12e
eeuw. Vervolgens werden nog eerst drie polders ingedijkt, aan de zeezijde van die
dijk gelegen, vóór de St. Jobspolder werd gewonnen. Dit blijkt duidelijk uit de fig.
2 van ons artikel ‘Ontstaan en Evolutie van het Zwin in België’(2). Lapscheure kon
slechts worden (her)opgebouwd nadat de St. Jobspolder werd ingedijkt, gezien het
in deze polder ligt. De jaren 1107-1110 die door Ir J. De Langhe worden
vooropgesteld, behoren tot de mogelijkheden, maar lijken ons persoonlijk wat te
vroeg. Wel willen we er nog de nadruk op leggen dat de St. Jobspolder slechts een
schakel is uit een ganse reeks systematisch opeenvolgend doorgevoerde inpolderingen
in het zuidelijk overstromingsgebied van het Zwin; het ware zeker verkeerd de St.
Jobspolder voor te stellen (zoals sommigen het doen) als een ‘eiland’ dat heel vroeg
werd ingedijkt.
5. Aan de tijdelijke verdwijning van het oude Lapscheure (indien het vóór of in
de 11e eeuw bestond) twijfelen we geen ogenblik. Blijft dan de herverschijning, na
een zekere tijd, onder dezelfde naam. De bezwaren hiertegen van Ir De Langhe, die
ze ons vroeger trouwens reeds mondeling meedeelde, zijn zeker gegrond. Daarom
gewaagden we in ons eerste artikel ook over ‘nieuwe problemen’.
Onze collega, Ir Dr F. Moormann, maakte ons nochtans attent op het geval van
enkele gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, zoals b.v. Aardenburg, dat ook tijdens de

(1) J.D. Chastelain. Vie et Mort du Pays du Zwin, p. 6, Bruxelles 1949.
(2) Natuurwetenschappelijk Tijdschrift 34 (1952), pp. 99-100, 6 fig., Gent 1953.
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Duinkerke III-transgressie moet geïnundeerd zijn, en daarna onder dezelfde naam
weer bewoond is geworden.
Om deze korte nota te beëindigen willen we er nog eens op wijzen dat een studie
over het ontstaan van de Polderstreek, hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van het
bodemonderzoek(1), nieuwe en onverwachte gegevens zal brengen, die zelf als basis
kunnen dienen voor meer uitgebreide historische opzoekingen (dit laatste is echter
onze taak niet meer). Inderdaad kan van geen enkele streek met meer recht gezegd
worden, dat haar ontstaansgeschiedenis in de bodem zelf te lezen is, dan van de
Polderstreek.
Ing. J. AMERYCKX,
Centrum voor Bodemkartering, I.W.O.N.L.

Blik in het verleden
Toen ik dit boek van 398 bladzijden, met rijke verluchting, voor het eerst ter hand
nam, zegde ik tot mijzelf: ‘Hier is nog een van de vele boeken die een blik in het
verleden werpen en wat algemene geschiedenis ten beste geven.’
Dit bleek echter een vergissing en de poets werd mij gebakken door de geestige
en dubbelzinnige betekenis van het woordje blik.
Het boek ‘Blik in het Verleden’ werd uitgegeven door de N.V. De Vereenigde
Blikfabrieken te Amsterdam, en is een korte geschiedenis van de Nederlandse
Blikindustrie geschreven door Dr. J.C. Westermann en opgemaakt in overleg met
de oud-Directeur der maatschappij Ir. J. Van der Waerden.(2)
Het boek werd aan de dag gegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der
Blikindustrie aan de Zaan, op de jubileumsdag der Vereenigde Blikfabrieken, en is
bedoeld als gedenkboek van deze Firma.
Het behandelt de oorsprong van het blikslagersvak in de 17e en 18e eeuw, dat
veelal samenviel met dat van de lantaarnmaker, van de koperslager en de ketelbuiser.
Een simpel rijmpje uit de 17e eeuw geeft ons de beroepsbepaling van de
blikslagersgast-lantaarnmaker:

(1) Dergelijk werk, getiteld ‘Ontstaan en Opbouw van de Zeepolders in Belgié’, hebben we
geschreven in samenwerking met onze collega Dr F. Moormann; het zal eerlang van de pers
komen.
(2) Amsterdam ‘De Vereenigde Blikfabrieken’, N.V. 1939.
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‘Een lantaernmaecker die sal maecken
van blik, lantaernen, lampen, blaecken,
ende emmers, braedpan en lampet
met vele andere dingen net.’

Pas in de 19e eeuw heeft het vertinde plaatijzer het onvertinde als grondstof van de
blikslager verdrongen en daarmee werd op het einde der vorige eeuw het woord blik
soms nog verduidelijkt als ‘wit ijzerblik’.
Het boek gewaagt verder van de opkomst der nieuwe ondernemingen van
bliknijverheid die samenviel met de opkomende conservenindustrie en deze van in
het buitenland beroemde Nederlandse poederchocolade.
Zo groeide het kleine blikslagerswerkhuis van Woud en Schaap aan de Zaan tot
een grootscheepse onderneming en het wel en wee ervan wordt nagegaan tot in het
jaar 1939.
Het boek ‘Blik in het Verleden’ schildert terdege de Blikindustrie en hare opkomst
van Cildeambacht tot grootbedrijf, en Dr. J.C. Westermann is uitmuntend in de
volvoering van zijn taak geslaagd.
Hier wordt bewezen hoe vruchtbaar de geschiedschrijving in dienst van de
nijverheid kan staan en hoe weinig degelijke beschrijvingen van industrieën wij hier
te lande tellen, in vergelijking met wat in het Noorden geregeld van de pers komt.
Het archief van de grote ondernemingen is gewoonlijk zeer waardevol voor de
kennis van het achttiende en negentiendeeeuwse ‘manufactuur’-stadium onzer
industrieën; het werd tot nog toe al te schaars benuttigd als economisch-historisch
archief.
Al te weinig nijveraars beseften tot hiertoe wat al nuttige propaganda ook ten
onzent kan opgedolven worden door henzelf, in hun familiearchief, in samenwerking
met leden van hun leidend personeel, met de bestuursleden van oudheidkamers,
musea en historische genootschappen, voor het verstrekken van inlichtingen en
bijzonderheden over de geschiedenis van het bedrijfsleven in ons gewest.
De kennis van het Vlaamse economische en sociale leven, onder welk zoveel
grootindustrieën, vooral in het Zuiden onzer gouw, tot opbloei kwamen, zou door
betere studie van het bedrijfsarchief ongemeen beïnvloed, bevorderd en verrijkt
worden.
G.P. BAERT

Tegen Heesheid.
Een ré-snaar (kattedarm) rond den hals dragen; ook gedragen door predikanten.
Kortrijk.
M.V.R.
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Katharinawiel aftekenen met trouwring
Dat gebruik is in West-Vlaanderen tegenwoordig nog zeer verspreid, zoals blijkt uit
rapporten van ziekenverpleegsters.
De behandeling van het beginnende Katharinawiel (ringworm, fr. herpès) wordt
als volgt beschreven: ‘Men neemt de trouwring van moeder, maakt zijn kruis, drukt
de trouwring sterk in de huid bij begin van de ontsteking: deze kan niet verder gaan
dan de aangetekende plaats.’ (Assebroek).
De meest voorkomende benaming is: aftekenen met een trouwring; men zegt ook:
afdraaien (Menen), afgrenzen (Loppem), afkransen (Stene), afranden (Izegem),
afzetten (Woumen) met een trouwring.
De trouwring wordt soms uitdrukkelijk bepaald als gouden trouwring, gewijde
trouwring,
Het gebruik van ‘aftekenen met een trouwring’ zonder meer werd opgetekend heel
West-Vlaanderen door, stad en platteland. Hier volgen alleen de nadere bepalingen
van de trouwring. Deze zal zijn:
de trouwring van moeder (Assebroek); van een eerste huwelijk (Handzame); van
pas gehuwden (Izegem); van een vreemd persoon (Kortrijk, Loppem).
Bij de behandeling zelf: men laat aftekenen dooreen oude vrouw (Klemskerke);
de trouwring wordt in melk gedoopt (Brugge); men moet de trouwring rond de plek
draaien negen dagen lang (Oostende).
Met het aftekenen wordt somtijds een gebedsoefening verbonden: gebed ter ere
van Sint Job (Brugge); gebeden verscheidene dagen lang (Oostende); ‘aflezen’ negen
dagen, al verminderend (Lissewege, Zedelgem). In één enkel geval (Roeselare) wordt
het aftekenen verbonden met een belofte van ‘diening’ naar St. Katharina-Heule.
Een kleine minderheid spreekt van een ‘gouden ring’ of een ‘gewijde (gouden)
ring’, niet van een trouwring (Loppem, Menen, Moere, Wingene). Eén opgave spreekt
van aftekenen met een gouden ring en daarbij negen dagen bidden. Een persoon uit
Ledegem verzekerde: ‘'t Mag ook de ring zijn van een kloosterzuster, maar 't moet
een gouden ring zijn!’ Men gaat ook dienen zonder enige behandeling met een
(trouw)ring; bij deze ziektediening in de kerk te St. Katharina-Heule moet men zich
dan op zeven verschillende stoelen plaatsen (Ledegem).
Buiten deze laatste bedevaartplaats worden alleen de O.L. Vrouwkerk te Kortrijk
en de parochiekerk te Pervijze ge-

Biekorf. Jaargang 55

55
noemd, allebei ter ere van de H. Katharina. Alleen Brugge noemt Sint Job (in S.
Salvators?).
Het aftekenen met de trouwring tegen ‘katrienewielen’ werd vroeger alhier (Biek.
1949. 85) ook vermeld voor St. Kruis door M. Cafmeyer ‘maar 't moet een vreemde
trouwring zijn om goed te gelukken’ zegt de traditie aldaar, en men moet er
weesgegroetjes ‘aflezen’ van 9 tot 1 ter ere van Sinte Katharina.
A.V.

Mengelmaren
Vlaamse Ambachtslieden in Engeland.
Een pas verschenen studie van MR. THOMAS WYATT (Aliens in England before the
Huguenots - in: Proceedings of the Hugenot Society of London. Vol. 19, 1954, No.
1) vestigt eens te meer de aandacht op de vroegere emigratie van Vlaamse
ambachtslieden naar Engeland. Nog altijd missen we een overzichtelijke studie over
dat onderwerp.
Het oproer van de Londense leergezellen op de Kwade Meidag (Evil May Day)
1517 was, volgens Wyatt, een demonstratie tegen de vreemdelingen. Uit twee van
elkaar onafhankelijke schattingen blijkt dat er alsdan 15.000 Vlamingen in Engeland
gevestigd waren. Een cijfer dat in de tegenwoordige demografische verhoudingen
op ca. 70.000 zou komen te staan. Sommige ambachten, o.m. de mandenmakerij,
waren geheel in de handen der Vlamingen. Hollanders waren in groten getale in de
goudsmederij werkzaam.
De assimilatie van de ingewekenen is in Engeland zeer snel gebeurd daar een kind
in Engeland uit vreemdelingen geboren de jure Engels was.
De opstand van 1517 was niet zo boos als de beruchte Vlamingen-moord van
1381, waarop Chaucer zinspeelt in zijn Canterbury Tales (Vertelling van de
Nonnenpriester, 4583-86). De dichter noemt er ‘Jakke Straw’ als aanvoerder van de
overval in een passus die de herrie rond de vlucht van Reinaart met Kantekleer
beschrijft (vert. A.J. Barnouw):
Zo schriklijk was 't lawaai, ah parmafoy!
Ja, Jakke Straw en heel zijn gorlegooi
Die hebben nimmer half zo schril gegild
Wen de een of andre Vlaming moest gevild
Als op dien dag 't rumoer om dezen vos.

In die sombere dagen van de ‘Boerenopstand’ 1381 verloren 150 à 160 Vlamingen
het leven, meest ambachtslieden
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en kooplieden die in de steden gevestigd waren. In Colchester en Holborn werden
verscheidene Vlamingen gedood. Te Clerkenwell schuilden zeven opgejaagde
Vlamingen bij het altaar in de kerk der Hospitaalridders (the Priory of St. John's);
zij werden er uitgedreven en gedood. Ook uit de St. Maartenskerk in de Vintry werden
35 Vlamingen buitengesleurd en onthoofd. Te King's Lynn (Norfolk) en te Yarmouth
werden er ook verscheidene om het leven gebracht. En ten slotte ook te Sandwich,
de haven van Kent die in de jaren 1560 als het ‘Sandwijck’ van de actieve Vlaamse
Vluchtelingenkerk in onze geschiedenis berucht zou worden. De overlevering vertelt
dat men elk man die verdacht werd Vlaming te zijn, deed nazeggen: ‘Bread and
Cheese’ - en als hij zegde: ‘Brod and Case’ op zijn Vlaams, werd hij gedood. De
Engelse oproerlingen gingen te werk met een testwoord zoals de Bruggelingen met
‘Schild en Vriend’ tachtig jaar te voren, en zoals de Sicilianen een eeuw te voren op
hun Vespers de Fransen op ‘ciciri’ hadden getoetst. - Over de Vlamingen-moord van
1381, zie: Dr. F.W.N. Hugenholtz. Drie Boerenopstanden uit de 14e eeuw, 117
(Haarlem 1949). Henry Bett. English Legends, 128 (Londen 1950).
V.

Lokketettekermesse te Vijfweg (Oostcappel).
Vroeger was de wijk Vijfweg te Oostcappel. Frans-Vlaanderen, (vernoemd boven
blz. 7) van enig belang. Men had er een smidse-wagenmakerij, leerlooierij,
beenhouwerij, bakkerij, timmerman, koepelsnijder, twee schepwinkels, vier herbergen
en enkele kortwoonsten. Bebouwd in een ster met vijf stralen van de wegen naar
Reapoede-Bergen, Hondschoote, Kapelhoek Roesbrugge, Kruisstrate-Steenvoorde
en Bambeke.
De Vijfwegenaars hadden hun eigen kermissen en feesten, genaamd
‘Lokketettekermesse’, wegens het groot aantal kinders die, naar Franse mode, met
hun ouders meekwamen, de kleinste met de ‘fokke’ in de mond. Die feesten eindigden
meestal in de kleine uurtjes, en in alle hoeken en kanten van de herbergen zaten
vrouwen met kinderen op de schoot of op den arm die aan de fokke zaten te trekken.
A.B. Stavele

Biekorf. Jaargang 55

57

[Nummer 3]
Kaarten van de oude heerlijkheid van Sijsele
Vóór het jaar 1636 bestonden er zeker twee kaarten van de heerlijkheid van Sijsele,
veelal genoemd ‘het Sijseelsche’, dat zich toen reeds eeuwen rond de stad Brugge
uitstrekte. Deze kaarten worden in de resolutieboeken vermeld als volgt:
1. Een grote kaart of ‘schilderie der heerlichede ende prochie van Sysseele, Male,
Vive, met de stede van Brugghe ende andere aboutten.... ten huyse van de Edele
heere Baron van Male’.
2. Nog een ‘seker cleene caerte.... hanghende in dese wetcamere’ - van de
heerlijkheid te Brugge op de Burg gelegen.
Het is heel natuurlijk dat de baron van Male, die tevens heer van Sijsele was, een
grote kaart van deze heerlijkheid in bezit had. Daar hij ook heer van Vijve was, is
het gemakkelijk te verklaren waarom, naast de baronie van Male. ook de aanpalende
heerlijkheid van Vijve (Vijvekapelle) op de kaart van het ‘Sijseelsche’ getekend
werd. Ten anderen de beide laatste heerlijkheden vormden een aaneengesloten geheel
in het oostelijk gedeelte van de parochie Sint-Kruis, dat verder aan de parochie van
Sijsele paalt.
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Jan Lopez Gallo, die door aankoop heer van Male en van Sijsele geworden was, liet
in 't jaar 1560 een nieuwe beschrijving maken van ‘de buuten lemyten vander
heerlickhede van Sysseele conforme van een quaerte op de cleene voet’. Deze eerste
baron van Male, bezorgd om met luister zijn nieuw aangeworven heerlijkheden te
besturen, bezat dus reeds een kaart.
Zijn kleinzoon, baron Louis Lopez Gallo, stemde erin toe dat, bij akkoord 8 Juni
1636 van de wethouders van Sijsele, meester Jan Ryckx een kopie zou maken van
de grote kaart die hij bezat. Uit de volgende resolutie van 8 October blijkt hoezeer
de Sijseelse magistraat op deze kaart gesteld was.
‘Gheresolveert dat dheeren Bailliu, Burghmeester van schepenen,
Burghmeester van de Commuyne, Voorschepen ende Pensionaris zullen
gaen thuerlieder beste gheleghenheyt ten huyse van meester Jan Ryckx,
schilder, ende aldaer doen stellen in de caerte deser heerlichede, wordende
van nieus geschildert ende ghecopieert, de namen van alle de wethouders
deser heerlichede, inde behoorlicke vorme ende naer meeste bequamicheyt
van de plaetse dat doenelick wert.’
De kaart werd 17 December op het ‘collegie’ geleverd en de schilder ontving de
vastgestelde som van 45 gulden vlaams; zijn jonge zoon, die medegeholpen had,
kreeg een drinkgeld van 3 gulden.(1)
Er volgde een nieuwe bestelling: volgens overeenkomst zou Jan Ryckx twee
kopieën maken van de kleine kaart die in de wetkamer hing. Bij de levering 11
Februari 1637 ontving hij 20 gulden en zijn zoon 3 schellingen 4 groten.(2)
Ter gelegenheid van het openen van een verduisterde straat, op de zuidgrens van
St-Kruis gelegen, - ‘de oude Sijsseelestraat’ - werd er in 1748 nog verwezen naar de
kleine kaart die toen in 't bezit was van de heer van Sijsele: - ‘Naer examinatie

(1) Rijksarchief Brugge. Sijsele, resolutieboek nr. 2, f. 28; 37 en Bijlage 1.
(2) Aldaar f. 37-39 en Bijlage 2.
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vanden legher hier vooren vermeldt wierdt geresolveert t'examineren de caerte deser
heerelyckheydt bij cleene mate gemaeckt berustende onder den heere.......’(1)
Pieter Gilliodts, gezworen landmeter, was echter in t bezit van de oorspronkelijke
‘legher’ of beschrijving van de palen van de heerlijkheid. De wethouders deden al
het mogelijke om een kopie te hebben en besloten ‘t' employeren in alle voorvallende
occasie van landtmaete den persoon van Sieur Pieter Gilliodts, gesworen landtmeter
s' landts vanden Vryen, behoudens hij aenden collegie overlevere copie autenticque
vanden voorschreven legher vande paelen deser heerelyckhede.’
In 1763 werd Pieter Gilliodts schepen van Sijsele en kort daarop werd hij tot
burgemeester ‘vanden commune’ aangesteld. 't Jaar nadien trad hij zelfs op als
‘curateur ende vooght van m'her Emanuel Marie de Sucre, marquis de Preux au Bois,
heere deser heerlijckhede.’ Gilliodts was dus een vooraanstaand man te Sijsele
geworden.
Vermoedelijk zijn de oude kaarten van 't Sijseelse, die in 't bezit waren van de
geleerde Brugse archivaris Louis Gilliodts-van Severen (1827-1915), dezelfde als
de bovenvernoemde kaarten door meester Jan Ryckx geschilderd. Thans zijn deze
kaarten eigendom van J. Costenobel, erfgenaam van Gilliodts-van Severen.
M. CAFMEYER

Bijlagen
1. Akkoord met schilder Jan Ryckx betreffende een kopie van de grote kaart.
- 18 Juni 1636.
‘Ick onderschreven kenne anghenomen thebben van de heeren magistraat van sysseele
copie vande caerte der heerlichede ende prochie van sysseele, male, Vive, met de
stede van brugghe ende andere aboutten, ende voorts allesints ghelyck de schilderie
van alle de zelve ten huyse vande Edele heere Baron van Male is hanghende, ende
dit

(1) Rijksarchief Brugge. Sijsele, resolutieboek nr. 11. De familienaam Gilliodts is nog bekend
bij oude Sijseelnaars.
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upde zelve grootte, midtsghaders upde zelve mate ende volghende oock den passer.
Voorts te leveren een platte lyste als swart gheconterfeyt ebbenhoudt, ende goet nieu
lynwaet, met de respective colueren van goede ende clare verwe, de wapens vergult,
de namen vande Magistraet gheschreven, dit voor de somme van vyfvenveertich
ghuldens vlaems, ende de zelve ghedaen zijnde sullen de heeren tselve moghen doen
besien oft ick in coleuren, goetheyt van verwe of teghen de vorme ofte maniere van
tselve patroon iet hebbe vercort, my daerop stellende ter discretie in faulte zynde.
Date alsboven ende is onderteeckent,
Jan Ryckx’.

2. Akkoord met dezelfde betreffende twee kopieën van de kleine kaart. - 10
Januari 1637.
‘Gheresolveert te maecken twee copyen van seker cleene caerte up maete, naer het
model by de wet ghelicht up recepisse van dheer Jacques Michiels, ende die te doen
schilderen met de respective colueren vande groote caerte deser heerlichede ende
abouterende heerlicheden ende limiten, hanghende in deze wetcamere, ende dat up
grof doeck met molueren in elckanderen sluytende, danof deene copie sal blyven in
camere ende dandere sal ghebesicht worden by den collegie in het reysen ende andere
difficulteyten raeckende de limiten. Daertoe gheauthoriseert zyn dheeren Bailliu,
Burghmeester van schepenen ende pensionaris, omme dies te accorderen met meester
Jan Rycx schilder, ten minste pryse doenlick zynde.
- Rijksarchief Brugge. Sijsele, resolutieb. nr. 2, f. 14; 37.

Boekenrijmpje.
Biek. 1953, blz. 264. Het volgende rijmpje lees ik op het voorste schutblad van een
oud gebedenboek, zijnde: ‘De Stemme des Herders door M. Reguis, (uit het Frans)
in de Nederduytsche tael overgeset door den Eerw. Heer J.B. Kips, [kanunnik der
abdij van Grimbergen].’ Een Leuvense uitgave van 1777, in kalfslederen band, die,
blijkens het rijmpje, in 1830 toebehoorde aan een Frans-Vlaming te Millam bij
Broekburg.
‘Dezen boek behort toe aen Pieter Franciscus Torhoudt.
Die dezen boek viendt
en wederom huys briengt
zy zullen hebben voor hun loon
een mande vul appelschroon.

Millam, den 10 junius 1830. Pieter Franciscus Torhoudt.’
E.N.
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Een onbekend Westvlaams folklorist.
Cyriel Claerbout
Lendelede 1875 - Pittem 1926
Onder de zanters uit eigen streek die, tijdens de voorgaande eeuw, de volksvertelsels
uit de Westvlaamse volksmond optekenden en uitgaven, is Cyriel Claerbout bij de
Westvlaamse folkloristen tot nog toe een volslagen onbekende gebleven. De grote
zeldzaamheid van de door hem gepubliceerde

Cyriel Claerbout

sprookjesbundels - practisch onvindbaar - is hiervan wel de grootste oorzaak, alsmede
het feit dat Claerbout zich slechts korte tijd op het terrein der folklore heeft bewogen.
Deze Westvlaamse figuur, waaraan wij een persoonlijke herinnering bewaren, nader
toe te lichten en, in zekere zin, eens voor het voelicht te brengen, is het bescheiden
doel van deze korte biobibliografische nota.
Cyriel Claerbout werd geboren te Lendelede op 27 Maart 1875. Hij studeerde aan
de Normaalschool te Torhout, waar hij als laureaat van zijn klasse, op 20 Augustus
1894, het einddiploma van onderwijzer behaalde. Kort daarna, op 25 November
1894, trad hij in dienst aan de Aangenomen Jongensschool te Pittem, als onderwijzer
der hoogste klasse. Intussen studeerde de knappe jonge leerkracht verder, en verkreeg
op 17 September 1896 te Gent het diploma van landbouwkundige. In dit laatste
opzicht vooral heeft Claerbout, zijn leven lang, een drukke naschoolse activiteit aan
de dag gelegd, wat hein wellicht voor de folklore deed verloren gaan.
Slechts tijdens de eerste jaren van zijn onderwijzersloopbaan heeft Claerbout zijn
talent aan de open-
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bloeiende folklore geschonken. Te Pittem kende hij als geestelijk bestuurder der
school waar hij in dienst was, de geleerde Westvlaamse archeoloog en taalkundige
E.H. Juliaan Claerhout, wiens opvolger als schoolhoofd hij zelf naderhand, in 1908,
is geworden. Tussen beiden ontstond een nauwe samenwerking, waarvan meerdere
schooluitgaven het bewijs leveren. Het was E.H.J. Claerhout, vriend van Gezelle en
naarstig medewerker aan Biekorf, die zijn jonge onderwijzer in betrekking bracht
met de ‘Westvlaamse school’. Dadelijk werd Claerbout een trouwe lezer van Biekorf,
waarin hij zijn belangstelling voor de studie van het Westvlaamse volksleven, en
o.m. voor het volksvertelsel, de kost kon geven. Anderzijds kende hij ook enkele
uitgegeven verzamelingen volksvertelsels, o.m. die van A. Joos en van P. de Mont
(in samenwerking met A. de Coek). Aangespoord door deze voorbeelden en door
E.H.J. Claerhout, vatte Claerbout het wijze plan op, de volksvertelsels uit zijn streek,
het Tieltse, d.i. inzonderheid uit Pittem, op te tekenen en uit te geven, ‘te meer nog
daar bijna alle geheel nieuw en tot nu toe onuitgegeven zijn’. In zijn kinderjaren had
hij ook veel horen vertellen van zijn grootvader. Het aandenken aan deze gezellige
vertelstonden ‘rond Grootvaders heerd’ liet Claerbout niet los, en hieraan wijdde hij
een kort verhaal in een van zijn bundeltjes vertellingen(1). Hierna volgt daarvan een
uittreksel:
‘'t Is lang geleden. Ik was nog een heel kleine jongen toen ik bij Grootvader
inwoonde. Soms als ik braaf geweest was en niet te veel vaak had, mocht ik in den
winter een avond opblijven om Grootvader te hooren vertellen. Dan was het kermis
voor mij!
Heel het huisgezin zat rond den heerd..... Grootvader, de brave man, is reeds lang
bij den Heer. Ik zie hem daar nog zitten in zijn hoek, gemoedelijk zijn pijpken rooken
en zorgvuldig het brandend hout toesteken. 't Was een kloeke

(1) C. Claerbout, Nieuwe Reeks. Korte Verhalen, dl. II, Pittem, We Veys David, (1899), blz.
3-4.
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zeventiger, een man van den ouden stempel, uitwendig wat ruw misschien, maar een
gouden hert, ja, dat was hij. Zoo wij zaten rond het laaiend vuur en Grootvader ging
vertellen. Vertellen dat kon hij zoowel. Had hij weinig boeken gelezen, hij had veel
gezien, gehoord en ook onthouden.
Vele en schoone vertellingen kon hij. Nu eens was het van Duimken, van Manten
en Kalle, dan van de Duitsche schapers.... maar 'k weet nog wel dat ik steeds geroerd
slapen ging als Grootvader verteld had van den Beloken Tijd, van de wreede
Franschen, van Kareltje Knuist en van Brigandszondag......’
Te Pittem spoorde Claerbout de leerlingen van zijn hoogste klasse aan, de
volksvertelsels ‘bij de oude menschen van hun gebuurte’ te gaan afluisteren, op te
tekenen en hem ter hand te stellen. Zijn eerste bundeltje volksvertelsels is voor ‘een
groot deel’ uit deze afgeluisterde sprookjes en sagen samengesteld.
Dit onvindbare boekje: ‘Sprookjes en verhalen uit het Thieltsche’ omvat 40
bladzijden en werd in 1899 uitgegeven bij We Veys-David te Pittem. De oplage,
minstens 1500 exemplaren, waarvan een deel gecartonneerd en een deel gebrocheerd,
werd bijna uitsluitend als prijsboekje voor de lagere scholen aan de man gebracht.
Deze verzameling bevat 32 nummers, die voor het eerst en, tot nu toe, alleen door
M. De Meyer in het vergelijkend sprookjesonderzoek werden betrokken.(1) In
1899-1900 publiceerde Claerbout een zeldzaam geworden ‘Nieuwe Reeks. Korte
Verhalen’, in vijf deeltjes van ieder 16 bladzijden in 8o (nadien ook samengenaaid
tot één bundeltje) die ook als prijsboekjes verspreid werden. In deze reeks verhalen
verliet Claerbout reeds gedeeltelijk het terrein van het zuivere volksvertelsel en bracht
ook, in het derde en vijfde deeltje van die reeks, vertalingen van Franse historische
verhalen. De volksvertelsels, die hij hierin opnam, zijn de volgende:
Dl.

1

:

1. Van het rinklend,
winklend waterken
(blz. 3-9).
2. Van de
verwenschte
koningsdochter
(blz. 10.15).

Dl.

II

:

2. Karel de Knuist
(blz. 5-14), een door
Claerbout ingekleed
en geromantiseerd
afgeluisterd verhaal
uit de Boerenkrijg
in het Kortrijkse.

Dl.

IV

:

Sterke Jan (blz.
3.15).

(1) M. De Meyer. Vlaamse Sprookjesthema's (Leuven 1942; uitg. Kon. VI. Academie).
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Voor de plaatselijke Pittemse geschiedenis heeft Claerbout slechts een voorbijgaande
belangstelling gehad. E.H.J. Claerhout hield daarvoor te veel de aandacht van zijn
jonge vriend gevestigd op de archeologische vondsten te Pittem. Wel heeft E.H.
Claerhout een plan van een plaatselijk museum te Pittem ontworpen en een werkkader
van heemkundige activiteit, met o.m. de opname van volksvertelsel en -lied, geschetst,
doch het is bij een vrome wens gebleven.(1)
In een brief uit 1908 aan de Tieltse ‘archivist’ De Somviele, vinden wij Claerbout's
belangstelling voor ‘de oude Pitthemsche heerlijkheden’ terug. In handschrift liet
Claerbout een zeer beknopte dorpsmonografie over Pittem na, eigenlijk een
‘conferentiewerk’ uit 1912. Persoonlijk historisch werk heeft hij er weinig geleverd,
maar de - toen actuele - talrijke gegevens over het sociale en economische leven te
Pittem zijn kostbaar historisch materiaal geworden.
Alles met alles bleek de interesse van Claerbout voor het volksvertelsel en de
locale geschiedenis maar een verpozing van korte duur. Zijn rijk intellectueel talent
heeft hij daarentegen uitsluitend ten dienste gesteld van het volks- en
landbouwonderwijs en van de locale ontluikende arbeidersorganisaties. In dit laatste
opzicht heeft het driemanschap E.H. Claerhout. C. Claerbout en J. Veys, koster en
bekend uitgever, de arbeidersbeweging te Pittem boven de doopvont gehouden.
Overtuigde democraten en sympathisanten van priester Daens, stichtten zij te Pittem
in 1899 de mutualiteit, een vrije pensioenkas en de ‘Werkmansgilde’. Van de eerste
twee verenigingen is Claerbout, vooral na het vertrek van E.H. Claerhout, de werkspil
geweest, terwijl J. Veys de ‘Werkmansgilde’ bezielde.
Op het paedagogisch terrein vormden E.H. Claerhout en C. Claerbout een werkzaam
getrek, vooral tijdens de jaren 1896-1908. Hiervan getuigen nog de leerboeken voor
Zondagen adultenscholen, die zij in samenwerking bij Veys te Pittem publiceerden:
Het dubbel kabinet, nieuw leesboek voor Zondagscholen. Pitthem, Veys, 1898.
o
8 , 192 blz. - Tweede druk in 1903.
Leerboek voor scholen van volwassenen, volgens het staatsprogramma. Pitthem,
Veys, 1899, 8o, 192 blz.
Livre de Lecture, Pitthem. Veys, 1900, 8o, 96 blz.

(1) J. Claerhout. Een tooghalle te Pittem. Biek. 23. 1912, 173.
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Alleen schreef C. Claerbout ‘onderwijzer en landbouwkundige’, de volgende werkjes
voor de lagere school:
De gezondheidsleer voor de drie graden der lagere scholen. Pitthem, Veys, 1897,
o
8 , 48 blz. - L'hygiène d'après les programmes des écoles primaires. Pitthem, Veys,
1897, 40 p.
Overgangs-Leesboekje voor den lageren graad met spel, spreek- en
schrijfoefeningen. Pitthem, Veys, (1898), 8o; 32 blz. - Derde druk in 1903.
Maar vooral als landbouwkundige en conferencier was Claerbout een erkend gezag
in zijn streek. Graag beluisterd spreker, werkzaam secretaris van liet Landbouwcomice
Roeselare-Tielt-Ingelmunster, heeft hij de cichoreiteelt en de hoenderkweek jarenlang
in Midden West-Vlaanderen gepropageerd in talloze voordrachten en leergangen
Samen met zijn vriend en medewerker F. De Keysere, rijkslandbouwkundige te
Kortrijk, publiceerde Claerbout een handboek voor het onderwijs in de
landbouwkunde:
De landbouwlessen in den hoogeren graad der lagere scholen. Pitthem, Veys,
(1899?), 8o. 192 blz.
Na 1903 kwam er van publicaties niets meer terecht. Allerlei omstandigheden zijn
daar de schuld van. Op de gemeente bleef Claerbout de gezaghebbende, geleerde en
vereerde hoofdonderwijzer, die zich met grenzeloze toewijding aan zijn ambt
wegschonk. Meester Claerbout overleed haastig te Pittem op 23 Juni 1926, op
51-jarige leeftijd. Zijn nagedachtenis overleeft hem bij zovele inwoners die hem
gekend hebben en voor hem op de schoolbanken zaten ‘als den bekwaamsten der
meesters,.... die voor Pitthem een weldoener, een zegen en een voorbeeld was
gedurende zoo lange jaren’(1).
V. ARICKX

(1) Zie het uitvoerig artikel ‘- In Memoriam Meester Claerbout, Hoofdonderwijzer te Pitthem’
in de Gazette van Thielt, n. van 24 Juli 1926.
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Kwelspreuk uit de schooltijd.
Zegt èn keer zere, tien keren reke: ‘Keizer Karels kleenste kindje kakte kleene kromme
krutteltjes.’ Stavele.
't Is wel even moeilijk en kwellend als dat ander van: ‘De koster van Knokke klopt
de Knokse klokke.’
A.B.

Zo vertelde Leonietje....
Gedolven schatten te Nieuwpoort
Leonietje Piessen, een brave ziele van Nieuwpoort, ging er ten Here op 19 Mei 1951
in den ouderdom van 78 jaar. Zij was haar kinderkloefjes nog maar gewillig ontgroeid,
of zij moest uitgaan bij de welstellende mensen van stad om er de was te slaan. Geheel
haar leven lang heeft zij haar bestaan verdiend met aan de waskuip te staan. Bij het
begin van den oorlog 1914 kwam zij met haar zuster als vluchtelinge terecht in
Muzillac (Bretagne) en beide keerden terug in 1919 om er te komen wonen eerst in
de Barakken van het Albertfonds op het Plein, later, na de heropbouw van de stad,
in een laag huizeke in de Hoogstraat. Leonietje is nooit getrouwd geweest. Zij was
een diepvrome oude dochter, congreganiste-jubilaresse en derde-ordelinge van St.
Franciscus.
In haar zoetgevooisden Nieuwpoortsen tongval kon Leonietje wonderschoon
vertellen. Er lag een verfijndheid in haar West-Vlaamse taal en zinbouw, die deed
denken aan Guido Gezelle, een levend voorbeeld van wat men noemen mag ‘veredeld
dialect’.
Op huisbezoek in 1939 heb ik op heter daad twee van haar vertelsels kunnen
opnemen.(1)

De spaarpot in de zimperput.
't Is stijf lange geleên.
In de kleene Kaaistraat met al die doodoudewetse dutsen van huizen, stond een
oud oud kot van een huis. Da' was toe Djaake Ciessen. 't Was een zeiliemaker van
stiel.
En 't geene da'k vertellen ga, da was azo: z' hadden da bachten ne zimperpit en dat
is teer van versluizen. Als ge daar regelmatig pattatezop ingiet en uwen pot erin
afpeurt,

(1) ij, ou en ui staan voor de wvl. klanken.
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da komt 'n harde kaste up, 't vervloert en 't komt lijk een steen van hardigheid.
Nu, ze mosten dat verdiepen om groter te maken tot dat het zachte grond was en
't water were koste zimperen. Ge moet wel weten: toen waren er nog geen riolen of
niet.
't Waren twee vinten gevraagd om die pit uit te kuischen en als ze op 'n zekere
diepte kwamen en dat de kaste of was, ze kwamen met hun spa op iets dat zó holde
stuikte. Djaake Cies peisde zeere: Oola! 't zit da entwadde in van weerde!
't Gerochte juiste noenen. Ja, mensen, zei hij, 't is tijd om te gaan eten! En de twee
vinten gingen naar huis om t' eten.
Maar ze waren nog maar er vandeure of de man pakte de spa en stuikte wok 'n
kee' er up, en hij voelde dat het lijk houtachtig was en ton gerochte hij geware dat
het een houten zware hulle was, wel drie vier vingers dikke. Maa' welheere toch!
deur den ouderdom was die pothulle gevort. Ze stuikte in en hij zag dat ze 'n ijzeren
pot dekte, waaraan 'n ijzeren ore was. Hij ging 'n haak halen en trok met dien ijzeren
haak den pot uit den zimperpit. En of hij verschoot!
Verdorelinge, de bovenste lage: 't was al zelvergeld! al vijffrankstukken! en 't
onderste was al oud oud goud uit den Spaanschen tijd.
Wat deed hij daarmeê?
Hij dronk 'n goe teugsje en de twee werkmensen wierden getracteerd en ze wisten
niet winne dat er gaande was.... maar de reste was voor 't huis.
Hulder huis was een oud kot, die meer stond om in te vallen dan om rechte te
blijven. En de mens heeft z'n huis hersteld en ook zijn functie.
Alzo is Djaake Cies man geworden!

De ponke in den heerd bij Wanne uit de Valke.
In de Valkestrate weunde Wanne in ‘De Grote Valke’ nevens ‘Sint Antone’ maar ge
hadt er Eduard Schacht ertussen.
Wanne is lange dood. Ze was al 'n geheel oudewets mens met een wit gepuupt
mutsje - Amelie Filliaert puupte ze altijd - en ze was schoone weie! Ze droeg gouden
klokken in heur oren. 't Waren druivetakken; kijk, ze waren wel zolang lijk 'n halve
vinger! En z' had 'n blauwe stoffierok: dat was dik goed lik van pardessus. De Zondag
stond
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ze daar met 'n klaar geperkte schorte en in de wekedagen, blauwe. 't Is lik da'k ze
nog zie....
't Was ton nog de maalpost die liep van Oostende naar Veurne en hij stond altijds
aan ‘De Papegaai’ waar nu 't College staat. Hij kwam 's nuchtens binnen te zes en
half en kwam 's avonds weere te zes en half en reed ton deure weer naar Veurne.
't Is lange geleen, en up 'n zekeren avond kwam er familie van Oostende bij Wanne
uit de Valke. 't Waren twee vinten en ze kosten niet weere naar huis.
‘Kunme wiender hier niet logeeren?’ vroegen ze.
‘'t Is maar platse op de vaute,’ zei Wanne uit de Valke. ‘Maar je mag daar slapen
osje durft!...’
‘Ewê, van winne zou' me wij nie' durven?’
‘Hier kan er niemand slapen!’ zei Wanne uit de Valke.
‘Ewê, wat hapert er hier?’
‘Ja, welheere, dat is hier kalaberinge 's nachts. 't Is hier altijds bij nachte zulk
aardig geruchte dat er hier niemand kan slapen. Maar osje durft, je mag giender
weie...’
En die mensen zijn naar hulder bedde gegaan op de vaute bij Wanne uit de Valke
en gauw in slape gevallen, maar endelinge wakker gekomen deur geruchte dat ze
hoorden, maar niet wetende winne dat 't was.
Maar die mensen hielden hulder stijf stille in bulder bedde en in plaatse van te
slapen, ze hielden bulder wakker.
En kijk, verdorelinge, in de voorzichtigheid zagen ze da' twee mannen
binnenkommen met een keersepanne en die tegen mekaars zeiden: Zou t'en wel vaste
genoeg slapen? We gaan ne kee' gaan kijken.
En een van de twee is gaan kijken. Hij gaf de twee vinters in bedde 'n ferme
schuddinge en trok een brokke dekkinge af en hij zei: Ze slapen vaste, we gaan nu
aan 't werk.
En ze zijn naar den heerd gegaan en hebben een tichel uitgenomen en een grote
zak geld uit den pit gehaald en geteld op tafel. En als ze da' geld geteld hadden,
hoorden de vinters zeggen: Ja, alles is juiste en we gaan 't opruimen en de papieren
erbij.
En ton verdwenen die onbekenden.
Als het nu nuchten was en bij de kimminge van den dag, zijn die mensen van
Oostende upgestaan en Wanne uit de Valke vroeg of ze wel geslapen hadden?
‘Extra-goed!’ zeiden ze.
‘En hé-je van niet gestoord geweest?’
‘Ja'w, we keken met een oge half toe.’
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En ze vertelden 't gene dat ze gezien en gehoord hadden tegen Wanne. En ze hebben
ton alles uitgehaald van onder den tichel uit dien pit. En die mensen zeiden: Kijk, ga
naar den paster en vraagt wat die papieren toch meugen zijn en winne dat er mee te
doene is?
En Wanne uit de Valke is gegaan. Ze kreeg klaarte en bracht 't al up zijn plooi:
Ze voerde de papieren uit en d'overschot was voor heur en ze zette een stage up heur
doeninge in de Valkestrate. En ze 'n heeft nooit of nooit iets meer gezien of gehoord
bij nachte.
P. DECLERCQ

Nog over Duitse schapers
I
Er was een keer een Duitse schaper en hij wachtte zijn schapen op sommigte stikken
waar dat hij niet mocht komen van de boeren. Zeggen en hielp niet en de ‘Sandarms’
gingen er korte metten mee maken en hem zonder veel complimenten van 't land
jagen. Maar lijk of dat ze bij hem kwamen was de schaper en zijn kudde al met een
keer verdwenen en er stond daar een tronke met een g'helen hoop molshopen errond.
Met rooie waren de gendarmes weg of de schaper was daar ware gezet.

II
Een Duitse schaper vroeg een keer aan een boer om zijn schapen te laten de klaver
afwachten die gezaaid was tussen d'haver. d'Haver was gepekt, gebonden en gestuikt,
maar de belletjes waren nog niet gerakeld. ‘Dat is niets, zei de schaper, ze gaan aan
de belletjes niet roeren.’ Waarlijk, de schapen peuzelden juiste van de klaver en lieten
d'haver liggen. Op ieder belletje zat er een kleen duiveltje dat in de schapen hulder
mulle stekte.
Deze beide korte verhalen werden te Dudzele opgenomen.
In doop- en trouwregisters uit het begin van de 19e eeuw die zich in het kerkarchief
van dezelfde gemeente bevinden, zijn de hiernavolgende personen vermeld, afkomstig
uit Nederlands-Limburg.
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Duitse schapers kwamen in die periode nogal talrijk naar onze streken overgewaaid.
Van de Pijpers en de Lutters weten wij reeds dat het schaapherders waren(1), en de
andere zullen het waarschijnlijk ook wel geweest zijn: ze komen immers allemaal
uit dezelfde hoek, en vreemdelingen uit andere afgelegen streken worden in vermelde
registers om zo te zeggen niet aangetroffen. Onze doopregisters vermelden aldus:
1803

:

Godefrydus Pypers
afkomstig van Helden; is
alsdan 42 jaar.

1832

:

Martinus Tillemans (ook
Tielemans geschreven)
eveneens uit Helden, is 48
jaar.

1833

:

Petrus Verstappen uit
Nederweert, 29 jaar.

1835

:

Ferdinand Lutters uit Horn,
32 jaar.

Trouwregister 1835 vermeldt: Petrus Kalers uit Roggel.
Uit Belgisch-Limburg vinden wij nog in de doopregisters vermeld:
1804

:

Petrus Eynen uit Overpelt,
45 jaar.

1836

:

Adolf de Horion uit
Neerpelt, 30 jaar.

Deze twee laatste personen mogen misschien ook bij de Duitse schapers
gerangschikt worden.
A.M.

Bedevaartvaantje van Hubrecht de Croock (1520-54).
De Brugse drukker Hubrecht de Croock was tevens ‘figuersnyder’ en, uit een request
om octrooi van 1546, weet men dat hij heeft ‘ghesneden ende gheprent... kermesse
vaentkens van alle steden ende dorpen als Dunckercke, Berghen, Nieuport, Ostende,
Sluys, Damme, Ardenbourch ende meer anderen...’ (A. Schouteet in Handelingen
Soc. Emulation 85, 1948, 154).
Met ‘Berghen’ is hier Sint-Winoksbergen bedoeld. En feitelijk heeft het
Sint-Jacobsgasthuis van deze stad een ‘vancke’ laten snijden door de befaamde
Brugse drukker; na dezes dood (1554) wordt de houtsnede nog vermeld als berustende
bij de Weduwe de Croock. De inventaris van dat gasthuis, opgemaakt in 1558-59,
vermeldt het stuk als volgt: ‘Ten huusse van de weduwe van Hubrecht de Croock te
(1) Biekorf 1913, 160, 175, 190. Zie ook 1912, 368. En nu laatst 1954, 42.
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Brugghe, is een houtten vorme daer men de vanckens op maeckt.’ (Annales Com.
Flamand de France 19, 1891, 279).
Van Heurck had geen enkel vaantje van de Croock in zijn verzameling. Is men er
sedertdien (1922) nog geen op het spoor gekomen?
V.
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Goede week en paasviering gedurende de Beloken Tijd te Brugge
1798-1802
De sluiting van de kerken, afgekondigd onder het Directoire, is te Brugge nooit tot
volledige uitvoering gekomen. En zulks ondanks het feit dat geen enkel Brugse
parochiegeestelijke zich had laten beëdigen. De burgers deden, na de officiële
afkondiging van de sluitingswetten in Septemher 1797, hun rechten gelden op een
kerkgebouw voor de eredienst; immers, een vroegere wet van de Nationale Conventie
(7 vendémiaire an IV; Sept. 1795) waarborgde dit recht aan de burgers, op zekere
voorwaarden. Alleen echte parochiekerken kwamen daarvoor in aanmerking,
kloosteren kapittelkerken waren uitgesloten. Aldus heeft Brugge, zelfs gedurende
de somberste maanden van het Directoire, vier geopende kerken behouden, namelijk:
St. Salvators, St. Jacobs, St. Anna en St. Gillis.(1)
De toestand gedurende de vier jaren en acht maanden van de ‘Beloken Tijd’
(September 1797 - Sinksen 1802) was dan de volgende. De stad had vier à zes
geopende kerken, doch geen enkel in 't openbaar celebrerende priester. De eigen
priesters, alle onbeëdigd, hielden zich schuil of waren gedetineerd; een paar beëdigde
die, van elders bijgehaald, poogden Mis te lezen, werden door de gelovigen verdreven.
Het openbaar kerkelijk leven was geheel overgegaan in de handen van leken, die
echter met verscholen priesters in betrekking stonden.(2)
In de geopende kerken kwam het volk bijeen om

(1) St. Salvators werd gesloten in Sept. 1799. De St. Kathelijnekerk (in de oude Willemijnenkapel
bij de Gentpoort) werd op Sinksen 1800 geopend. Van Sept. 1799 tot 1 Juni 1800 waren er
dus maar drie geopende kerken.
(2) Over de Beloken Tijd handelen de belangrijke bijdragen van J. De Smet: Het begin van de
B.T. in West-Vlaanderen in Album English, 1952, 159-176; De B.T. in West-Vlaanderen in
Collationes Brugenses 50, 1954, 9-22.
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gezamenlijk te bidden. Deze samenkomsten en oefeningen, gedurende bijna vijf jaar
gehouden zonder officiant, hebben hun geschiedenis. Men kan er twee perioden in
onderscheiden waarvan de scheidingslijn ligt omstreeks H. Sakramentsdag 1800.
Vóór deze datum waren het stille bijeenkomsten, zonder enige plechtigheid; op
Zondagen en feestdagen was het altaar versierd met bloemen en kaarsen, en een
voorbidder, meestal de koster of een ‘confreer’, leidde de Rozenkrans of andere
gebeden.
Vanaf H. Sakramentsdag (12 Juni) 1800 ging deze eredienst, steeds zonder priesters,
nieuwe banen op en ontwikkelde zich tot een slag van paraliturgische verrichtingen
die men ‘droge missen’ en ‘blinde diensten’ noemde. De kaarsen brandden op het
versierde en toebereide altaar, de bel rinkelde, het orgel speelde en men zong de hele
misliturgie. Men zong er zelfs zo lustig en onliturgisch op los dat het Vicariaat van
het oude Bisdom Brugge een van zijn laatste decreten (Pasen 1801) heeft besteed
aan de beteugeling van de muzikale uitvoeringen in ‘droge hoogmissen’.
Deze tweede periode hangt samen met de nieuwe politiek van Bonaparte en het
Consulaat, die alhier met bovenmatige vreugde werd begroet. Begin 1800 kwamen
de ondergedoken en gevangen priesters weer vrij en te voorschijn, de bannelingen
uit de eilanden keerden terug. Vanaf 25 Maart gingen de geestelijken weer in
priesterkleed ‘publickelyck langs de straeten’. In een groot aantal burgershuizen
werd Mis gelezen door een clerus die nog steeds zeer in de stad samengetrokken
was; alleen van de opgeheven en vernielde St. Donaaskerk waren in 1800 nog 48
kanunniken en kapelanen te Brugge aanwezig.
Een tijdgenoot van de Beloken Tijd, de vrome Brugse meester-timmerman Joseph
Van Walleghem, heeft ons in zijn Dagboek een treffend beeld bewaard van de
godsdienstige praktijk in deze dagen. Aan de hand vooral van zijn aantekeningen is
de volgende kroniek van het kerkelijk leven gedurende de Goede Week
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en de Paasdagen 1798-1802 samengesteld.(1) Al in het begin vernemen we, hoe de
Brugse parochianen, zelfs in de donkerste jaren 1798 en 1799, op Witte Donderdag
het hoogaltaar van de geopende kerken als een traditioneel ‘sepulchrum’ hebben
versierd en in grote menigte de ommegang naar deze kerken deden.

1799
Witte Donderdag en Goede Vrijdag.
‘[22 maart 1799] zynde goeden vrydag saeg men gelyk gisteren op den witten
donderdag, zonder eenige andere ceremonien te plegen der h. Kercke, in de vier open
zynde kercken de graeven ons heeren op de hooge autaeren met veele brandende
waschligten opgeregt, waer naer den toeloop van volk, hoewel het alderheyligste
daer niet geexposeerd was, overgroot geweest is.’

Pasen.
De hoogdag viel op 24 Maart, een quartidi. Officieel was het een marktdag, en de
marktklok en werkklok werden geluid, doch geen enkele winkel was geopend, en
de landlieden brachten niets ter markt.
In de vier geopende kerken was de toeloop overgroot, hoewel er geen diensten
waren. De St. Jacobskerk was op de traditionele misuren zo vol ‘dat men nauwelyks
in de zelve konde geraeken, welken toeloop in de drij andere kerken niet minder
was’(2)

1800
Witte Donderdag en Goede Vrijdag.
Zoals het vorig jaar worden in de drie geopende kerken

(1) Josephus Van Walleghem. Dagboek (3 Jan. 1799-18 Sept. 1801). Handschrift op het
Stadsarchief te Brugge. Vooral blz. 72, 165, 276-77, 281-86; en passim. Vgl. Biek. 1949,
210.
(2) De St. Jacobskerk is nooit gesloten geweest. Toen deze druk bezochte kerk in de namiddag
van 9 Sept. 1799 gesloten bleef, was men ongerust. Doch 's anderendaags was zij weer
geopend. Een aantekening van Van Walleghem blz. 124 schijnt er op te wijzen dat men in
St. Jacobs met de ‘droge diensten’ begonnen is; hij vermeldt immers voor het eerst dat gebruik
in deze kerk, als een van de redenen voor de gevreesde sluiting: ‘[omdat, zo men zegt,]
verscheyde gewesen confraters van Confrerien daer nu en dan laeten zoogenoemde drooge
diensten doen, geduerende den tydt van welke alleen maer de keerssen op d'autaeren ontsteken
worden.’
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(St. Jacobs, St. Anna en St. Gillis) de ‘schoone opgeregte graeven des Heeren’ met
veel godsvrucht gevierd en aangebeden.

Pasen en Tweede Paasdag (13-14 April).
In de drie geopende kerken zijn de altaren met luister versierd, en een grote menigte
komt er bidden. Nu de priesters vrij en teruggekeerd zijn, worden zeer veel missen
gelezen in de huizen van de gegoede burgers die hen in hun familie hebben
opgenomen.

1801
De St. Salvatorskerk, gesloten sedert September 1799, werd op 8 Februari 1801 met
groot officieel vertoon heropend. Een ‘blinde hoogmis’ werd uitgevoerd ‘in groot
orchestre op d'oxael en daertusschen t'orgelspel en sonaten op blaes- en
snaerinstrumenten’. Nog ongeveer anderhalf jaar bleef het bij droge missen en blinde
diensten, ook in de andere parochiekerken die nu opengingen. Dat was het geval met
de St. Walburga die als Tempel van de Wet had gediend en op 27 Februari 1801 aan
de parochie teruggegeven werd. Men hernam er 8 Maart de kerkelijke diensten, doch
alles ‘droog en blind’, zonder priester. Ook de Begijnhofkerk werd weer geopend,
zodat in 1801, zes parochiekerken de ‘droge’ oefeningen van de Goede Week konden
vieren.

Passiezondag. 22 Maart 1801.
Naar oud gebruik zijn, in al de kerken, de kruisen en altaren met ‘een purper vloers
overdekt.’ Men herneemt meer en meer al de oude devoties en oefeningen, steeds
zonder priesters; men bidt gezamenlijk de Rozenkrans, vereert de relikwieën, houdt
processie rond de kerk.
In St. Salvators is, in een van de kapellen, een schone Calvarieberg geplaatst,
‘verbeeldende d'afdoening Christi van het Kruis.’ In een andere kapel is op heden
geplaatst ‘het groot miraculeus kruis van de abdij vanden Eekhoute, waarvan een
grote confrerie is’; en de kapel was versierd met ‘boompotten en lauwer, palme en
andere takken.’
En ook de ‘leering’ werd op deze Passiezondag weer ingebracht. In de
parochiekerken was er vergadering van ‘eenen grooten nomber jongelingen van
beyde geslaghten’ om opgetekend te worden voor de lering der eerste H. Com-
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munie ‘welke tot nog toe niet door priesters maer door devote juffrouwen gedaen
wordt.’
O.L. Vrouw Boodschap viel in de Passieweek en werd in St. Salvators plechtig
gevierd: Mis en Lof werden droog ‘afgesongen’; na het Lof werd ‘het Huijseken van
Lorette verseld door alle de confraters pillegrims’ met waslicht in processie rond de
kerk gedragen.

Palmzondag. 29 Maart 1801.
Er is overal gewijde palm te verkrijgen die echter niet in het openbaar doch ‘alleen
in de huijsen der priesters’ gewijd geworden is.
In St. Salvators is het beeld van O.L. Vrouw der Zeven Weeën sedert drie dagen
plechtig uitgesteld. Deze avond wordt het in processie in de kerk omgedragen.

Witte Donderdag.
Het sepulchrum blijft ditmaal niet meer ledig. In stilte wordt door een priester, uit
een van de burgershuizen, het H. Sacrament naar het rustaltaar gebracht. Van
Walleghem legt de nadruk op deze gebeurtenis:
In de zes geopende parochiekerken zag men ‘de graeven ons heeren op het
pragtigste opgesteld, en den toeloop naer de zelve, mits men nu zeker is, datter het
H. Sacrament des autaers rust, was overgroot. Niettegenstaende datter tot nu toe geen
de minste diensten door de priesters in de kercken gedaen worden.’

Goede Vrijdag.
De ‘graeven ons heeren’ worden als gisteren ‘met overgrooten iver’ door het volk
bezocht. Zoals gisteren worden de donkere metten vóór het sepulchrum ‘afgesongen
in simpelen sang’. - ‘Het Heylig der Heyligen dat gewonelijk in den morgen
ontgraeven wiert, is nu tot 's middags aenbeden, en over den noen in stilte
weggenomen geworden.’

De twee Paasdagen. 5 en 6 April 1801.
In de mooi versierde kerken is de volkstoeloop zeer groot ‘hoewel dat er tot nog toe
beenen goddelyken dienst in de zelve gedaen wordt.’ de droge hoogmis werd ditmaal
in gregoriaans gespeeld en gezongen, het vicariaat had even een decreet daarover
uitgevaardigd. ‘Om dat de kerken wegens het overgroot musik, dat m'er sedert eenigen
tydt dede, gelijk aen de commediehuysen begonsten te worden, is het zelve door het
vicariaat verboden en niet als simpelen zang meer toegelaten geworden.’
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Over het vervullen van de paasplicht spreekt Van Walleghem niet. Men mag echter
aanvaarden dat de gelovigen gingen biechten en communiceren in de huizen van de
priesters. In deze dagen immers waren te Brugge boven de 200 geestelijken gevestigd.
Het volk begon zelfs ongeduldig te worden, omdat de Mis in zovele huizen van rijke
burgers gelezen werd en niet in de kerken. Men zag niet klaar in deze aarzelende en
verwarde toestand die gedurende twee jaar de afkondiging van het Concordaat
voorafging. In sommige kerken werd, vanaf Sinksen 1800, door een priester
gecelebreerd in de sacristij, terwijl men in de kerk de droge mis ‘afzong’. En dààr,
in de sacristij, werd ook gedoopt, gebiecht en gecommuniceerd. Men zag aldus met
vreugde ‘de heylige religie allengskens meer te voorschyn komen’. En men begon
het gedoe van sommige ‘confreers’ in de kerk beu te worden. Op 19 April begon in
St. Salvators een vijftiendaagse plechtigheid met droge Loven, litanieën en allerlei
gebeden ter ere van O.L. Vrouw van de Zeven Weeën. Onze vrome zegsman vertolkte
zijn gevoelen en dat van vele zijner medeburgers in de volgende nota: ‘Wenschelijk
waere het dat alle die bueselingen in de kercken van dit en meer ander luijd op lesen,
mogten eijndigen en dat de goddelycke diensten als voorheen door de priesters mogten
bedient worden.’
Toch zouden de Goede Week en Pasen ook nog in 1802 in de kerken ‘droog’
gevierd worden. Een laatste maal. Want gedurende de Paasweek kwam het nieuws
toe: het bisdom Brugge was opgeheven, het Schelde- en Leiedepartement vormden
één bisdom, met Gent als zetel. En een week later vernam men dat Mgr. Fallot de
Beaumont de nieuwe bisschop was. En acht dagen vóór Sinksen liet de prefect Deviry
weten dat al de kerken mochten geopend worden of open blijven, en dat al de priesters,
ook de niet beëdigde, hun dienst in 't openbaar mochten hernemen. De enige
formaliteit, de schriftelijke erkenning van het Concordaat, werd in de loop van de
week door al de pries-
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ters op de Prefectuur vervuld. Op Sinksen (6 Juni) werd de herneming van de
goddelijke diensten in St. Salvators gevierd met een Te Deum in grote muziek. En
de Zondag daarop volgden de andere parochiekerken het voorbeeld van de
departementale kerk.
A.V.

De Vossenbarm te Snellegem
In het ‘Vloetembusch’ ziet men nog overblijfsels van een barm, door het volk
‘Vossenbarm’ genoemd. Deze barm was vroeger 1600 m lang en liep van de Jabbeke
weg naar de steenweg op Zedelgem. In het Vloetembos is de barm nog 650 m lang
en manshoogte; het overige werd afgevoerd.
De betekenis van Vossenbarm is klaar. De vossen woonden in holen die ze in de
barm gemaakt hadden en gingen vandaar uit op strooptocht. Wanneer jacht op hen
gemaakt werd, waren ze daar in veiligheid. Desnoods zouden ze over de vossenbarm
in het moeras vluchten, waar hen niemand achtervolgen zou. De vossenbarm was
dus een ideale schuilplaats voor de vossen. Het moet ons dan ook niet verwonderen
dat de vossen in groten getale en lange tijd in Snellegem gewoekerd hebben.
Toponiemen als: 't Vossebusschelken. 't Vossenhol, 't Vossesticxken, dictum het
vossestick, zijn daar, naast Vossenbarm zelf, een afdoende bewijs voor.
In 1785 maakt Pieter Jonckheere, als hoofdman, zijn rekening op over ‘verschoet
van ghelde ghedaen ten dienste deser parochie’. Daarin komt onder meer voor:
‘Betaelt op den 3 julii en op den 10 oust aen diffrente persoonen voor het vanghen
van twee houde vossen 0.10.0.’
De vossen zijn er nog niet zolang verdwenen. Een honderd jaren geleden werd in
Vloetemveld een vos gevangen, dicht bij de hofstede van Edmond Lingier. De vanger
kreeg 50 fr. als beloning van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen van Brugge.
Een 50 jaren geleden werd er in hetzelfde Vloetemveld, naar de
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mensen mij vertelden, een wild zwijn (dit was nu toch geen vos!) gevangen: het
woog 40 tot 45 kg en werd feestelijk opgeëten.
In 1952 stierf alhier de Wwe Jacobus Slabbinck: ze woonde aan de rand van 't
Vloetembosch en vertelde mij dat, als ze klein meisje was, - ze was 85 toen ze stierf
- er eens een vos in 't bos tot heel dicht bij haar genaderd was.
In 1927 werden er te Snellegem nog twee jonge vossen geschoten. De oude vos
bleef in 't ronde lopen; de ene hen na de andere werd op de hoven rond het ‘koecamp’
gestolen: de vos was natuurlijk de dief. Enkele weken daarop werd hij in een klopjacht
geschoten te Snellegem bij de ‘Callemoye vijvere’. Hij vluchtte weg, doch werd een
paar maanden nadien, half verteerd, teruggevonden.
J. NOTERDAEME

Mengelmaren
Eigenhandige brieven van de H. Moeder Theresia en Joannes van het
Kruis te Brugge bewaard en verloren gegaan.
Een tak van de aloude familie van Borssele was vanaf de 17e eeuw te Brugge gevestigd
en behoorde er tot de ambtsadel van het Brugse Vrije. De Brugse Borssele's waren
Heren van der Hooghen. Onder hun Spaanse ascendenten komen de geslachten
Ximenes d'Aragon en Rodriguez d'Evora y Vega voor; deze allianties zullen te
Antwerpen ontstaan zijn waar de Borssele's reeds vroeger gevestigd waren.
Voor Brugge kent men: Philips-Joseph gehuwd met Isabella-Adriana Rodriguez
d'Evora y Vega; hij was burgemeester van het Vrije en lid van de Staten van
Vlaanderen en overleed te Brugge in 1757. - Zijn zoon Pieter-Lodewijk (17091771)
volgde hem in dezelfde ambten op. - Dezes zoon, Philips-Nicolas-Joseph, geboren
te Brugge 1751, werd lid van de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden
en kreeg van Willem I de titel van baron; hij overleed in 1829 en werd begraven te
St. Michiels waar de grafzerk van hem en zijn echtgenote, Isabella Simon de Ville,
in de kerk nog bewaard is. (Tablettes des Flandres, 5, 1953, 164-165; met foto van
de grafzerk).
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Deze laatste Philips van Borssele is onder de Franse Conventie uitgeweken en onder
het Consulaat (1800) te Brugge teruggekeerd. De Vlaamse adel is onder het Frans
bewind algemeen ter plaatse gebleven; de reden van deze tijdelijke emigratie van
Philips van Borssele is niet bekend.
Op een avond in de nawinter van 1802 was Philips van Borssele de gast van Joseph
van Heurne en vertelde hem van hetgeen in zijn huis verloren gegaan was gedurende
zijn ‘emigratie’. Uit dat verhaal, opgetekend door van Huerne (familie-archief G. de
P.), blijkt dat de Brugse Borssele's in het bezit waren van eerbiedwaardige
Carmelitana, o.m. 12 eigenhandige brieven van de H. Theresia en 5 van de H. Joannes.
Hier volgt de aantekening van de bekende Brugse verzamelaar.
‘Sittende met mijn goeden vriend Jonkheer Philippus van Borssele van der Hoogen,
t'mijnen voor een goed vier den 9. maerte [1802], soo verhaelde hij mij, t'welck hier
dient voor memorie, hoe in sijn afwesentheijt de Franschen sijn huijs in Brugghe in
besit genomen hebbende, onder alle de verwoestingen die in hun macht waeren, niet
en spaerden seer lange koffers papieren welke hij gelacereert gevonden heeft en ten
deele weggenomen op sijne terugkomste; hem sijn ontnomen, t'welk hem seer ter
herten was, twaelf eijgenhandige briefven van de H. Moeder Theresia, onderteekent
Theresia... aen Joannes a Cruce, haeren biechtvader, en vijf van den selven aen haer,
alle in Spaensche taele. Haar geschrifte was schoon, het sijne soo wel niet. Het
geschiedde dat t'Antwerpen Anna a Sancto Bartholomeo en Anna a Jesu een clooster
formeerden van Discalceatessen, geseijt Theresianen, dese geholpen door... Arragon
dan Zimenez, groot-moeder van den voornoemden Borssele aen welke familien (uijt
herkentenisse gegeven sijn) dees brieven en een hebbenhoutte cruijs met een koper
Christus door Anna a Sancto Bartolomeo, dat sij droeg, en waermede sij salig
gestorven is, welk cruys alleen hij behouden heeft van onheijl...’
Dat kruisbeeld van de Glz. Anna a Sancto Bartholomeo zal voorzeker wel bij de
afstammelingen van de Borssele's bewaard gebleven zijn?
V.

Reigers in West-Vlaanderen.
Dinsdag 23 Februari 11. in de vroege morgen kwam de eerste vlucht reigers over
haar zomerkwartier te Westkerke neergestreken: 30 dagen later dan verleden jaar.
Toen
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kwamen de elf eerste toe op 21 Januari. In 1952 was het op 27 Januari. (Biek. 1952,
97-102).
Die twee jaren zijn ze zeer vroeg weer vertrokken; op een koppel of drie na waren
ze begin Januari reeds afgereisd, na één broedsel gegeven te hebben. De andere jaren
gaven ze twee broedsels en vertrokken maar eerst in 't begin van September. Waarom
dat verschil? Chi lo sa!
In de laatste jaren slaan vijf kolonies langs de West-Vlaamse polders op ongeveer
gelijke afstanden hun tenten op. Iedere kolonie krijgt derhalve ongeveer hetzelfde
jachtgebied.
Tot heden ten dage gaf nog niemand een bevredigende verklaring voor het trekken
der trekvogels. En hoe daarenboven uitgelegd dat er ieder jaar enkele reigers den
trek niet mede maken? welke zijn dat en hoe komt dat? Deze winter zijn deze blijvers
gedurende de strenge vorst omgekomen, naar mijn mening, niet zozeer door de koude
dan wel door gebrek aan voedsel en water ten gevolge van het toevriezen der
waterlopen.
H.D.

Kluwen en draadje van Dadizele.
Hij loopt af lijk het kluwen van Deizle (Dadizele).
Deze spreuk werd in 1892 medegedeeld in Biekorf bl. 235 met de uitleg: ‘Wordt
gezegd als er iemand te rap en te vloeide van tale is’.
Ik heb vroeger in het Kortrijkse dikwijls de spreuk gehoord als iemand danig traag
was, in zijn spreken vooral: ‘'t Is lijk het draadje van Daaizele, er komt geen ende
aan.’
Het rode zijden draadje is genoeg door de bedevaarders bekend. 't Is vooral krachtig
tegen de kinkhoest van de kinders. En in de ‘Daaizeeldagen’ brengt men een draadje
mee voor al de thuisblijvers. Ze zijn er ten andere mild mee bij het uitdelen daar
achteraan in de kerk, er kan immers geen einde aan komen. Een bejaarde man van
Gullegem verzekerde mij: ‘Ze mogen daarvan snij'en en uitdelen tot het einde van
de wereld, 't blijft altijd even lang. En het eigenlijk draadje ziet men nooit. 't zit weg,
diep onder den hogen autaar.’
J.H.
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[Nummer 4]
Het oud zwin
Voor grote gedeelten van de kustvlakte staat de studie van de waterlopen nog in de
kinderschoenen. Slechts enkele gebieden werden bestudeerd, o.a. het gebied ten
noordoosten van Brugge. Want is de streek van Brugge ook niet deze van het Zwin?
Brugge-het Zwin: dankbaar en boeiend onderwerp, waar menig onderzoeker zijn
beste krachten heeft aan gewijd.
Een van de waterlopen die een speciale voorkeur van de onderzoekers schijnt te
genieten, en die reeds in veel geschriften behandeld werd, is het Oud Zwin. ‘Waarom
er dan nog over schrijven?’ zult ge misschien vragen, beste lezer.
Wel, omdat het ons opgevallen is dat de verschillende auteurs, die over het Oud
Zwin geschreven hebben, het niet altijd met elkaar eens zijn, vooral wat de oorsprong
van deze waterloop betreft.
En ook nog om een andere reden, nl. om te wijzen op het groot nut van een
bodemkundig-geologisch onderzoek door middel van boringen bij dergelijke studies.
Het is U toch bekend dat onze kustvlakte grotendeels opgebouwd is uit
zee-aanslibbingen (klei en zand), die er tijdens eeuwenlange overstromingen werden
achtergelaten door de zee. Deze afzettingen zijn er niet zo maar willekeurig tot stand
gekomen,
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maar beantwoorden aan een zekere regelmaat. Zo liepen er b.v. in de kustvlakte in
vroegere eeuwen talloze kreken waar men nu op het eerste zicht geen spoor meer
van terugvindt, omdat ze dichtgeslibd zijn. De studie van de bodem tot op een zekere
diepte laat ons echter toe de loop van deze verdwenen waterlopen nauwkeurig terug
te vinden en te vervolgen. In de vroegere kreekbeddingen treft men andere afzettingen
(nl. zand) aan dan erbuiten (vnl. klei). Dergelijke studie laat ons dus toe voor een
bepaalde waterloop na te gaan of hij het overblijfsel is van een dergelijke kreek - dus
een natuurlijke loop, - of dat hij gegraven werd - dus een kunstmatige loop.
Laat ons, na deze droge ‘technische’, maar noodzakelijke uitweiding, tot het Oud
Zwin terugkomen.
Het Oud Zwin is de eerste verbinding van Brugge met de zee geweest. Het liep
oorspronkelijk van aan de poorten van Brugge - de Koolkerkepoort - over Koolkerke,
Pereboom en Eienbroek - twee wijken van Oostkerke -, tot aan de Bloedlozendijk
op Westkapelle. Over deze loop zijn, sedert geruime tijd, alle auteurs het eens.
Voor wat de oorsprong, de onstaansgeschiedenis betreft, is het wat anders. Volgens
Jonckheere(1) werd het Oud Zwin gegraven en is het dus een kunstmatige waterloop.
A. De Smet heeft dit echter in zijn degelijke studie, die heel wat nieuws bracht over
het waterwegennet ten noordoosten van Brugge, tegengesproken en weerlegd(2).
Volgens hem is het Oud Zwin een overblijfsel van een stelsel van geulen en moet
het vroeger veel breder en belangrijker geweest zijn. Hij haalt een tekst aan van
1334-1335 die luidt:

(1) E. Jonckheere: La Contrée de Knocke et du Zwin au XVIIe siècle. Bruges 1912.
(2) A. De Smet: 1. Het Waterwegennet ten noordoosten van Brugge in de XIIIe eeuw, in Revue
belge de Philologie et d'Histoire, t. XII, 1933, pp. 1023-1059; t. XIII, 1934, pp. 83-121. - 2.
De Geschiedenis van het Zwin, Antwerpen 1939.
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- LOOP VAN HET OUD ZWIN Merk de tamelijke rechtlijnige loop van het Oud Zwin op, met slechts een belangrijke knik ten noorden
van Koolkerke. De lijnen onder en rechts op de figuur stellen dijken voor; enkele van deze dijken
zijn nog goed bewaard gebleven.
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‘Dit es 't Oude Zwin dat Jan Walkier heift te cheinze van der stede van Brucghe dat
men heet scor, dats te verstaene van der Coolkercporte tote Pylyserdam(1) an beden
ziden.... Ende van desen vorseiden lande zo es rumelike de driedeel wech ende
dike.....’. Waaruit A. De Smet dan besluit ‘dat het Oud Zwin oorspronkelijk meer
was dan een eenvoudig kanaal en dat het alleszins niet een kunstmatig aangelegde
waterloop kon zijn’, gezien er in verschillende teksten sprake is van ‘diken’ en van
‘scor’. Volgens J. De Langhe in een studie, die gekenmerkt is door een grote
nauwkeurigheid, over de ‘Monding van het Oude Zwijn’,(2) is ‘deze waterloop zonder
twijfel gegraven, rechtgetrokken in de bedding van een voormalige, oorspronkelijke
kreek’. Later nochtans(3) is hij minder categoriek wanneer hij schrijft: ‘Misschien
gebruik makende van een kreek, die in deze schorren overgebleven was, groeven de
Bruggelingen in de 10e of 11e eeuw een kanaal naar de Reigarsvliet. Wij weten niet
in welke mate zij daarbij van bestaande natuurlijke waterlopen gebruik mieken’.
Welke is nu onze persoonlijke mening over deze fel omstreden vraag? Het
bodemonderzoek, dat we in de streek van Brugge geleid hebben, heeft
ontegensprekelijk aangetoond dat het Oud Zwin een kunstmatige, gegraven waterloop
is. Het loopt inderdaad door verschillende geo-morphologische ‘landschappen’, die
elk een verschillende ontstaansgeschiedenis hebben en op verschillende tijdstippen
gevormd werden. Bovendien dwarst het menige oude, verzande kreek die we, dank
zij onze boringen, konden terugvinden. Het is dus een kanaal.
De bovenvermelde oude teksten, waarin ‘scor’ en

(1) Pylyserdam = Bloedlozendijk.
(2) J. De Langhe. De Monding van het Oude Zwijn. Handelingen Soc. d'Emulation, Brugge. 78,
1935, pp. 121-139.
(3) J. De Langhe. De Oorsprong der Vlaamsche Kustvlakte. Knokke 1939.
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‘dike’ sommigen op een dwaalspoor hebben gebracht, spreken dit niet tegen, maar
komen onze bevindingen zelfs staven. Als men inderdaad weet dat bedoeld schor
‘36 gemeten, 1 line, 36 roeden’ groot is (dat is ongeveer 16 ha) en zich ‘an beden
ziden’ van het ± 13 km lang Oud Zwin uitstrekt, dan leert een eenvoudige berekening
dat dit schor 13 km lang op ongeveer 12 m breed was. Het gaat hier klaarblijkelijk
om de beide kanaalbermen (13 km lang en ieder 6 m breed), die aan Jan Walkier
verpacht werden. In dit verband verwijzen we naar een werk van J. Boes(1), waar hij
handelt over de verpachting van de bermen van de Lieve, een kanaal dat in de tweede
helft van de 13e eeuw Gent met Damme verbond. De verpachting geschiedde bij
opbod; de pachter kon zelf verhuren aan derden.
Het Oud Zwin werd gegraven nadat de Bloedlozendijk in het oosten tegen de
overstromingen van het Zwin was opgeworpen in de 11e eeuw(2). Vanaf de
Koolkerkepoort was het met Brugge-binnenstad verbonden door de Oude Reie. Te
Westkapelle mondde het uit in de machtige Zwininham, langs een opening in de
Bloedlozendijk, die van een sluis was voorzien. Het bestaan van deze sluis, de
Kwintinssluis, werd duidelijk door A. De Smet en J. De Langhe bewezen. Toen in
de 13e eeuw de Greveningepolder werd gewonnen, had men de uitmonding van het
Oud Zwin mee ingedijkt. Het was dus noodzakelijk een tweede opening, deze keer
in de Greveningedijk, te maken, die eveneens van een sluis was voorzien. De ligging
van deze tweede sluis werd door J. De Langhe bepaald; ze lag ongeveer aan de oude
Schapenbrug; tussen beide sluizen lag een 250 m lange strook, die

(1) J. Boes: De Lieve, eerste kunstmatige verbinding tusschen Gent en de zee. Bull. der Maatsch.
van Geschied- en Oudheidkunde te Gent. 37e jaar, pp. 7-64, Gent 1929.
(2) J. Ameryckx. Ontstaan en Evolutie van het Zwin in België. Natuurwet. Tijdschr. 34 (1952),
pp. 99-110, Gent 1953.
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zou dienst gedaan hebben als sas. Bij verdere indijkingen werd er echter op gelet de
monding van het Oud Zwin niet meer mee in te dijken om de verbinding ervan met
de Zwininham te verzekeren. Aldus werd een nauwe doorgang tussen verschillende
polders opengehouden, langs dewelke het water van het Oud Zwin kon wegvloeien.
In de 15e eeuw werd, door de aanleg van de Graaf Jansdijk, de doorgang afgesloten,
waardoor het Nieuwland ontstond. Tussen de twee dijken van het Nieuwland kronkelt
nog een smalle gracht, overblijfsel van de afvoergeul, die eens in de Zwininham
uitmondde(1).
Het Oud Zwin schijnt in het begin van zijn bestaan een belangrijke rol gespeeld
te hebben voor de scheepvaart, als verbinding tussen Brugge en de zee (de
Zwininham). J. De Smet toonde immers aan dat er langs de Oude Reie, de voortzetting
van het Oud Zwin, een ‘handelsplaats’ of ‘wijk’ gevestigd was, de Ketelwijk(2). Het
belang voor de scheepvaart zou weldra afnemen; inderdaad beschikte men spoedig
over een grotere verbindingsweg met de zee, nl. het eigenlijke Zwin, dat tot Damme
liep en vandaar met Brugge verbonden was door de Reie. Het Oud Zwin heeft van
dan af een andere, niet minder belangrijke rol, gehad, nl. te zorgen voor de ontwatering
van het poldergebied. Een deel ervan zou nochtans weer voor een tijd bevaren worden.
Rond 1557 werd het Oud Zwin vanaf Brugge tot aan Pereboom uitgediept; vandaar
voeren de schepen langs het tweede Leugenzwin tot een paar km ten noordoosten
van Damme, om vandaar langs de ‘Varsche Vaart’ Sluis te bereiken(3).

(1) J. De Smet. De oude hydrografie van de Stad Brugge. Handelingen Soc. d'Emulation. Brugge.
86, 1949, pp. 5-22.
(2) J. De Smet. De Brugse WIIC-namen. Handelingen Soc. d'Emulation, 1948, pp. 112-117.
Brugge 1948.
(3) A. De Smet t.a.p.
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En wanneer ik, om te eindigen, U zeg, waarde lezer, dat ook een andere belangrijke
waterloop, nl. de Reie tussen Damme en Brugge, gegraven en dus kunstmatig is, dan
zult ge misschien verwonderd opkijken. Nochtans is het zo..... maar dat is een
volgende keer.
Ing. J. AMERYCKX,
Centrum voor Bodemkartering, I.W.O.N.L.

‘Meenensche waegewieldraeyers’ en wielen van Menen
Vanwaar komt die toenaam ‘Meenensche Waegewieldraeyers’, in den ‘Brugschen
Almanach voor 't Jaer 1885’ tussen andere spotnamen op steden en gemeenten
vermeld? (Biekorf 1953, 30). Uit de - voor dat jaar 1885 - verouderde spelling van
deze lijst, mag men veronderstellen dat zij een afschrift of herdruk is. Op welk een
vroeger document zij teruggaat, is moeilijk vast te stellen. Op ergens een lijst in een
oudere almanak?
Uit de beschrijving van de Franse reiziger Derival, die in 1783 Menen bezocht
(Le Voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens, 5, 394-400; Amsterdam 1783),
vernemen wij dat de wagenmakers van Menen heinde en verre bekend waren als
specialisten in het vervaardigen van lichte en sterke rijtuigwielen. Vreemde reizigers
bestelden vooruit nieuwe wielen te Menen: zij gaven de afmetingen op en de datum
van hun doorreis door Menen; bij hun aankomst vonden zij de wielen gereed en lieten
ze aan hun rijtuig zetten. ‘Dat gebeurt bijna dagelijks, zegt Derival, gezien de ligging
van Menen op een kruispunt van druk verkeer. En men prijst algemeen de
uitzonderlijke hoedanigheden van de Menense wielen’.
De spottende toenaam ‘Wagenwieldraaiers’ gaat blijkbaar terug op de faam van
de Menense wagenwielmakers uit de tijd van Maria-Theresia.
Cornelissen cVolkshumor 2, 238) spreekt alleen van de ‘Wagenwielvangers van
Meenen’ en verhaalt een anecdote over het ‘vangen d.w.z. gevangennemen van
wielen’. Ziehier dat eigenaardig verhaal.
Den 24 Juli 1546 reed een voerman door de stad en verpletterde onder zijn wagen
in de Halewijnstraat het twaalfjarig dochtertje van een zekere heer Columban. De
baljuw
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kwam met zijn volk ter plaatse van het ongeluk, legde beslag op de vier wielen van
de wagen en liet ze naar het gevang overbrengen; daardoor wilde hij de voerman
dwingen om te Menen te blijven, totdat de schepenen over het ongeluk zouden
uitspraak gedaan hebben. De voerman echter liet door een Menense wagenmaker
andere wielen aan zijn wagen zetten en reed haastig de stad uit, zijn gevangen wielen
achterlatende. En baljuw en schepenen van Menen stonden met een neus, en trokken
op hun stad de spotnaam ‘wagenwielvangers’
Deze anecdote, overgenomen in Ons Volksleven 8, 1896, 41, komt voor in een
handschriftelijke Chronycke van Yper (U.B. Gent, nr. 616). Een datering van deze
Kroniek wordt niet opgegeven.
Een verder onderzoek zou hier kunnen uitmaken of deze ‘wielvangers’ ouder zijn
dan de ‘wieldraaiers’. In elk geval ligt er meer literatuur in het vangen dan in het
draaien of maken van wielen.
E.N.

Molens in West-Vlaanderen. 1801.
In 1801 telde het Leiedepartement, de latere provincie West-Vlaanderen, het volgende
aantal molens:
1. Korenwindmolens: totaal 674, verdeeld over de vier arrondissementen als volgt:
Brugge 219, Kortrijk 196. Ieper 149, Veurne 110.
Deze molens waren talrijk in de steden (op de vestingen), en bijna elk dorp had
er een.
2. Watermolens voor koren: totaal 22. Twee ervan werkten te Brugge op de
vestingen; de overige werkten op de Leie, 7 in het arr. Ieper en 13 in het arr. Kortrijk.
Het meel van de watermolens was fijner gemalen wegens het regelmatig werk.
Doch de windmolens bereikten een bijna gelijke fijnheid.
3. Windmolens, andere dan korenmolens: totaal 158. Daarvan waren 139
oliemolens. De overige maalden snuiftabak (11), schors voor de huidvetterij (2); vijf
molens werkten voor de bemaling van moerland en één molen was een ‘voldersmolen’
(pour fouler les étoffes).
- Volgens het Mémoire Statistique du Département de la Lys, blz. 149-150. Parijs,
Jaar XII (1803-4).
D.V.
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De Izegemse Lijnwaadhandel
(vervolg van blz. 41)
III. De teleurgang op het einde der zestiende eeuw.
Zo de 16e eeuw ‘de gulden eeuw van de Izegemse linnenhandel’ mag genoemd
worden, toch geldt deze benaming geenszins voor het laatste kwart van deze beroerde
eeuw. De economische crisis sloeg aanvankelijk alleen de grotere handelscentra als
Antwerpen, waar reeds in 1566 de dalende curve begon. Zij won de kleinere steden
en het platteland eerst in 1572-73, toen Alva's noodlottig beleid de vreemde
handels-kolonies uit de Scheldestad verdreef.(1) In juni 1571 beval Alva van Augustus
af de heffing van de 10e en 20e penning. De registers van deze belasting leveren voor
Izegem een paar belangrijke gegevens die het beeld van de linnenhandel op de
vooravond van de grote beproeving vervolledigen.(2)
Het ‘Cohier vanden thienden penninck van twasdomme vande coopmanschepe
der cooplieden in Yseghem vanden jaehre en den ougste 1574, getaxeerd volgens de
instantien ende ordnantien daer up ghesteken’ vermeldt de volgende kooplieden:
‘Samyn Sap gheeft over dat hy heeft in coopmanscepe de somme van 700 lb.,
compt den thienden penninck over twasdom vanden voorn. jaere ten advenante van
zesse ten honderden..... 4 lb. 4 sc.’
Volgt dan de taxatie van: Roegaer Maertin op 600 lb.; Jan Hoorman op 700 lb.;
Lucas de Muelenaere op 800 lb.; Jan de Reepere op 650 lb.; Maertin de Boom en
Ant. Vanneste te zamen op 920 lb.; Mahieu Yde en Pieter de Cogghe te zamen op
700 lb.; Pieter vander Brugghen en Sal. Ruusschout te zamen op 1800 lb.
De som van ‘den wasdomme’ of winst van deze twaalf Izegemse kooplieden
beliep, voor het jaar

(1) Sabbe 300-301.
(2) SA. Gent, nr. 142/39: Register 20e penning op de erfachtige en verpachte goederen (1561).
Lijst van de belaste kooplieden (1574). Register van de 5e penning geheven op de erfachtige
en verpachte goederen binnen Izegem.
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1574, 8070 pond. Daar het hier gaat om een fiscaal stuk waar steeds moedwillig in
één richting overdreven wordt, en daar er voldoende vergelijkend materiaal ontbreekt,
kunnen wij hier slechts de omvang van de Izegemse handel vermoeden, echter niet
nauwkeurig bepalen, zoals we dit enigszins kunnen voor het jaar 1581.
Uit de belastingregisters van 1571 (twintigste pennink) en uit deze van 1577 (vijfde
pennink) is ons tevens de pachtsom van de lijnwaadel voor deze beide jaren bekend.
‘Jan vande Mandre huert jeghens mynen heere van Yseghem de lynwaetelle (in het
Kortrijks afschrift staat er “lijnwaadhalle”) voor 552 lb. Compt den XX penninck 27
lb. 12 sch.’ In 1577 pacht dezelfde Jan vande Mandre aan dezelfde eigenaar, tegen
eenzelfde som.(1)
Vanaf 1575 werd een ware vloed van rampen over Izegem, zoals over gans
Vlaanderen, uitgestort. Vooreerst in 1575 de pest die, in 15 weken tijds, 3600
communicanten ten grave sleept.(2) In October - November volgde de quasi-totale
uittocht van gans de parochie, incluis de pastoor, naar Gent waar ze een tweetal
maanden verbleven.(3) Enkele jaren later, nl. in 1589, wachtte een nieuw onheil de
plaatselijke lin-

(1) In 1577 gaat het zeker over de lijnwaadel: de tekst zelf laat daar geen twijfel mogelijk. In
dat jaar kon de lijnwaad-halle niet verpacht worden daar ze door brandramp verwoest was;
eerst midden datzelfde jaar werd met de wederopbouw begonnen. De griffier der heerlijkheid
Pieter de Cogghe noteerde daarover: ‘ende op den 13 Juny 1577 legde ick. Pieter de Cogghe,
den eersten steen aen de nieuwe halle ende legde daer onder goudt ende
selvere(tendrinckgelde)’. - Handboek van de rederijker Jan-Baptist Vandewalle en volgende.
(Eigendom van het weekblad ‘De Mandelbode’). Daarin de vermelding van het uittreksel
uit het verdwenen ‘Handboek van Pieter de Cogghe’.
(2) Handboek Vandewalle, volgens de aanhaling in Tanghe's Parochieboek blz. 54.
(3) Tanghe. Parochieboek, 1863, blz. 55. - SA. Izegem. Disrekeningen St. Hilonius, 1579-80;
Kapelaan Pieter de Wevere wordt betaald voor twee maanden dienst gedurende de vlucht
van pastoor Joannes de Brauwere (Brauwerius), vriend van Molanus en schrijver van een
leven van de H. Hilonius.
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nenhandel. Op Dinsdagnamiddag 15 Juli rond drie uur werd de in 1577 herbouwde
lijnwaadhalle samen met het klooster der Grauwe Zusters en zeer veel huizen, o.m.
dit van de griffier de Cogghe (die het geval in zijn Handboek noteerde), door de
vrijbuitersbenden, die de streek onophoudend doorkruisten en het land onveilig
maakten, in brand gestoken.(1) Was het te verwonderen dat de kooplieden, hoe gehecht
ook aan hun bloeiende handelsplaats, alle hoop op betere tijden lieten varen en hun
schreden, hun soms vluchtende schreden, richtten naar betere oorden? Het volledig
relaas van deze massale vlucht, samen met dit van de schromelijke verwoestingen
die vooral in West-Vlaanderen werden aangericht - te Izegem lag de kerk in puin en
drie hofsteden in de buurt volledig uitgebrand - is nog niet opgemaakt. Enkele
gegevens zijn toch voorhanden.
In 1578 trokken een paar Izegemse wevers, samen met de grote menigte die uit
Menen vluchtte, mee naar Haarlem: het waren Clement Schotte, met vrouw en kinders
en, Joost Dray. Het volgend jaar weer twee huisgezinnen naar Haarlem nl. Wouter
Duyfhuys (te Izegem heette hij Duyfhuze) en Pieter Balin.(2) Einde 1579 de reeds
vermelde uittocht naar Gent. De familie Vande Mandre, waarvan een telg de
lijnwaadelle pachtte, week uit of bleef te Gent na de vlucht van

(1) Handboek Vandewalle naar ‘Handboek de Cogghe’; zie Tanghe, Parochieboek, blz. 53: ‘Den
18 April 1589 soo verbrande myn huys op een dyssendagh, omtrent ten drie ueren
naermiddagh. Ten zelven tyde verbrandde de halle wederom (het schijnt dus in 1577 ook
een brand geweest te zijn) t' Yseghem en noch veel meer andere huyzen.’ Vgl. P. Hildebrand,
Le Couvent des Soeurs Grises à Iseghem in Neerlandia Franciscana, 1919, 13: ‘Dans
l'embrasement dudit bourgue d'Iseghem, arrivé le 18 avril 1589 à trois heures après-midy’.
(18 April 1589 was echter een Vrijdag).
(2) J.L.M. Eggen. De Invloed door Zuid-Nederland op Noord-Nederland uitgeoefend.... blz.
218-219 Gent 1908: uitg. Kon. VI. Academie).
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1579. Na 1583 vestigden zij zich te Antwerpen om ten slotte ook de weg naar het
Noorden in te slaan, nl. naar het linnencentrum Haarlem, van waaruit zij, Joost en
Karel, geboren Izegemnaars, een verzoekschrift richtten naar de Zuid-Nederlandse
overheid. Uittocht ook van veel wevers naar Brugge waar zij op 8 April 1579 verlof
krijgen ‘huerlieder ghecostumeert ende eyghen werck met zooveel getouwen als hem
beliefde’ (practisch met vier) uit te oefenen.(1)
Niet zo spoedig echter zou het eens zo drukke weversnest stilvallen. Nog gedurende
het verblijf te Gent, of kort nadien, had het naijverige Kortrijk zijn drijverijen
hernomen. De XVIII Mannen deden in 1579 al het mogelijke voor de ‘abollition des
marchés campestres et signament celuy d'Yseghem, appartenant au Seigneur de
Reisseghem, comme ilz avoient faict es troubles de l'an [15]39 et 40.’(2) Op 22 Februari
1580 raadpleegden de Kortrijkse schepenen Gentse juristen ‘nopende tplacaet daer
by de marct van Yseghem verboden was.’(3) Van korte duur was deze overwinning.
De licentrechten op lijnwaad, door de Izegemnaar François (van) Langhemeersch
in groothandel van 15 December 1580 tot 15 Maart 1581 verzonden, bedroegen
maandelijks 120 lb. t. of 240 lb. p. dus 2880 lb. 's jaars.(4) Jammer genoeg kennen
wij niet het bedrag per stuk. Toch belichten de voornoemde licentrechten het
omvangrijke zakenvolume van de Izegemse linnenmarkt: immers in hetzelfde jaar
bedroeg de Kortrijkse linnenaccijns 550 lb., de el 130 lb. 30 sch.,

(1) RAB. Ambachten, fonds Delepierre, 2e reeks, 3676. Blauw nummer. nr. 9092 (1591, Oct.
12) en nr. 9096 (1589, Aug. 5).
(2) F. De Potter. Une page de l'histoire de Courtrai in Messager des Sciences et des Arts, 1876
(blz. 15 van de Overdruk).
(3) ARA. RK. 33323, stadsrek. Kortrijk 1579-80, f. 146 v.
(4) Rijsel, Archives départementales du Nord. B. 6839, f. 30. ‘De ceulx d'Ysenghien... pour la
recognoissance et droict de susdites licences des toilles qui se transportent en gros hors ladite
paroiche d'Ysenghien...’

Biekorf. Jaargang 55

93
het Eeklose ellerecht 2636 lb., het Oudenaardse 1820 lb. in 1580, 1092 lb. in 1581.(1)
Deze verrijzenis van Izegem viel schijnbaar niet in de smaak van Roeselare: in Juli
1581 betoogde deze laatste stad bij de gouverneur Scotis te Brugge ‘haar perplexiteit....
ter causen van tsurceren vande marct van Yseghem.’(2)
De gegevens bewijzen duidelijk dat practisch tot begin 1582 de Izegemse markt
zijn vorige kracht en productiviteit heeft behouden. Vanaf dit jaar echter krijgt de
handel te Izegem een zeer gevoelige inzinking. Dit blijkt te over uit de lijsten van
de Izegemse buitenpoorters van Kortrijk(3), in de jaren 1580-1590. Voor het jaar 1581
zijn er nog 486; een jaar later is dit getal geslonken tot op 196, het volgend jaar 1584
zijn er nog slechts 89 en in 1585 amper 83. Voor 1586 staan er 103 genoteerd;
1587:91; 1588:90; 1589:83; 1590:90. In deze jaren verdwijnt voorgoed uit Izegem
het machtig linnenkoopmansgeslacht der Crommelincs dat de stichting van bijna alle
Westvlaamse linnenmarkten had bevorderd. Amand Crommelinc komt op de lijsten
der buitenpoorters van Kortrijk voor tot in het jaar 1582-1583, dan verdwijnt hij
voorgoed van het toneel. Wij treffen een afstammeling van dit koopmansgeslacht
aan, enkele jaren later, te St. Quentin, nl. Pieter Crommelinc, die in deze stad met
veel succes in 1595 zijn Kamerijkse ‘Fijnlinnen-Compagnie’ stichtte.(4)
Tekenend voor het verval van de Izegemse markt was wel het feit dat de
lijnwaadhalle, die vroeger tweemaal (nl. in 1452 en in 1577) onmiddellijk na de
brandramp hersteld werd, nu in puin bleef liggen tot zelfs op het ogenblik dat Sanderus
in 1640 een schets

(1)
(2)
(3)
(4)

Sabbe 225.
SA. Roeselare, nr. 226. Stadsrek. 1580-81.
SA. Kortrijk. Poorterslijsten van 1581 tot 1590.
Sabbe 364, nota 8: Stadsbibliotheek te Saint-Quentin; unicum betreffende Pieter Crommelinc
(anoniem). Archives Nationales, Parijs. K. 907, nr. 30.
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van Izegem kwam opnemen. Het terrier van Izegem in het jaar 1653 drukt zich
derwijze uit: ‘waar vroeger de halle placht te staan’ en het terrier van 1764 spreekt
nog slechts van een ‘hallegangske’.(1)
De oorzaken van deze teleurgang zijn natuurlijk veelvuldig. Het uitwijken der
Zuidnederlandse kooplieden ten gevolge der politieke en godsdienstige beroerten,
samen met de groeiende contraliserende macht der steden, zijn wel de voornaamste.
Beroofd immers van deze kooplieden zou het herrijzend Izegem, dat in 1604 zijn
kerk deed herstellen,(2) niet meer in staat blijken zijn vroeger aanzien in de
linnenhandel te heroveren. De omliggende steden, vooral Roeselare en Kortrijk,
hadden, na een halve eeuw vruchteloze strijd, nu voorgoed hun oude rivaal
verdrongen.
J. GELDHOF

‘T'offerande met devotie’
In de jaren 1870 blz. in de Westvlaamse parochiën van de Scheldestreek (Outrijve,
Bossuit, Kerkhove e.a.) het volgende gebruik in voege: in al de missen waarin het
volk ten offeren ging, gaf de koster het teken en riep van boven op het doksaal:
‘t'offerande met devotie’.
Is dat gebruik nog ergens bekend?
J.H.

Familienaam Coelus.
- Betr. de vraag boven blz. 32. Voor de familienaam Coelus moeten we, geloof ik,
teruggaan op de oude (naar ik meen, thans verdwenen) familienaam van den
Coelhuuse. Die naam vond ik bij lezing zo vreemd dat ik hem onthield, zonder de
vindplaats nu te kunnen terug aanwijzen.
L.V.A.

(1) Volgens een afschrift van L. Slosse van het spoorloos verdwenen terrier van 1653, dat tot in
1940 in SA Izegem berustte. - ‘Terrier van 1746’ opgemaakt door François Debal nr. 143:
‘Marin Vermote by cheynse vanden prince van Iseghem een behuusde erve..... alwaer voor
desen de halle gestaen heeft, palende..... west de Cooremart ende ghemelde binnenweegh
tusschen de beede marcten.’
(2) Biekorf 54, 1953. 120.
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Verzet tegen de laatste tiendheffingen
Ardooie en Roeselare
1794-1795
In 1793 en 1794 gebeurde de inning der tienden te Ardooie, zoals overal elders, op
een onregelmatige wijze. Volgens een verklaring uit 1797 door de dorpsgriffier Hil.
Fr. van Coquelaere, zaakwaarnemer van de meeste locale tiendheffers, was de
tiendrekening van 1793 nog niet opgemaakt ‘door de troubelen’ en omdat ‘veel
pachters door de plonderinghen niet voldaen hebben’. Ook voor 1794 was er dan
nog geen rekening klaargemaakt ‘ter causen de pachters geen gevolg van thienderecht
en hebben gehad’. Deze laatste bewering, die tamelijk vaag klinkt, is maar gedeeltelijk
waar.
Mocht men de tienden in 1793 ten dele als verloren beschouwen, er waren ook
redenen om deze van 1794 prijs te geven, want de oogst had weerom geleden van
de oorlog. In 1794 nochtans waren er al andere redenen in het spel, en in 1795 waren
het deze laatste alleen die werden vastgehouden, namelijk een waar verzet vanwege
de boeren tegen de tienden.
Eén der tiendpachters, Louis De Deyne, die op 15 Juli 1794 een afdeling van de
zgn. wieltiende te Ardooie had gepacht, wilde daarom geen borg stellen, maar zamelde
toch de tienden in. De ‘411 schooven rogge en 817 schrancken vlasch’ die hij aldus
in zijn schuur samenbracht, werden daarom als gestolen goed beschouwd. Reeds op
25 Juli 1794 verzocht griffier van Coquelaere aan Beghin, ‘receveur général à
Poperinghe’, hem twee cavaliers te sturen om met de baljuw het ‘gestolene’ uit de
schuur te halen.
Anderzijds hadden haast alle boeren in Juli 1794 uitstel van levering gevraagd,
daar hun oogst geplunderd was, deels door de Oostenrijkse, deels door de Franse
legers. Uitstel tot in Augustus werd verleend, maar in Augustus weigerden
verscheidene toch
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hun tiende af te staan, zich steunende op het feit ‘que les dismes sont supprimées’.
Op 28 Augustus vroeg van Coquelaere aan Lefort, ‘commissaire ordonnateur dans
les divisions de gauche de l'armée de Sambre et Meuse à Ostende’ te willen ingrijpen
met ‘force militaire’. Lefort beval aan de tiendschuldigen binnen de vier dagen te
betalen, ten minste voor wat de tienden betrof der Sint Amandsproosdij te Kortrijk.
Of deze poging veel succes had, weten we niet.
In 1795 waren er zwaardere moeilijkheden. Een aanhechting aan Frankrijk scheen
meer en meer nakend, zodat de tiendheffers nu zelf aan hun goed recht gingen
twijfelen. De tienden waren inderdaad, samen met alle feodale verplichtingen, in
Frankrijk reeds afgeschaft van bij het begin der Omwenteling (1789).
Toen de tienden op 14 Juli 1795 te Ardooie werden verpacht en korts daarop toch
nog opgehaald, was het aantal weigeraars vrij aanzienlijk. Op 1 Augustus schrijft
burggraaf de Jonghe, heer van Ardooie, één der grote tiendheffers, aan zijn intendant
van Coquelaere dat het nu niet meer zou lukken militaire macht te gebruiken om de
tienden op te eisen. Hij is van mening ‘dat het volck moet laeten afhaelen voor
twelzyn der natie, daer de geestelyke thienden nu aen de natie toebehooren, zegt
men.’ Wat later, 14 Augustus, behandelt hij nogmaals per brief de kwestie. Nu gelooft
hij dat het enige middel om de boeren te doen leveren, erin zou bestaan ze voor te
spiegelen dat de republiek geen requisities meer zal uitvaardigen, op voorwaarde dat
de tienden van dit jaar worden vereffend.
Deze zienswijze was natuurlijk verkeerd! De Fransen achtten zich immers door
niemand of door niets gebonden - en allerminst door het tiendrecht dat ze zelf hadden
afgeschaft - om al of niet requisities aan ons land op te leggen.
Vooral twee Ardooise pachters, Carel Lagae en Jan Baptist vanden Berghe, waren
de opstokers van de

Biekorf. Jaargang 55

97
andere boeren. Lagae was de enige die rondliep, de anderen opzette en ‘voorders
verfoeilycke discoursen uytbraeckt’; vanden Berghe bleef op ‘zynen hoeck’ en had
er allen tot de weigering opgeruid. Toen de tiende werd ingezameld gebeurde het
‘dat deene consenteert naer afvraeghinghe ende als de thiendepachters om de thiende
gaen men refugeert hun die, andere doen verthienden van hunne gebeuren... soodanigh
dat [het] naer hunne gouste gebeurt... Alle op den 11n [schoof] vallen wegh, andere
doen refuys van den 11n ende laeten vande gebeuren verthienden op den 33n [schoof],
niet anders willende betaelen’.
Op 17 Augustus trokken drie of vier Ardooise boeren, waaronder Lagae en vanden
Berghe, naar Roeselare, waar er overleg werd gepleegd met ‘die van Rousselare’.
Het verzet tegen de tienden kwam dus minstens over de hele streek voor en schijnt
te zijn gevoerd in verstandhouding of voorafgaande afspraak met mekaar. Te
Roeselare verwachtte men elk ogenblik de aankomst van notaris van Hecke en een
zekere Demetz(1), die in opdracht van de opposanten, enige dagen voordien naar Parijs
vertrokken waren ‘naer de Conventie’

(1) Te Roeselare was er inderdaad een notaris Carolus-Magnus van Hecke in de jaren 1770-1780,
maar in 1795 was hij al overleden. Hij had een zoon, Carolus Alexander van Hecke, waarvan
evenwel geen spoor te vinden is, en waarvan ook niet geweten is of hij notaris werd. In alle
geval is hij niet te Roeselare gestorven. Wel sterft er 1815 een Carolus v. H., 6 maand oud,
zv. Jan, molenaar, 39 jaar.
De tweede afgevaardigde naar Parijs was waarschijnlijk Hilaire de Mets, molenaar op de
Spanjemolen te Roeselare. Deze had betrekkingen met Ardooie, want een Hil. de Mets was
er in 1730 lid der St. Sebastiaansgilde. Is het onze Hilaire, die op 13 prairial XII te Roeselare
sterft als ‘sabotier, 75 ans’? Een Hilarius de Mets, geboren te Rumbeke, werd in 1765 poorter
te Roeselare, en notaris Carolus-Magnus van Hecke was in die jaren notaris te Rumbeke. De
naam van Hecke komt te Roeselare niet te veelvuldig voor en de Mets is zeldzaam in het
Roeselaarse. (Beide personen werden ons vriendelijk aangewezen door dhr. J. Delbaere).

Biekorf. Jaargang 55

98
om het geval der tiendweigering te bepleiten en te behartigen. Men zal dus weer
dezelfde redenering hebben gemaakt als in 1794, namelijk dat wij aan Frankrijk
waren onderworpen en dat dus ook voor ons tienden niet meer bestonden. In feite
waren wij wel bezet door Frankrijk, maar in rechte waren wij nog niet ingelijfd en
gelijkgesteld met Frankrijk, en waren de tienden dus nog verplichtend.
Deze gebeurtenissen werden door van Coquelaere al daags daarna, 18 Augustus,
overgebriefd aan burggraaf de Jonghe, die onmiddellijk het advies inwon van
rechtsgeleerden uit Gent en de volgende dag stout terugschreef dat de tienden moesten
geïnd worden en de weigeraars tot een dubbele tiendheffing zouden worden
veroordeeld. De opstokers Lagae en vanden Berghe moesten voor de rechtbank
gebracht en gestraft worden.
Boeren zijn koppig, ook in 1795. Maar burggraaf de Jonghe hield ook aan zijn
standpunt. Op zijn initiatief trok Benoit van Coquelaere, broer van de griffier, met
de officieren van Ardooie het dorp rond om op te schrijven wie zijn tiendbelasting
weigerde te voldoen. Het getal der weigeraars was zeer aanzienlijk. Deze operatie
gebeurde van 5 tot 11 September 1795. Het is ook het laatste dat we over deze zaak
konden vinden. Wie het dus haalde is niet geweten.(1)
Het is bekend dat de officiële afkondiging der inlijving van onze provinciën bij
Frankrijk gebeurde op 1 October 1795. Van dit ogenblik af waren alle Franse wetten,
de afschaffingen der tienden inbegrepen, hier van kracht. Uiteindelijk zullen de
weigeraars uit Roeselare en omliggende het nog gewonnen hebben!
Al schijnt de gehele geschiedenis geen grote beroering te hebben verwekt, toch
blijkt het dat de tijdgenoten de tiendheffing hebben aangevoeld als een
onrechtvaardige belasting, die alleen drukte op de

(1) Rijksarchief Brugge, Triage de Liasses, nrs 312 en 654.
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producerende landbouw. Dat onze boeren een reactie organiseerden en zelfs een
delegatie naar Parijs zonden is, menen we toch, minder bekend. Of deze oppositie
beperkt bleef tot onze streek weten we niet, maar wat we nu wel kunnen zeggen is
dat de aanhechting bij Frankrijk niet door alle boeren als een ongeluk werd
beschouwd, althans niet in het Roeselaarse.
L. VAN ACKER

Toponymica uit de kuststreek
(Vervolg van blz. 49)
KOOLKERKE. Uit Colekerke (zie Deflou). De traditionele verklaring van deze
dorpsnaam maakt het zich gemakkelijk: kerk van Kole, Cole. Dit zou dan Nikolaas
of liever nog Kolo (Kolbrecht, Kolfried, Kolman, Kolwin, e.a.) zijn. Carnoy aanvaardt
deze uitleg en wijst op de analogie met Koolskamp, dat zonder enige twijfel op deze
persoonsnaam teruggaat. Toch stoot deze verklaring op een in 't oog springende
moeilijkheid: gaat het eerste lid van onze talrijke kerke- en kapellenamen op een
persoonsnaam terug, dan staat het zonder uitzondering in de genitief: Ramskapelle,
Wilskerke, Klemskerke, Snaaskerke, Adinkerke, Avekapelle = Avenkapelle,
Bovekerke = Bovenkerke (van Bobo), enz.(1) Zeer waarschijnlijk zijn deze
persoonsnamen niet die van de patroonheiligen maar van de stichters, bouwers, e.d.
Voor Kolekerke is dit niet het geval: nooit zijn de oude vormen Coleskerke of
Colenkerke. Dit is de reden waarom wij bovenstaande verklaring niet aanvaarden.
Er moet voor het kool-element een andere oorsprong gezocht worden. Mansion(2)
denkt aan kool = bekende groente (chou); dan zou Koolkerke een kerk in de
moestuinen zijn... Is er dan niets beters te vinden vooraleer dit te aanvaarden?
Men kan denken aan het woord Kol (Mnl. Kolle): voorhoofd, bles. Verwant met
Nederduits Kolle (plantenkop), Oud-

(1) Ongetwijfeld ook Zuienkerke (Suwenkerke). Ondanks alles wat men over deze dorpsnaam
geschreven heeft, blijft er maar één verklaring aanvaardbaar: Kerk van Suwe. Een afleiding
van Mnl. souw (gracht) kan in ons dialect nooit Zuienkerke (volksmond zoengkerke uit
zuungkerke) geworden zijn.
(2) J. Mansion. Bestanddelen VI. Plaatsn., 1935. blz. 87.
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noors kollr (kop, schedel, top, bergkop) waaruit Zweeds en Deens kolle, Oudslavisch
glava en Russisch golova (hoofd), Lit. galva (hoofd). De oorspronkelijke betekenis
is dus wel hoofd, vandaar kopvormige hoogte, bergkop, en ten slotte eenvoudig
hoogte.
Wat kunnen wij daarmede aanvangen voor onze dorpsnaam? Dit Kolle moest
leiden tot Kollekerke! Doch kan kole geen lange nevenvorm van kolle zijn?
Vergelijken wij kalle en kale, lappe en lape (Lapscheure), holle en hole. Dan zou de
betekenis van Koolkerke heel duidelijk zijn (kerk op de hoogte) vermits de oude
kern en kerk van dit dorp inderdaad hoger liggen dan de omgeving. Hebben wij
daarmee de verklaring van dit lastig toponiem gevonden? Het zou voorbarig zijn dit
te beweren. Het probleem is in elk geval scherp gesteld.
WESTKAPELLE. Overbodig er nog eens op te wijzen dat deze naamvorm ontstaan is
uit Waaskapelle (waas = slijkland). Meestal luidt de verklaring: Kapel in de slijklanden
(Carnoy 1949: Chapelle dans les fanges). Wij hebben er nochtans in 1939 reeds op
gewezen dat het Kapelle ten Waze moet zijn.(1)
De bekende tekst immers uit het saarter van Balderik (1110) spreekt niet van een
‘capella in was’, doch van een ‘capella de was’ d.w.z. een kapel opgericht op de plek
genaamd Waas, Waze, ten Waze, de kapel van de bewoonde plek Waze. Waze is
hier geen gemeen zelfstandig naamwoord maar een toponiem. De nederzetting ten
Waze bestond dus vóór het oprichten van de kapel, hetgeen begrijpelijk is. Zou dit
niet voor de meeste andere dergelijke kerke- en kapellenamen het geval zijn?
Meetkerke, Moerkerke, e.a.? Meetkerke dus: kerk van de plaats genaamd Meet
(maailand) en niet: kerk in de maailanden. Moerkerke: kerk van de plaats genaamd
Moere en niet: kerk in de moeren. Koolkerke (zie hierboven): kerk van de plaats van
oudsher genaamd Kole, ten Kole (= Kolle, hoogte?) en niet gewoonweg: kerk op een
hoogte.
UITKERKE (van Utkerke). Is de gewone verklaring ‘afgelegen kerk’ juist? Carnoy
(1949): ‘Eglise située à distance d'un lieu habité plus important ou, peut-être, de la
côte.’ Wij zelf schreven hier (1931): ‘kerke die noordwaarts op lagen grond staat,
kerk ten uitkante, nederkerke.’(2) Laten wij liever aan ut, uit zijn eigenlijke
oorspronkelijke betekenis buiten geven. Dan is Uitkerke zeer eenvoudig buitenkerke

(1) J. De Langhe. De oorsprong der Vl. Kustvlakte, 1939, blz. 121.
(2) Biek. 37, 1931, 13.
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en wel buitendijkse kerke, d.w.z. kerk buiten de oude Blankenbergse dijk, in het
polderke gewonnen buiten deze dijk. Dit polderke ligt ingesloten tussen de oude
Blankenbergse dijk, de Evendijk, de Dulle-Meulenweg en de Brede dijk.(1) Uitkerke
bestaat zeker van in de 11e eeuw, zodat deze dijken nog ouder moeten zijn.
NECKERSVLIET, een ader op het grondgebied van Oostkerke, ten Noorden van de
kerk, tussen de Rontsaertader en het Oude Zwin in 't gebied van het 32e en 33e begin
van Groot-Reigaarsvliet. Wij denken niet dat deze naam iets met nekkers of
waterduivels te maken heeft, maar wel eenvoudig van de familienaam de Neckere
komt.
ZANDSCHEERE (DE). Dit is de oude, oorspronkelijke en juiste schrijfwijze voor de
naam van een Lisseweegse hofstede,(2) thans verkeerdelijk Zandsheere en zelfs
Zandheere geschreven. De naam van een weg in de buurt is niet Zandsheerweg maar
wel Zandscheereweg. Het verschil is groot en belangrijk. Het is een zeer interessant
toponiem, dat we reeds in 't begin van de 15e E. vermeld vinden(3): zantsceere (1429
Bonis Thosan). In de 16e E. is het zandtscheere. De hoevenaam is ontleend aan een
streeknaam: ‘in een jeghenoode die men heet zantsceere’ (1429, id.) De
Zandscheerehoeve ligt in het 35e begin van Eiensluis dat noordwaarts paalt aan de
Evendijk. De naam betekent ‘zandige scheer’ en herinnert dus aan de tijd van vóór
het opwerpen van de Evendijk. Een scheer immers is een zandige oever, een zandbank,
een zandplaat.
De Zandscheereweg liep van Zwankendamme naar de Evendijk, maar is nu
onderbroken door het zeekanaal van Brugge.
KEMELADER. Een ader tussen Lissewege en Heist. De oudste vermelding dateert van
1645: de Kemele (‘ Ie pescherie de Coppelsluyse nommé le Kemele’ 1645.(4) Vanwaar
die naam? Om het bochtig verloop van de ader? Op de kaart gezien is het als een
tweebultige kemelrug? Doch dit is meer dan waarschijnlijk volksetymologie.
COPPETSHEULE EN COPPETSLUIZE (Heist). In het citaat onder Kemelader lezen we
Coppelsluyse: verkeerde schrijfwijze voor Coppetsluyse.
Coppetsheule was de stenen heule op het einde van de

(1)
(2)
(3)
(4)

Biek. 54, 1953, 226.
Thans Zeebrugge.
‘Bonis Thosan’ verwijst naar het Inventarium 1429; zie blz. 48.
Renteboek Ter Doest, 1645, Rijksarchief Brugge.
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Oost Eede, onder de Evendijk. En Coppetssluize? Beide namen ontleend aan de
familienaam Coppet.
SANDESHOVED. Zoals bekend is dit de oude naam van Nieuwpoort. De stad werd
gebouwd op het grondgebied van Sandeshoved. Dit toponiem schijnt geen
moeilijkheden op te leveren en wordt verklaard als ‘zandheuvel’.(1) Carnoy schrijft:
‘Le plus ancien nom de Nieuport était Sandeshoved, c'est-à-dire “colline de sable”
(moy. nl. hoved tête > butte)’. Laten wij opmerken dat men nooit Sandhoved maar
altijd zonder uitzondering Sandeshoved geschreven heeft en dat het niet zo
vanzelfsprekend is dat dit ‘zandhoofd, zandheuvel’ betekend! Hoe die genitief van
Sands-verklaren? Rechtuit gezegd, wij betrouwen die traditionele etymologie niet
en zijn geneigd om er een hoved havenhoofd, aanlegplaats, in zee vooruitspringende
landtong (of iets dergelijks) van een persoon Sande in te zien. De persoonsnamen
Sando, Sandold, Sanda hebben bestaan.(2) Aan de anthroponymisten om deze suggestie
verder te onderzoeken - dit is niet ons terrein!
J. DE LANGHE

Ziekte en dood van Lauwereins Wittynck
burssier ofte penninghouder van het Sint-Janshospitaal binnen Brugge,
anno 1537
Broeder Joos Hugheman, meester van het Sint-Janshospitaal, ook gezeid 't Godshuus
binnen Brugge, stond in het jaar 1537 voor heel wat moeilijkheden. Te dien tijde
immers zat broeder Lauwereins Wittynck, burssier of penninghouder van dezelfde
instelling, geplaagd met een ernstige beenkwaal, die maar niet wilde genezen. De
Brugse dokters verspeelden er hun laatste Latijn aan maar vonden geen uitkomst.
Dat een burssier van het Sint-Janshospitaal geen ‘kleine kat’ was, leerden we al
van de bekende Jan Floreins die vijftig jaar vroeger door Hans Memlinc

(1) A. Carnoy. Origine des Noms des Communes de Belgique, 1949. 11, 498.
(2) B. von Selchow. Das Namenbuch, Leipzig, 1934.
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als boursier en schenker op de altaarstukken van het hospitaal werd geconterfeit. Bij
rade van diverse medecijns en ook met het consent van Jacob van Halewyn, heer
van Maldegem, en jonkheer Joseph de Baenst, heer van Melisant, beiden voogden
van het hospitaal, met daarenboven onvoorwaardelijke toelating en goedkeuring van
de meester en van mevrouwe en van al de broeders en zusters van het godshuis in 't
gemene, werd dan ook besloten de hulp in te roepen van een bekend meester, te
Oudenaarde woonachtig.
Op 22 Augustus zond men broeder Michiel van der Plancke naar Kortrijk om er
aanbeveling en bescherming in te roepen van Jacob van Tielt, vicaris van Doornik.
Vandaar reisde de broeder door naar Oudenaarde, om er ‘meester Anthonis den
surgijn van der stede van Oudenaerde’ te spreken, hem de aanbeveling van de vicaris
voor te leggen en hem uiteindelijk ook te overtuigen van de noodzakelijkheid van
een bezoek aan de zieke te Brugge, in de hoop hem van zijn kwaal te kunnen genezen.
Waarschijnlijk door de kapitaalkracht van de klant het sterkst overtuigd, laat de
surgijn zich overhalen om mede te reizen naar Brugge.
Wie was deze ‘meester Anthonis’ wiens faam zulk een erkenning vond in de
medische wereld van Brugge in 1537? Hij behoorde tot een familie van ‘chirurgijns’,
de Huwaert's, die van 1512 tot 1567 ‘ten pensioen deser stede’ de chirurgie te
Oudenaarde hebben beoefend. De stadsrekeningen vermelden in deze hoedanigheid:
‘meester Coelaert Huwaert’ van 1512 tot 1534; meester Anthonis Huwaert, van 1535
tot 1561; meester Joos Huwaert van 1563 tot 1567. Meester Anthonis ontving in
1535 een jaarwedde van 18 lb. par. ‘omme te curerene den rycken om ghelt ende
den aermen om Godswille.’ Zijn pensioen zag hij verhogen tot 24 lb. par. in 1540,
tot 48 lb. par. in 1549. Hieruit blijkt dat zijn diensten door de wetheren van
Oudenaarde naar waarde werden geschat. Dat men uit Brugge beroep deed op zijn
kunst ten behoeve
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van een man als onze burssier, ‘een rycken om ghelt’, wijst eens te meer op een meer
dan gewone vermaardheid van de Oudenaardse Meester.(1)
Meester Anthonis, te Brugge gekomen, onderzoekt het been van de burssier, en
hij verricht dit werk heel grondig, hij belooft zelfs genezing indien men de zieke naar
Oudenaarde wil overbrengen en hem aldaar van ‘eerlicken logyste’ voorzien. Er
wordt beraadslaagd en intussen jont men meester Anthonis te Brugge aangenaam
tijdverdrijf. Na enkele dagen vertrekt een kleine karavaan, zijnde de surgijn, broeder
Pieter van der Lepe en broeder Michiel, om te Oudenaarde uit te zien naar treffelijk
logement voor de zieke. Dank zij de tussenkomst van de vicaris, bij wie mevrouwe
van het hospitaal heeft aangedrongen, wordt te Oudenaarde onderdak gevonden in
het hospitaal van Onze Lieve Vrouw. Daar wordt de zieke broeder dan opgenomen
en verzorgd door meester Anthonis, die hiervoor twaalf pond parisis ontvangt over
‘den inconvenienten beene van den burssier’, zoals de ziekte in de hospitaalrekening
zal worden genoemd.
Het is treurig, zo ver van huis en moermens alleen ziek te liggen. Dit begrijpen de
goede Brugse hospitaalbroeders en -zusters maar al te wel en ze zijn hun burssier
zeer genegen. De meester, mevrouw en om beurten de ene of de andere broeder of
zuster maken de reis met paard en wagen; gaan er mannen alleen, dan maken ze de
reis met zadelpaarden. Ze trachten de burssier ook van fijne brokjes te voorzien en
sturen hem met paard en wagen verschillende malen een goede portie vis.
Op 17 October reizen broeder Olijvier, Mevrouw, zuster Barbele en enkele andere
broeders en zusters naar Oudenaarde, waarschijnlijk omdat de zieke het eerder slechter
dan beter stelt. Enkele tijd later is het de beurt aan zuster Cornelije van Bommel en
broeder Juliaan van Momingijs, en ook broeders Michiel van der

(1) Audenaerdsche Mengelingen 5, 252 (Oudenaarde 1852).
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Plancke en Pieter van der Lepe krijgen hun bezoekbeurt. Ze stappen te Oudenaarde
af in de afspanning ‘In den Leeuw’.
Op 17 October zendt men zelfs uit Blankenberge een toelast Rijnse wijn om de
zieke wat krachten bij te brengen. 't Mag echter al niet baten, de Heer heeft er op een
ander manier in voorzien. Bijgestaan door de surgijn en de pastoor, die beiden voor
die hulp gereedlijk door die van Brugge worden betaald, en in de aanwezigheid nog
van zijn neefje Hanskin, filius Corneel Wittynck, en van de lekezuster Lycwyncken,
die beiden ook in het testament zullen worden bedacht, komt de arme burssier op 22
October te overlijden.
Te Brugge valt de beslissing. Met eigen paarden en wagen wordt het dode lichaam
te Oudenaarde afgehaald en, door geestelijken vergezeld, naar Brugge overgebracht
om in eigen kerk begraven te worden.
De uitvaartplechtigheden zijn een burssier van het Sint-Janshospitaal binnen Brugge
waardig. Er worden onkosten genoteerd voor de begrafenis en de uitvaart, voor de
XXX missen, voor de gildemissen van Sint Cornelius en Sint Gheleyn, voor de
pastoor, subdiaken en koster, voor het was, en ook voor de vrienden en de tamilie
van het godshuis, terwijl aan alle zieken van het hospitaal een pinte Rijnse wijn en
een wittebrood wordt gegeven.(1)
Na de plechtigheid van de uitvaart reizen de meester en Mevrouwe naar
Oudenaarde, met twee knapen en twee wagens met paarden bespannen, om er hun
goed en eigendom af te halen in het plaatselijk hospitaal. Van het verblijf aldaar
maakt men gebruik om er een zielemis te doen celebreren met diaken, subdiaken en
koster, en aan het gemeen convent van het hospitaal

(1) Zijn zerksteen in de kerk van het St. Janshospitaal draagt: ‘Sepulture van Broeder Lauwereins
Wittinc fs Pieters, burssier - starf den xxijen in october 1537.’ De zerk is gemeenschappelijk
met zijn voorganger Br. Jan de Mersseman en zijn opvolger Br. Joost Hugheman, alsook
met de in 1508 overleden Br. De Cuen. Zie J. Weale in Gilde de St. Thomas et de St. Luc
35, 1904, 179.

Biekorf. Jaargang 55

106
wordt een maaltijd geschonken waarbij een tractaat van wijn wordt gevoegd. Voor
de afreis krijgen ook de dienstboden aldaar enig drinkgeld,
In het testament van de burssier worden bedacht: Mevrouw, de zusters en de
broeders, de pastoor, de meester van testamente, de lekezusters; en allen krijgen van
de voogden van het hospitaal de toelating om hun erfdeel te aanvaarden.
Bij de afrekening van die ziekte en dood verneemt men dat de Oudenaardsche
kuur van broeder burssier eventjes de som van 540 pond, 13 schellingen en 6 groten
parisis heeft gekost. Voor die tijd in ieder geval een geweldig bedrag.
Men leert uit die geschiedenis, hoe reeds in de 16e eeuw zieken naar de vreemde
worden overgebracht om ze door een zogenaamde specialist te laten behandelen;
hoe ook een dode wordt overgebracht naar de plaats van herkomst; op welke manier
een uitvaart plaatsvond van een voornaam medelid van het Sint-Janshospitaal te
Brugge. Men spaarde werkelijk geen kosten, en het reizen in die tijd zal voor de
broeders en de zusters, naast christelijke naastenliefde van zieken-bezoek, heel zeker
een aangename ontspanning zijn geweest te midden van de vele beslommeringen in
hun hospitaal.
H. STALPAERT

Jaspar, Melchior en Balthazar de Coninck
Drieling gedoopt te Desselgem 1784
Naast de twee drielingen die in Oost-Vlaanderen als ‘Drie Koningen’ gedoopt werden
(Biek. 1953, 279-80) kan West-Vlaanderen met een derde geval voor de dag komen.
De eer komt toe aan de Leiestreek. In het parochiaal register van Desselgem (nr. 3;
Staatsarchief Brugge) heeft de onderpastoor F.M.L. Paret op 27 Maart 1784 de
volgende drieling ingeschreven.
De ouders, gehuisvest te Desselgem, waren: Judocus De Coninck uit St. Baafs-Vijve
en Maria Isabella Matton uit Desselgem. Hun drie zoontjes kregen elk een dubbele
doopnaam:
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de naam van de peter gevolgd door de naam van een der Drie Koningen. De namen
waren:
1. Guilielmus JASPAR. - Peter: Gillis van Nieuwkercke; meter: Marie Joanna
Matton.
2. Gabriel MELCHIOR. - Peter: Gabriel Matton; meter Marie Joanna Theresia
Vervacke.
3. Joannes BALTHAZAR. - Peter: Joannes Baptiste De Coninck; meter: Marie
Catharina Dooghe.
De naam ‘Guilielmus’ van het eerste zoontje werd door de onderpastoor blijkbaar
beschouwd als de ‘complete’ Latijnse vorm van ‘Gillis’.
De aanleiding tot de naamgeving was hier niet de Driekoningendag als geboortedag,
zoals voor de twee Oostvlaamse drielingen het geval was, doch de familienaam De
Coninck. En in de omgang zal niet de ‘petersnaam’ doch wel de ‘koningsnaam’
hebben geteld.
De gebeurtenis heeft weerklank gehad in de streek en niemand minder dan de
bekende dichter P.J. de Borchgrave van Wakken zond daarover de volgende brief
aan de redactie van de Vlaemschen Indicateur (XI, 1784; Byvoegsel no 18) van Gent.

Brief van P.J. de Borchgrave
Mynheer,
Den 27 Maerte is op de Prochie van Desselgem, Heerlykhede van St. Pieters te
Gend, gelegen ontrent 2 ueren van Kortryk, gelukkig verlost de Huysvrouwe van Sr.
Judocus de Koning van dry jonge Koningen, welke, in de Kerke onder het geluyd
der Klokken en ander Vreugde-teekenen dier Prochiaenen, gedoopt zyn, en den Naem
ontfangen hebben als die der wyze en gekroonde Oosterlingen: Jaspar, Melchior en
Balthazar...
De twee Zusters der genoemde Huysvrouw zijn over eenigen tyd gelegen elk van
twee kinderen.
Ik geloove dat de Vruchtbaerheyd der Natuer van dit jaer, die van het voorleden
jaer nog verre zal te boven gaen, of ten minsten evenaeren, want zoo ik alle de
Tweelingen, die 'er dagelyks twee ueren omstreeks ons Dorp verwekt worden, moest
oprekenen, ik zoude uwen Indicateur met een aenzienlyk tal konnen vervollen...
P.J. de Borchgrave
Wacken, den 25 April 1784.
Een nota van de Vlaemschen Indicateur voegt erbij dat de kinderen bovendien ‘de
naemen der drie Aerdsvaderen
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Abraham, Isaac en Jacob’ zouden ontvangen hebben. Het doopregister zwijgt
daarover.
De opmerking van de schrijver betreffende de talrijke geboorten in zijn streek
verdient wel de aandacht. Men weet dat de periode 1780-1815 een hoogtepunt geweest
is van de natuurlijke aangroei der bevolking in de Vlaamse gewesten. Nooit meer
werd sindsdien het geboortecijfer van deze 25 jaren bereikt. Uit de brief van de
33-jarige dichter van Wakken blijkt dat tijdgenoten zelf getroffen waren door de
buitengewone kinderweelde van deze ‘Oostenrijkse’ jaren.
A.V.

Spreuken en zegswijzen uit de omstreken van Brugge
(Vervolg van 1953, blz. 201)
1. De Kost: eten en drinken
A. Eten.
59. Iedereen moet werken voor ‘de bete brood’. Als ze thuiskomen van 't werk, zegt
moeder: ‘de broodwinners zijn daar!’ of ook ‘de kostwinners’.
60. Als ze 's zaterdags hun weekloon binnenbrengen: ‘Ze zijn daar met de
smoutstuiten’.
61. Een karig loon of een arme stiel is maar ‘een mager broodje’ of erger: 't is
maar een ‘drogenbroodje’. Doch hoe gering het ook zij. ‘'t is ook een broodje’.
62. Iets dat men volstrekt nodig, ‘broodnodig’ heeft: ‘Hij heeft het zo nodig als
brood in de spinde’.
63. Een zeer menslievende vrouw: ‘Ze zou 't brood uit heur spinde geven’. Een
moeder voor de kinders ‘zou 't brood uit heur mond sparen’.
64. Om te zeggen: Ziet dat ge niet moost (verkwist) binst dat ik weg ben: ‘Kinders,
spaart de beuter en 'n eet geen brood’.
65. Ze kan op heur twee oren slapen, haar toekomst is verzekerd: ‘Heur broodje
is gebakken’. Men hoort die spreuk in het bekende rijmpje:
Wat geeft zulks aan 't landbestier,
't Graan is goedkoop of dier:
Hun broodjes zijn gebakken.

66. Om in de gunst van ‘den broodgever’ te blijven: ‘Wiens brood men eet - diens
woord men spreekt’.
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67. Wie het meest boft, heeft het minst in de spinde:
Geeft den boffer een brood,
de klager 'n heeft geen nood.

68. En zo is de gang van 't leven: ‘Den enen zijn dood is den anderen zijn brood’.
69. De eerste huwelijksweken is het nog al ‘lievetje lek mijn lippe’ m.a.w.: ‘Ze
zijn nog in de wittebroodsweken’.
70. Die mensen hebben het wel gehad en moeten nu verminderen: ‘z' hebben hun
wittebrood voren g'eten’.
71. Wie eerst een ander leed aandeed en nu zelf in de miserie zit, op zulke zegt
men: ‘Hun geleende broodjes komen thuis’.
72. Iemand zijn zaligheid - of ook zottigheid - zeggen: ‘'k Heb hem daar op zijn
brood gegeven’.
73. Als moeder een vers brood begint, slaat ze eerst een kruisje met de top van 't
mes op de platte kant en zegt: ‘Heer, zegen het brood en al die er van eten’. Nog
anders: ‘God zegene 't brood, en 't mes en al de rest!’
74. Een dikke snee is een boterham ‘voor één hand’; een fijn sneetje, een boterham
‘voor twee handen’ (vasthouden voor 't breken); een roggestuite is ‘een eeken snee’.
In de zuiderse zandstreek, waar men roggebrood eet: ‘'t Snijdt lijk lever’.
75. Op de kermis bakte men koekebroden ‘groot lijk een wagewiel’. En wie
goedhertig van aard is ‘heeft een herte lijk een koekebrood’.
76. Was de bakte gelukt, 't was ‘brood lijk watte’; van een ingeslegen bakte: ‘'t Is
brood uit de Steenstrate’; half gebakken: ‘'t Balt in je mond’.
77. Zijt ge te leeg (lui) om op te staan: ‘Ge zit daar gelijk gebakken’. Men bakte
toen nog met zuurdesem; tegen iemand die zich voorbarig om iets ongerust toont:
‘Ge zit daar gelijk gebakken, en ge zijt nog niet verdesemd’.
78. Iemand die de zaak goed kent en de knepe weg heeft: ‘Hij is erin doorkneed’.
79. Valt de zaak tegen, 't is ‘een mislukte bakte, een kwakelbakte’. (Ook een
kwakelbrouwte).
80. Van een aardig (raar) gedraaisel van een vrouw: ‘Is mij dat een raar gebaksel!’
Of: ‘'t Is maar een halfbakkene’. Spottend zegt men: ‘We gaan ze naar Eeklo doen
om te herbakken’. - ‘Ja maar, zo is 't antwoord, ge moet er twee halve hebben voor
een g'hele’.
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81. Een voorzienig mens is een beetje op de voorkanse: ‘Ge moet maken dat ge een
bakte op zolder hebt’.
82. Algemeen gekend: ‘Kakken gaat vóór 't bakken, al was den oven nog zo heet’.
83. Tegen arme mensen die brood van den armdis trokken, klonk het: ‘Uwen oven
staat achter in de kerke’.
84. Juist gepast en op rijm gezet:
Wijn een jaar oud,
Brood een dag koud,
Een ei een ure geleid
Is van de drie hun beste tijd.

M.C.

Mengelmaren
Jacob van der Vaet van Kortrijk,
Kapelmeester van Keizer Maximiliaan II.
Kortrijk 1530 - Wenen 1567.
Hij was de zoon van meester Egidius, koster der parochiekerk van Heule, en werd
in 1543 door de Kapittelheren van Kortrijk aanvaard als een van de vier ‘chorales’
der collegiaalkerk. Deze kleine groep van zingende koorknapen was pas gefondeerd
door kanunnik Jacob van Thielt († 1543); de beurzen waren voor te behouden aan
jongens uit Kortrijk en Wervik (geboorteplaats van de stichter). De kapittelacten
vermelden dan ook uitdrukkelijk dat Jacob, zoon van Egidius, wel te Kortrijk (en
niet te Heule) geboren was.
De cantoria van het O.L. Vrouwkapittel beleefde toen een glorietijd: aan het
Keizerlijk Hof te Wenen leverde zij beroemde kapelmeesters als Pierre de la Rue,
Nicolaas Gombert, Petrus Massenus (Maessins). En zo werd de begaafde Jacob (van
der) Vaet in 1553 te Kortrijk afgehaald door de oude zangmeester Massenus en naar
Wenen meegenomen. Hij werd er weldra keizerlijk Kapelmeester en componeerde
talrijke motetten. Hij was amper 37 jaar toen hij te Wenen overleed (1567), een
weduwe en verscheidene minderjarige kinderen nalatend. Als Kapelmeester werd
hij opgevolgd door niemand minder dan Philippus de Monte.
Aan zijn leven eu werk werd onlangs een belangrijke studie gewijd door MILTON
STEINHARDT (Jacobus Vaet and His Motets. Michigan State College Press, 1951.
In-8, 190 blz. met uitvoerige transscripties).
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De Heilig-Bloedrelikwie te Brugge.
In een vlot geschreven brochure geeft Kan. A. Vander Heeren eerst een bondig
overzicht van de verering en de lotgevallen der vermaarde relikwie gedurende haar
achthonderdjarig verblijf te Brugge. Op dat gebied missen we nog immer een grondige
studie over de volksverering der Brugse relikwie die slechts zeer laat haar locale
grenzen (Brugge en het Brugse Vrije) is ontgroeid.
Bij de onderzoeking van de eerste oorsprong der relikwie, wordt hier een heel
nieuwe weg gebaand. Langs een merkwaardige exegetische ontleding van het
Evangelieverhaal komt de geleerde Schrijver tot het besluit dat Joannes, in zijn
uitvoerig relaas, drie relikwieën op het oog heeft die in zijn laatste levensjaren te
Jerusalem bewaard en vereerd werden: een relikwie van kostbaar Bloed door Jozef
en Nicodemus bij de graflegging uit Jezus' zijdewonde verzameld, een lijkwade en
een rok zonder naad. De Brugse H. Bloedrelikwie, door de patriarch van Jerusalem
in 1148 aan onze graaf Diederik geschonken, zou een deel van deze eerste, door
Joannes beschreven relikwie zijn.
- Kan. A. Vander Heeren. Het H. Bloed te Brugge. St. Andries, Druk.
Vercruysse-Vanhove. 48 blz. = 20 fr.

De Sint-Kwintenskerk te Oostkerke.
Deze zomer wordt de herbouwde parochiekerk van Oostkerke (Brugge) ingewijd.
Aan de oude, in 1944 totaal vernielde, kerk wijdt LUC DE VLIEGHER een goed
gedocumenteerde en geïllustreerde monographie (in het Bulletin van de Kon.
Commissie voor Monumenten en Landschappen IV, 1953, blz. 111-132). De
geschiedenis van het kerkgebouw wordt geschetst aan de hand van oorspronkelijke
gegevens uit het kerkarchief. De technische en vergelijkende beschrijving geeft het
oude kerkgebouw zijn plaats in de vroeggotische kerken-familie van onze kustvlakte.
A.V.

Een Oostendse Rederijker: Pater Philips Bauwens.
Het naamloze en niet onverdienstelijke rijmwerk ‘Wondere Beroerten...’ in 1816 te
Oostende uitgegeven (Biekorf 1953, 152) wordt door F. De Potter (Leven en Werken
der Zn. Schrijvers, bl. 59; Gent 1900) toegeschreven aan een zekere ‘P.J. Bauwens’.
De geest en trant van het werk wijst op een geestelijke, zo meende De Potter;
biographische bijzonderheden had hij echter niet kunnen vinden.

Biekorf. Jaargang 55

112
Is deze toeschrijving juist, dan mogen we de dichter vereenzelvigen met Philippus
Jacobus Bauwens, geboren te Oostende in 1756 en aldaar overleden 18 Januari 1821.
Philips Bauwens was een van de laatste paters van de Oratorie van Oostende; hij
was onderpastoor op St. Pieters en Pauwels van 1785 tot zijn overlijden. Samen met
de Oratorianen J.B. Stevens en J.L. Zeurinck bezorgde hij in 1805-1806 de uitgave
(te Brugge bij Franciscus van Eeck) van de Sermoenen van Emmanuel De Camba,
superior van de Oostendse Oratorie, pastoor van Oostende en Deken van het district
Oudenburg. - Volgens het Necrologium van het bisdom Gent en Rond den Heerd 5,
1870, 205.
Weet er iemand nadere bijzonderheden over deze schrijver?
K.R.

Vastenkermissen te Brugge.
‘'t Zand is goed, de Potterie het doen niet weerd, Park en Begijnhof gevallen op
drie-vierde.’ Zo was verleden jaar (1953) het oordeel van de foorkramers. Er is
alleszins voort verschuiving in die oude vastenkermissen, dat ware het nagaan waard.
P.G.

Vragen.
HOED DER VRYHEID. - De ‘Vryheidshoed’ behoort tot de Patriottentijd. Is hij eerst
in het omwentelingsjaar 1789 alhier opgekomen of was hij reeds vroeger als
zinnebeeld bekend? Men vindt hem op trommels en vaandels uit 1790. Komt hij ook
op prenten voor?
P.L.
INFLUENZA. - Dit (Italiaans) woord was zeer in de mode bij ons omstreeks 1890-1900;
tegenwoordig hoort men het zelden nog. De (Spaanse) ‘griep’ van 1918 heeft het
zeer snel verdrongen. Wanneer was het woord ‘influenza’ alhier in omloop gekomen?
M.S.
LUKAS' SCHILDPADDE. - Hij ging naar Avelgem lijk Lukas' schildpadde. Een spreuk
van de Scheldekant. Wie kent daar de betekenis van?
J.H.
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[Nummer 5]
Roelandt Savery
Kortrijk 1576 - Utrecht 1639
Roelandt Savery was een kind van Kortrijk en heeft als kind Kortrijk verlaten om er
nooit meer terug te keren. Met talrijke andere Kortrijkse families uit het
weversambacht en de koopliedenstand die tot de Hervorming waren overgegaan,
zijn de Savery's na de Spaanse herovering (1580-84) uitgeweken naar het Noorden.
Te Haarlem en te Amsterdam, waar zijn broeder, de schilder Jacob Savery, en zijn
zuster Mayken gevestigd waren, genoot de jonge Roelandt een kunstopleiding in het
milieu van de émigré's uit het Zuiden, waaronder meesters van naam vertoefden als
Hans Bol. Daar leerde hij ook het werk van Coninxloo en de Bruegels kennen.
Toch is het niet in Holland dat Savery zichzelf ontdekt heeft. Beslissend waren
de jaren (1604-1615) die hij in dienst van de Duitsche Keizers heeft doorgebracht.
Hij was nog geen dertig toen hij, naar Praag ontboden, aldaar, naast andere Duitse
en Nederlandse kunstenaars, begon mede te werken aan de versiering van het
koninklijk paleis. Keizer Rudolf had toen het plan opgevat van zijn beroemde
‘Wunderkammer’: al de natuurwonderen van woud en gebergte uit Oostenrijk en
Tirol wenste hij in een galerij van jachttaferelen in de grote zaal van zijn Boheemse
residentie te
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zien samenvatten. Savery werd op Tirol uitgezonden. Twee jaar lang heeft hij, zoon
van de lage landen, de Tiroolse Alpenvalleien bereisd en er getekend en geschetst,
betoverd door die ongekende bergwereld. Zijn tekeningen hebben hem gediend voor
de grotere composities in het paleis.
Te Praag zelf vond Savery een gelegenheid om zijn bijzondere aanleg te
ontwikkelen. Keizer Rudolf onderhield bij zijn paleis een soort dierentuin. Daar heeft
de kunstenaar wilde en exotische dieren naar de natuur getekend; uit deze schetsen
zou hij later aanhoudend putten om zijn dierenstukken te stofferen.
Na de dood van Keizer Rudolf (1612) vertoefde Savery nog enige tijd als
‘camerschilder’ van Keizer Matthias te Salzburg en te München. Ook in Tirol was
hij nog verder werkzaam. Doch confessionele verwikkelingen, die weldra op de
Dertigjarige Oorlog zouden uitlopen, hebben hem omstreeks 1617 voorgoed naar
Holland teruggevoerd. Hij vestigde zich nu te Utrecht waar hij in 1619 als vrij meester
van het St. Lukasgild ontvangen werd. Gedurende twintig jaar heeft Savery in deze
stad gewerkt. Hij is er gestorven, onvermogend en ongehuwd, in 1639 en werd er in
de Buurkerk begraven.
De tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten te Gent (10 April - 13 Juni)
heeft een kleine honderd schilderijen en een zeventigtal tekeningen van Roelandt
Savery samengebracht uit Europese en Amerikaanse musea en collecties. Uit het
Koninklijk Prentenkabinet van Brussel zijn daarenboven drie oorspronkelijke etsen
en een twintigtal gravures naar Savery aanwezig.(1)
Deze retrospectieve valt enigermate tegen door de eentonigheid van het onderwerp
en van de compositie.

(1) Geï!lustreerde Catalogus van de Tentoonstelling, met inleiding door Paul Eeckhout,
Conservator van het Museum voor Schone Kunsten van Gent, die een volledige en critische
catalogus van Savery's ceuvre voorbereidt.
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De meerderheid der schilderstukken behoren immers tot de derde periode, het laatste
verblijf in Holland. Na 1618 herkauwt Savery in 't oneindige zijn Vogels in een
landschap en Landschappen met vogels, Landschappen met herten, apen, hazen,
vossen; en zelfs zijn Aards Paradijs en zijn Orpheus met dieren verschijnen hier in
serie. Het uitstekende vakmanschap vergoedt hier niet langer de beperktheid van de
inspiratie. En het blijkt duidelijk dat Savery als schilder geen baanbreker geweest is,
wel een ‘overgangsmeester’ die eerder stationnair in de ontwikkeling van zijn tijd
heeft gestaan. Sommige van zijn bloemstukken in de trant van Bruegel zijn
uitmuntend. Ook als schilder van bergen, rotspartijen en watervallen staat hij niet
los van Bruegel en vooral niet van de Mechelse meester Lukas van Valckenborgh,
die eveneens aan het Oostenrijkse Hof werkzaam is geweest. Toch ziet hij het
berglandschap minder panoramisch dan zijn voorgangers, beboste hellingen en wilde
ravijnen hebben zijn voorkeur. En hij is een der eerste die het dier tot een zelfstandig
onderwerp heeft gemaakt.
De ‘kermis’ van deze tentoonstelling - en van de kunst van Savery - is in de
tekeningen gelegen. Voor één van zijn meesterlijke studiën zal men gaarne een half
dozijn van zijn courante schilderijen geven. In deze bladen van een schetsboek,
uitgevoerd nu eens in zwart krijt, dan weer in rood krijt en waterverf, soms licht
gekleurd, soms gewassen, spreekt een kunstenaarsziel, direct en overtuigend. Een
gravure van zijn vriend Sadeler stelt hem voor neergezeten op een rotsblok, midden
de bruisende bergvloed, en tekenend. Dat zullen zijn geïnspireerde momenten geweest
zijn. Daar bereikte hij die romantische visionnaire stijl, onrustig en soms groots, die
de etsen van Altdorfer oproept. En meteen begrijpt men dat Savery in de uitgezochte
collectie van Rembrandt vertegenwoordigd was door een van zijn schetsboeken met
studiën uit Tirol. En dat ook zijn keizerlijke opdrachtgevers de uitzonderlijke waarde
hebben erkend van zijn grote Tiroolse land-
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schappen die zich heden nog in het beroemde exemplaar van de Atlas van Blaeu in
de Weense Hofbibliotheek bevinden.(1)
Het Museum van Kortrijk kon aan deze tentoonstelling met drie schilderijen en drie
tekeningen deelnemen. Na 1830 heeft de stad inderdaad een romantische en actieve
verering aan haar roemrijke zoon gewijd. Savery zelf kreeg geen monument, wel
een straat die zijn naam draagt en uitloopt op het monument van Louis Robbe. Deze
laatste, advokaat en dierenschilder, heeft de belangstelling voor het werk van Savery
in zijn stad gaande gemaakt. Hij kende Savery uit de gravures en uit een doek (Beren
en Wilde Ossenjacht) dat in 1838 door het Museum van Kortrijk uit de verzameling
van kunstschilder J.B. De Jonghe aangekocht werd. En omstreeks ditzelfde jaar werd
Robbe officieel gelast met het opmaken van een lijst der Kortrijkse beroemdheden.
De stad en de vrienden van het Museum bleven sindsdien uitkijken en kochten in
1885 op de veiling de Sequeira te Brussel het kapitale paneel uit de eerste periode
van Savery: Plundering van een Dorp (1604); daar men toen dit tafereel als een
‘Inneming van Kortrijk’ beschouwde, is minister Vandenpeereboom tussengekomen
en de aankoop geschiedde met steun van de Staat. In de jaren 1886-87 werden op
veilingen te Amsterdam drie tekeningen aangekocht (nn. 592-594 van het Museum).
En weer te Amsterdam werd in 1906 nog een doek (Bizon door drie honden
aangevallen) uit de laatste periode aangeworven. Deze waardevolle collectie Savery's
eert de kunstlievende Leiestad die, in de vorige eeuw, naast Robbe een plejade van
eerlijke dierenschilders, als de Verwee's, Wautermaertens, De Vos, De Pratere, aan
haar firmament zag verschijnen. En het was de broeder van de hekkesluiter der
Kortrijkse ‘animaliers’, Gustave Caullet, die in 1912 de

(1) E.W. Bredt. Die Alpen und ihre Maler, 79-80 (Leipzig 1912).
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beste, en nog niet vervangen, biographie van Roelandt Savery heeft geleverd.(1)
Een eigenaardig toeval heeft Savery's naam verbonden aan een trefwoord uit de
natuurlijke historie. De Meester tekende en schilderde immers herhaalde malen de
befaamde Dodo, een vogel die in 1598 door Hollandse zeelieden op de Mascarische
eilanden (Mauritius en Réunion) ontdekt was. En het is mogelijk dat Keizer Rudolf
een exemplaar van deze ontdekking in zijn dierentuin te Praag heeft gekregen. Savery
zou dan naar een levend model hebben gewerkt. De belangrijkheid hiervan ligt in
het feit dat deze plompe basterdstruis (Didus ineptus) zijn ontdekking geen honderd
jaar heeft overleefd, in 1681 was hij uitgestorven De originele weergave door Savery
heeft aldus een buitengewone documentaire waarde gekregen en zo vindt men
tegenwoordig in de afdeling Natuurkunde van het British Museum een schilderij van
Roelandt Savery dat de Dodo in natuurgrootte voorstelt.
E.N.

Van de Pastor en de Schoenmakersvrouw.
Er was een keer een pastor en zijn schoenen waren versleten.
Zo nu, hij liet een paar nieuwe maken bij een schoenmaker wiens vrouw de
reputatie had van een onverbeterlijke babbelette te zijn. Ze was er voren gekend van
uren in 't ronde.
‘Kijk, schoenmaker’, zei de pastor, binst dat de vrouw er bij stond, ‘ge moet er
zeulen op leggen van een wijventonge, da's onverslijtelijk.’
‘Goed, mijnheer de pastor’, zei de vrouw, zo rap of kijken, ‘we gaan doen wat dat
je zegt. En 't euverleer gaan we maken uit pastorsvel, dat drinkt geen water.’
Dudzele.
A.M.

(1) G. Caullet. Catalogue [du Musée de Peinture et de Sculpture de Courtrai], 44-51 (Kortrijk
1912)). - De belangrijke studie van A. Laes (1931), gewijd aan de werken in Belgische
verzamelingen, heeft de biographie niet aangevuld.
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Rederijbedrijf en vishandel te Brugge 1814-1820
Serweytens' Rederij
Een rederij met korte levensduur was deze van Bernard Serweytens te Brugge. De
goede en kwade dagen van deze onderneming kunnen wij aflezen uit het grootboek
van de rederij dat bewaard wordt in het Stadsarchief te Brugge.
Dit koopmansboek heeft onder meer dan één opzicht belang voor de studie van
de Brugse economie in 't algemeen en voor de kennis-van de visvangst en de vishandel
in 't bijzonder. Het grootboek bevat 180 beschreven bladzijden waaruit het wel en
het wee van dit Brugse bedrijf duidelijk blijken. Een vijftigtal bladen bleven
ongebruikt en het boek is voorzien van een folio-register.
De rederij was eigenaar van twee vissloepen, de ‘Sint Pieter’ en de ‘Dame Agnes’,
waarvan de tonnemaat niet is aangegeven. Beide schepen werden gebouwd tussen
de jaren 1808-1811 door ‘baas Jan van Gheluwe’ te Scheepsdale, in eigen beheer,
mits geregelde betaling van voorschotten naarmate het werk vorderde. Zo kostte het
bouwen van de ‘Dame Agnes’ fr. 17.339 in totaal, zonder de uitgaven voor het reden.
De twee sloepen, met aanlegplaats Oostende, werden op hun eerste zeereis
beschermd door ‘drie canonnierbooten van eerste klasse’, eveneens eigendom van
de rederij.

Reizen.
De eerste vaart van de ‘Dame Agnes’ werd aanvaard op 17 Mei 1814 naar de
Doggerbank, onder het gezag van Antoon Vollemaere van Oostende. Het schip liep
binnen te Oostende op 14 Juli. Een jaar na Napoleon's val te Waterloo werd het schip
omgedoopt in ‘Joffrouw Agnes’ en van dan voort worden de posten in het grootboek
in het Vlaams geboekt.
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Er werden 31 reizen ondernomen. Bij de achtste reis staat de ‘Agnes’ onder bevel
van Adriaan Vroome van Nieuwpoort. Telkenmale wordt aan de Doggerbank gevist.
Op 31 Januari 1818 (elfde reis) wordt een reis naar Bergen in Noorwegen ‘om zalm
en stokvis in commissie’ aanvaard.
Vanaf de dertiende reis (van 16 Februari 1818 tot 14 September) komt het schip
onder gezag van Antone Declerck die vijf reizen onderneemt naar de Doggerbank
en een naar IJsland (van 3 Juli tot 9 September 1819).
De laatste reizen, vanaf de twintigste tot de een-en-dertigste, alle naar de
Doggerbank, geschieden onder gezag van Andries Saffaert van Oostende. De reizen
naar de Doggerbank duurden doorgaans 60 dagen, waar ze nu niet meer dan 18 dagen
in beslag nemen.
De ‘Sint Pieter’ ondernam slechts 13 reizen, waaronder een naar Terre-Neuve
(1817) onder bevel van stuurman Christiaan Lente. In Februari 1818 vaart stuurman
Domien Loppens naar IJsland en het jaar daarop naar Nantes om wijn. De tiende en
elfde reis hebben eveneens IJsland tot bestemming, t'elke reis duurt de vaart van
April tot September.
Het grootboek geeft alleen melding van de naakte feiten die aanleiding geven tot
het boeken van debeten credietposten; slechts blote cijfers en de omschrijving van
de teboekgestelde post worden vermeld; wij hebben derhalve niets kunnen vinden
omtrent het wedervaren van de bemanning ter visvangst, wat zeker te vinden was in
het scheepsjournaal van de respectieve stuurlui.

Bemanning
De bemanning van de ‘Joffrouw Agnes’ bestond uit 16 man. Onder stuurman Adriaan
Vroome had de sloep volgende scheepsvolk aan boord:
Negen vissers: Majoor Pieter, Laforce Pieter, Piat Norbert, Kempe Karel, Declerck
Anthone, Hubreght Johannes, Vroome Cornelius, Carroen Karel, allen uit Nieuwpoort;
Roose Frans.
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Daarenboven: de kuiper Vande Wiele Baziel uit Brugge; Billiaert, kuiper en zouter;
Hinte Hendrik, timmerman uit Brugge. En nog vier Oostendenaars: Van den Heede
Pieter, Roelandts Frans, Knudde Jan en Devie Jacob.
De bemanning van de ‘Sint Pieter’ bestaat, bij de eerste reizen onder stuurman
Lente, uit elf vissers, allen uit Oostende, te weten: Donche, Brandus, Maurus Jan,
van Eyghe Pieter, van Hecke Frans, Molleman Frans, van Heede Piet, van Loo Pieter,
Prinket Piet, Haeckx Frans en Sluytel.
Ook de overige koppen zijn Oostendenaars: kuiper Capron; Weymat Jan. kuiper
en zouter; zes man, met name: Vermeere Phil., De Coo Piet, Roelof Jan, Raverlet
Jan Jozef, van Wynsberghe Jan, van Houcke Phil. Alleen de scheepsjongen Hintens
Jan is uit Brugge.
Elk lid van de bemanning krijgt een rekening waarop voorschotten en aandeel in de
vangst van elke vaart worden geboekt.
Uit de vissers worden, na behoorlijke scholing, stuurlieden gekweekt; zo bemerken
wij dat Anthone Declerck van Nieuwpoort die, in 1814. onder stuurman Vroome
naar de Doggerbank voer (twaalf reizen) vanaf 1818 gezagvoerder worden van de
‘Agnes’ op de Doggerbankvaarten en eindigt als stuurman ter IJslandvaart.

Uitbating.
Een algemeen overzicht van de bedrijfsontwikkeling van Serweytens' rederij kunnen
wij in dit kort bestek niet geven. De cijfers uit het grootboek verstrekken ons trouwens
niet al de elementen nodig tot het opmaken van de geschriften voor het afsluiten der
rekeningen van elk boekjaar en het opstellen ener jaarbalans. Verder ontbreekt nog
de aangifte van het bestaande scheepsmaterieel en reedtuig, van de niet verbruikte
voorraden, van beschikbare kasmiddelen en onverkochte gezouten en gedroogde vis.
Toch kunnen wij nagaan welke reizen baat en welke reizen verlies brachten.
Op het einde van elke reis wordt, na verkoop van de vis, hetzij te Oostende, hetzij
in de mijn te Scheepsdale, de reisrekening afgesloten.
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Zo bijvoorbeeld voor de vier eerste reizen van de ‘Agnes’ naar de Doggerbank kon
opgemaakt worden dat in totaal 1736 gulden ten goede kwam ‘aen de sloepe’ d.i.
4/12 en 3477.13.3 gulden aan de bemanning.
In één jaar was de uitbatingswinst van vier reizen naar de Doggerbank dus 1736
gulden voor een geïnvesteerd bedrag, voor wat de ‘Agnes’ betreft, van 17.339 frank.
Omgerekend in franken ad 2.10 en mits jaarlijkse afschrijving van 10 percent op de
koopprijs van het vaartuig werd dus 11 percent verdiend.
Wat de verdienste van de manschappen betreft, deze kan nagegaan worden per
reis die, voor de Doggerbank, gewoonlijk 60 dagen duurt.
1e Reis

totale netto-verdienste 674.4.0 gulden met
16 man of, omgezet in franks ad 2.10,
komt per man op fr. 1.46 per dag

2e Reis

1231.6.3 of per man op fr. 2.51 per dag

3e Reis

719.12.3 of per man op fr. 1.57 per dag

4e Reis

852.11.0 of per man op fr. 1.71 per dag

hetzij voor de vier reizen, gemiddeld per man 1,80 fr. daags en dit gedurende 240
dagen vaart in het jaar.
Dit loon is niet onredelijk, gezien de scheepstimmermansbaas Hinnekens, vader,
die na elke reis aan het schip werkte in de haven, betaald werd tegen 13 stuivers
daags, welk loon dat van de visser niet bereikte.
Door de rederij werden geen uitgaven gedaan voor sjouwwerk aan wal, behoudens
voor vervoer met paarden en karren van de aanlegplaats Oostende tot aan de vismijn
te Scheepsdale. Vissers en matrozen verrichten al het werk als tegenwaarde voor hun
aandeel in de vangst: kalfateren, provisie aan boord brengen, schilderen, netten
vermaken, vislossen, helpen uitdragen naar de kopers en zelfs, bij wankoop ter mijn,
uitleuren naar de omliggende gemeenten.
Zo stond het scheepsvolk ten dienste van de rederij twee dagen vóór onder zeil
gaan en twee dagen na ten anker komen. Bij afmonsteren na het seizoen werkte de
visser thuis als zeilmaker.
In het jaar 1817, op de vaart ‘naar den verschen teelt’, van 9 October tot 29 October,
werden 133 ton-
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nen volle haring en 14.000 stuks gestoorden haring door de ‘Agnes’ binnengebracht
en tijdens dezelfde vaart, door de ‘Sint Pieter’ slechts 94 tonnen volle haring. Het
was een schrale vangst geweest, die verlies berokkende. Voor beide schepen samen
beliepen de gemene lasten en onkosten 4777.16 gulden tegenover 3661.7.0 gulden
voor de ontvangsten. Het schadelijk slot werd ten laste van beide schepen geboekt,
voor ieder met een bedrag van 558 gulden vlaams courant, 4 stuiver en 6 cent,
In hetzelfde jaar gold de haring, te Brugge geleverd aan de viskoper en de
vishandelaar, 4 gulden voor 100 haringen d.i. 4 cent het stuk.
Het scheepsvolk ontving na elke reis zijn deelvis en het aandeel in de vangst, na
aftrek van de voorschotten betaald aan de vrouwen of de moeders.
Wat opvalt is de bijzondere aandacht die verleend wordt aan het onderhoud van
de drijffokke,(1) waarvan de onkosten soms een groot deel der winsten te niet doen.
Voor de drijffokke, alsook voor netten, spanrepen en fustagie, werd een speciale
rekening geopend.
De laatste vaarten brachten verlies. Om de uitbatingsposten te doen slinken, werd
de vis der laatste reizen direct te Oostende verkocht door de zorgen van hr Fonteyne.
Nergens is in het grootboek spoor te vinden van verzekering, zodat wij mogen
aannemen dat de rederij haar zelf verzekerde door de bescherming die ze aan haar
schepen verleende met de drie kanonneerboten.

Verkoop en klanten.
De traan gewonnen door het smelten van de vislever werd aan de Brugse cliëntele
verkocht door de reder; zonder andere bemiddeling of makeling.

(1) Drijffokke: een waterzeil, aan een ra bevestigd, dat door een opperreep en een schoot in
zodanige stand in het water wordt gehouden, dat de op-de-wind liggende sloep schier geen
drift maakt, waardoor het vissen met de kol gemakkelijker kan geschieden. - Verg. Frans
Bly. Onze Zeilvissloepen. Gent. 1910.
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De wijn van de vaart op Nantes werd geleverd aan Brugse wijnhandelaars.
Na de afslag ter mijn te Oostende of te Scheepsdale werd de vis in ontvangst
genomen door de viskopers, de leurders en de peniers(1) te Brugge, door de
kasmareien(2) van elders in het land.
De rekeningen maken in hoofdzaak gewag van kabeljauw, landorium (weinig of
niet gezouten kabeljauw) of verse moluwe, gullen, lengen, kool.(3) De rekeningen
courant met ‘generaelyck alle de kopers van visch en haring’ geven ons een trouw
beeld van de vishandel te Brugge in de jaren 1814 tot 1820.
De vishandelaars en leurders te Brugge, klanten van Bernard Serweytens, zijn 75
in getal; zij zijn meest in de poortstraten en de volkskwartieren gevestigd: Langestraat,
Ezelstraat, Smeestraat, Vrijdagmarkt, Baliestraat (Trabaillie), Carmersstraat,
Peperstraat.
Als ‘viskopers’ worden vermeld: Canneel bij 't Peerdebrugtje, Pieter Gerbo op de
Platse Malleberg, Pieter van Izegem bij de Vismarkt en Verbrugge bij 't Paradis.
Verder zijn nog 40 klanten afnemers buiten Brugge, vooral uit Oostende, Gent,
Kortrijk, Blankenberge, Izegem. Zelfs te Mechelen en te Leuven woonden een paar
klanten.
Ten slotte zijn daar nog de grote kopers van haring: J. Block te Gent en J.N. Peters
te Leuven, beide ook als viskopers bekend; Dumortier-Williame te Doornik. M.J.
Scheltens te Brussel, P. Grandjean te Luik.
De vier jaar lang behaalde winst die vrijwel aanhield, behalve bij uitzonderlijk slechte
vangst, vindt haar verklaring in een gewoon na-oorlogs verschijnsel: gebrek aan
tonnemaat en de hierdoor stijgende vracht- en warenprijzen van ingevoerde waren.
Enige hierboven aangehaalde cijfers geven aanleiding tot een paar beschouwingen.
De daling van de visprijzen na de jaren 1818-1819 kan slechts gedeeltelijk als
verklaring van het teruglopen der winsten gelden, gezien de prijzen der pro-

(1) en
(2) :Zie De Bo, Wvl. Idiot.
(3) Zie: Ernest M.A. de Spot. Vlaamse Zeevisschers. Kortrijk, 1942. Kanttekeningen (vissoorten),
blz. 175-218.
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visie van de bemanning en deze van het scheepstuig eveneens slonken.
Toch blijkt het dat reder Serweytens het in 't jaar 1819 reeds voordeliger vond op
Nantes om wijn te varen, liever dan in een bepaalde periode bij de Doggerbank te
laten vissen. Zeer waarschijnlijk werd de wijnreis gefinancieerd met de gelden
voortkomend van de winst der visvangst tijdens de vier voorgaande jaren, zoals
trouwens het verbouwen van de ‘Sint Pieter’ en de ‘Joffrouw Agnes’ een investering
was met de middelen die Bernard Serweytens ter beschikking kwamen na zijn
gelukkige importhandel van koffie uit San Domingo in de jaren 1808-1811.
De Brugse rederij van Serweytens heeft zes jaar lang haar sloepen op de Noordzee
gezonden, met gunstig resultaat gedurende vier jaar.
Het valt verder op dat de haringprijzen in het jaar 1818 (4 cent het stuk in de
groothandel) schromelijk hoog lagen. Die prijs was meer dan dubbel van wat hij 90
jaar nadien zou zijn, toen de volle haring 3 cent het stuk gold in de kleinhandel en 3
stuks voor 10 centiemen voor de ijdele haring, in het jaar 1908.
De rederij van Serweytens bleef renderend tot de gang van zaken in de zeevisserij
weer normaal werd, de tonnemaat toenam en Engelse, Franse en Hollandse reders
wederom vraag en aanbod in redelijker evenwicht hielden met de mondbehoeften
en de koopkracht van de verbruiker.
In het onderhavig grootboek is niets te bespeuren dat verband kan houden met de
vereffening van activa en passiva der rederij, noch met het lot dat de ‘Sint Pieter’ en
de ‘Joffrouw Agnes’ beschoren werd. Het valt moeilijk uit te maken wat al
omstandigheden in werkelijkheid geleid hebben tot de slechte gang van het bedrijf.
De daling van vis- en haringprijzen in de twee laatste levensjaren heeft het Bernard
Serweytens, ondanks ingrijpende maatregelen, blijkbaar onmogelijk gemaakt zijn
rederij, over de depressie waarin ze geraakt was, heen te voeren.
G.-P. BAERT
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Het leven van de heilige Godelieve
Berijmd door Martinus Coucke, prior der Sint-Andriesabdij
1723
In 1868 publiceerde Rond den Heerd een Vlaams gedicht van ongeveer 300 verzen
over het leven en de marteldood van Sinte Godelieve:
Wie Godelieve was, haar moeder ende vader
Hoe zij twee zuster had, godvruchtig allegader.
Ik geren in het kort zou zetten op gedicht....

Het stuk draagt de ondertekening ‘M.C.P.V.S.A.’ en is gedateerd 1723 bij middel
van drie jaarschriften(1). De twee eerste van die jaartallen gaven eveneens het
onderwerp van het gedicht te kennen:
‘kLeIJn begrIJp Des LeVens Van De heIJLIghe goDeLIeVe onDer proteCtIe Van
Den VeerthIenDen bIssChop Van brVgge.’
De veertiende bisschop van Brugge is Henricus Josephus van Susteren (1716-1742);
hetgeen met het jaartal 1723 goed overeenkomt(2).
‘Die mij iets naders kan berichten over dicht en dichter zal mij welgekomen zijn’
voegde de naamloze uitgever van het stuk er aan toe. Daar Rond den Heerd ook nu
nog talrijke lezers vindt, meen ik het niet overbodig, - al is het wel bijna een eeuw
later, - een antwoord te geven op deze vraag.
In de bibliotheek van de huidige Sint-Andriesabdij berust een 18e-eeuwse
handschriftje, dat gedichten bevat van [Martinus] Coucke, monnik van de
Sint-Andriesabdij. Ziehier de volledige titel van deze verzameling:
‘Latijnsche en Vlaemsche / versen, / soo gheestelijcke als

(1) RdH. 3.1868, 251-252; 259-260.
(2) Het derde chronogram komt op het einde van het gedicht: goDeLIeVe VVonDerLIJCk Van
Den beghIn ( = 1723). RdH had 1723 voor de twee eerste gerekend, 1773 voor het derde;
en hij besloot: ‘geene van die twee jaartallen en passen op hem [sc. Mgr van Susteren,
1716-1742]; wat onjuist is.
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ander, / opdraghten, / waerondere aen Mr en mev. Van Huerne de
Schiervelde / en aen andere; / benevens eene latijnsche meditatie / op het
bitter Lijden / van onzen Zaligmaker / door / mr Coucke, Moninck / van
d'abdije van St / Andries bij / Brugghe / gemaeckt en eijgenhandigh /
geschreven / 1734 à 1743 /’.(1)
Deze ‘gheestelijcke en andere versen’, al werpen ze een eigenaardig licht op de
denkbeelden van een monnik uit de 18e eeuw, geven ons geen te hoge dunk van zijn
dichterlijk gemoed. Maar het volstaat hier te weten dat Martinus Coucke de edele
‘dicht-const’ beoefende en dat hij, omstreeks 1723, misschien reeds de Parnas
beklommen had. Voegen wij er nog aan toe dat hij stierf als prior van zijn abdij, welk
ambt hij wellicht sedert 1710 had bekleed. Zo kunnen wij de raadselachtige initialen
van het Kleijn Begrijp als volgt lezen:
M[artinus] C[oucke], P[rior] V[an] S[int] A[ndries].
Wat is er over deze dichter bekend?
Martinus Coucke, zoon van Joris en Cornelia Valcke, werd te Brugge geboren en
in O.L. Vrouw gekerstend op 20 Juli 1676. Hij trad in de Sint-Andriesabdij, waar
hij omstreeks 1696 zijn geloften aflegde. Bij de dood (19 Mei 1710) van abt Gregorius
van de Steen, dachten de monniken van Sint-Andries er aan Martinus Coucke tot
zijn opvolger te kiezen: onze dichter behaalde inderdaad 8 eerste en 4 tweede
stemmen, tegen 4 eerste en 5 tweede aan de prior dom Willem Pieters. Deze laatste
werd nochtans verkozen, omdat de commissarissen van mening waren, dat hij de
waardigste was en dat er tegen hem, omwille van zijn onvermoeibare ijver voor de
kloostertucht, was geïntrigeerd geworden. Welke rol Coucke in deze zaak heeft
gespeeld, weten

(1) Het handschrift werd aan de abdij van Sint-Andries overgemaakt door een erfgenaam
van van Huerne, Hoogwelgeboren Heer Baron Raphaël Gillès de Pélichy. Over van
Huerne, - bedoeld wordt Jonkheer Aybert van Huerne, burgemeester van 't Vrije
(overleden 26 November 1760), - zie Tablettes des Flandres 5, 1953, 305.
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wij niet. De dichter van de Gheestelijcke en andere Versen blijkt een zeer bekwaam
en uiterst minzaam confrater te zijn geweest, alhoewel ietwat bel-esprit en
waarschijnlijk minder bekommerd om de observantie dan zijn mededinger. Het
dossier van de verkiezing van 1710 bevat een brief van Dom Pieters waarin deze
laatste protest aantekent tegen de beschuldiging als zou hij dom Coucke belasterd
hebben. Zou onze dichter de auteur van deze beschuldiging geweest zijn? Opvallend
is het dat prior Pieters zijn eerste stem aan zijn mededinger gaf; zo edelmoedig is
onze dichter niet geweest(1).
Na de aanstelling van abt Pieters werd Martinus Coucke prior van de abdij en
bediende dit ambt tot aan zijn dood in 1741. In het obituarium van Sint-Jan-ten-Berge
te Ieper, waarin de monniken van Sint-Andries sedert 1646 worden opgenomen, staat
zijn naam op 30 Mei aangetekend: ‘Dom Martinus Couque, prior Sti Andreae prope
Brugas’. Zijn naam verschijnt ook in het obituarium van het Sint-Godelieveklooster
te Brugge - in de moderne, ietwat verknoeide overschrijving van het verloren
obituarium - onder het jaar 1741.(2)
Om de bewijskracht van ons antwoord op de vraag van Rond den Heerd aan te vullen,
blijft er nog uit te leggen hoe de prior van Sint-Andries er toe gebracht werd, in 1723
over de Heilige van Gistel te dichten.
Deze datum komt feitelijk goed overeen met een merkwaardig voorval uit de gloria
pothuma van de H. Godelieve, namelijk de translatie van 1723. Omstreeks 1720
hadden de parochianen van Gistel een nieuw schrijn laten maken om de relikwieën
van de H.

(1) Brussel, Alg. Rijksarchief, Conseil d'Etat, 44. B.
(2) Dom N. Huyghebaert, Le Nécrologe de l'ancienne abbaye de Saint-André-lez-Bruges, in
Tablettes des Flandres, 5, 1953, 265.
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Godelieve met meer luister te bewaren. Het schrijn was in 1723 voltooid en de
bisschop van Brugge, Mgr van Susteren, werd uitgenodigd om de relikwieën er in
te plaatsen. Maar de bisschop vergenoegde zich met op 4 Juli de nieuwe fierter in te
zegenen en gelastte de abt Pieters van Sint-Andries de plechtigheden van de translatie
voor te zitten.(1)
Deze enigszins verbazende opdracht vraagt een woord uitleg. De bewaring van
de relikwieën der heiligen komt aan de bisschop toe: hij alleen heeft het recht ze te
visiteren, te onderzoeken en te ‘translateren’. Het is echter juist omdat hij, als bisschop
van Brugge, dit recht reeds vroeger te Gistel met vastberadenheid had laten gelden,
dat Mgr van Susteren aarzelde in 1723 het opnieuw uit te oefenen. Toen hij, op 7
Juli 1719, het oude schrijn had willen openen om de vermaarde Bollandist Sollerius
in de gelegenheid te stellen de er in opgesloten stukken en bescheiden te onderzoeken
en over te schrijven, had dit initiatief een echt oproer in Gistel uitgelokt. ‘Diversche
turbulente ghemeenten’ hadden de brandklok laten luiden en het volk, dat in de
parochiale kerk samengestroomd was, opgeruid, zodat de bisschop, op verzoek van
de machteloze schout, onder allerlei beledigingen en bedreigingen, het bedehuis had
moeten verlaten. Om het voorgenomen onderzoek enkele weken later (27 September)
te kunnen doorvoeren, moest de prelaat beroep doen op het Centraal beheer.(2)
Men zal ook gemakkelijk verstaan dat de beledigde kerkvorst er weinig voor voelde
om zijn eens zo oneerbiedige kudde van Gistel drie jaar later met een

(1) De opdrachtsbrief van de bisschop aan de abt werd uitgegeven door F. Lefebvre, Sainte
Godeleine, son culte et ses reliques, Arras 1888, blz. 294. Het verslag van de translatie van
6 Juli 1723 door de abt opgesteld is bij C. Callewaert in Annales Soc. Emulation, 58, 1908,
191, te vinden.
(2) C. Callewaert, Les reliques de Ste Godelive à Ghistelles et leurs authentiques, Annales Soc.
Emulation, 58, 1908, 418-432, heeft het voorval uitvoerig behandeld.
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nieuw bezoek te vereren. Hij bedankte en liet de vleiende taak over aan de abt van
Sint-Andries.
Waarom nu de abt van Sint Andries, de nogal bescheiden Dom Pieters? Men weet
dat de bisschoppen van Brugge, als opvolgers van de bisschoppen van Doornik,
samen met de abten van Sint-Andries beurtelings het patronaatsrecht uitoefenden
over de kerk van Gistel en hare filialen (Zande, Zevekote, Moere).(1) Zeker heeft de
translatie van relikwieën niets te maken met het uitoefenen van dergelijke rechten,
maar juist omwille van dit recht was de abt van Sint-Andries geen onbekende figuur
te Gistel en men mag er van overtuigd zijn dat de minzame bisschop in de gegeven
omstandigheden heel tevreden was dit genoegen aan de abt te mogen doen.(2)
Dat de abt voor de betuigde eer gevoelig was, bewijst ongetwijfeld het gedicht
van zijn prior, Martinus Coucke. Misschien werd het dichtstuk op een soort van
‘academische zitting’ voorgelezen? Zeker schijnt me dat ons ‘allerkeurigst geschreven’
handschrift in ‘nagemaakte drukletters’ en ‘in eenen ouden gemarbel-verfden omslag’
ingebonden, aan Mgr. van Susteren werd ter hand gesteld. Was dat stichtelijke epos
ook niet ‘onder protectie van den veerthienden bisschop van Brugge’ uitgegalmd?
Een meesterstuk is het ‘Kleijn begrijp’ zeker niet, maar de naïeve en hoogdravende
verzen van dom Martinus Coucke getuigen niettemin van de trouwe belangstelling
van onze voorvaderen voor het zuivere en ontroerende leven van de zoete maagd
van Gistel.
Dom N. HUYGHEBAERT

(1) B. Janssens de Bisthoven, De Sint-Andriesabdij en haar patronaatsrecht over Westvlaamsche
parochies, in Miscellanea Historica Alberti De Meyer.
(2) Abt Pieters (1710-1733) blijkt een vurig vereerder van de Gistelse martelares te zijn geweest.
Het stenen portaal aan de Sint-Godelievekapel in de Bouveriestraat, met het mooie beeld
van de heilige, draagt het wapen van de abt. Bij welke gelegenheid dit gedenkteken
geschonken werd, hebben wij niet kunnen achterhalen.
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In het Vrybusch ten tijde van Maria-Theresia.
De affaire van Terrest 1740
Het bos van Houthulst, in 1608 door de Aartshertogen aangekocht, was in rechte een
domaniaal woud geworden, in feite echter werd het meer dan ooit te voren het domein
van de ‘Buschkanters’. Een exclusief domein van een bevolkingsgroep die rond en
langs en in het bos nestelde, samenraapsel van landlopers, deserteurs, leurders en
stropers, in besloten kring trouwend en huizenierend en elk toezicht, elke politie in
‘hun’ bos uitsluitend. Wisseling van eigenaar raakte hen niet; in 1739 liet het
Oostenrijks beheer een deel van het Vrybusch verkopen, de Buschkanters erkenden
zo'n verkoping niet: ‘Maria-Theresia heeft de verkoping ingehouden,’ zo wisten ze
te vertellen, ‘en grond en busch aan de buschkanters overgelaten; 't busch is gegeven
geweest voor de arme mensen, en niemand die dat veranderen kan.’
Het houtvestersambt van het domaniale Vrybusch was toevertrouwd aan de
magistraat van Ieper (stad en kastelenij). De politie werd practisch uitgeoefend door
een van de Ieperse schepenen, bijgestaan door vier sergeanten. Deze wacht was alles
behalve een keurtroep; we weten dat zij in 1761 samengesteld was uit twee oude
mannen, een jongen van zeventien en de concierge van het domaniale wachthuis.
De uitoefening van het toezicht werd daarenboven zeer bemoeilijkt door een aloud
conflict van jurisdictie. Het Vrybusch lag immers maar voor een klein derde deel
onder de kastelenij Ieper. Alles wat ‘over de Corverbeke’ lag, met Ter Munniken en
Terrest, behoorde onder het Brugse Vrije. En de wetheren van het Vrije lieten er
maar liefst Bourgogne waaien en betwistten er het gezag van de domaniale Ieperse
politie. Zolang de Buschkanters in hun Vrijbusch ongestoord mochten kappen en
boeren, deden ze elders geen kwaad; werden ze echter tot de orde geroepen, dan
weken ze naar de
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naburige dorpen Zarren, Werken, Handzame, waar men ze liever verloren dan
gevonden had. De Heren van het Vrije waren daarom zeer meegaand met de
Buschkanters, ten koste van het prinselijke bos. Het Vrybusch, dat op de Ieperse
zijde in tamelijke goede staat van onderhoud was, vertoonde dan ook op zijn Brugse
zijde de littekens van een onbeteugelde roofbouw.(1)
Zo was de toestand ten tijde van onze zegsman, Guillaume Joseph De Le Tombe,
schepen van Ieper, die in 1740 het domaniale houtvestersambt uitoefende met een
krachtdadigheid die door het Hof te Brussel niet goedgekeurd werd. In zijn Dagboek
geeft hij een uitvoerig relaas van de ‘affaire van Terrest’ en men hoort op het einde
dat de houding van het Hof hem bitter teleurgesteld heeft. Wij laten nu schepen De
Le Tombe aan het woord, meestal in de originele tekst van zijn Dagboek.(2)

Verhaal van de Ieperse schepen De Le Tombe.
‘Den 19 Mey 1740 (was ik) op het geheuchte genoempt Terrest, op de
parochien van Zarne ende Clercken, vergeseltschapt door den
huissier-audiencier Berten ende de vier sergeanten-garden van Syne
Majesteyts bosch van Houthulst. Ende (wij zijn) aldaer gegaen in de
herberge om onse peerden te doen peisteren ende te inbiten, vermits het
ontrent den negen uren smorghens was’.
Samen met Berten zat ik aan tafel in de herbergkamer; de sergeanten
bewaakten ‘onse peerden... die voor de deure van onse camer stonden,
welke deure op de strate gaf.’
Als op afspraak heeft het volk ‘in den nomber van ontrent 80 ofte meer
vergaedert rontsomme de herberge en in

(1) Over het Vrybusch, zie Biekorf 3, 1892. 25 vlg.; 40, 1934, 169; 47, 1946, 176. - La Flandre
5, 1873, 319; hier wordt naar de voornaamste archiefbronnen verwezen.
(2) Dit Dagboek - Handschrift in mijn bezit - loopt over de jaren 1715-1745. - Uit zijn Dagboek
vernemen we dat De Le Tombe ‘had op 1 Februari 1740 gecogt het ampt van conseiller
procureur du Roy van 's coninckx wateren ende bosschen voor de som van 850 pond gr.
courant ende thien dito ponden van bespreken. Het compt mij 860 pond gr.’
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de keuken.’ Zij hadden de sergeant van het Brugse Vrije ‘opgemaekt om
ons vast te nemen ende naer Brugghe te leyden, hem daertoe alle hulpe
ende bistant belovende, ende ten dien effecte andere groote beloften gedaen
hebbende.’
De Brugse sergeant kwam inderdaad binnen en vroeg mij ‘met alle
beleeftheijt... om te sien myne attestatie, vermits eene ordonnantie was,
dat niemand Ianghs het lant en moghte gaen sonder attestatie, van wat
qualiteijt hy moghte wesen.’
Als attestatie toonde ik hem de vier sergeanten-garden ‘met de couleuren
van den Keiser’. De Brugse officier was daarmee niet tevreden, hij verzocht
mij ‘dat ick hem niet quaelick en soude afnemen, dat hij sijne fonctie doen
soude.’ Waarop ik antwoordde: Doe uw fonctie als 't u past, en ga buiten,
want ik heb hier ‘affairen’! Ik zag immers ‘waer ick gelant was’
Toen de man buiten was, zei ik tot mijn sergeanten; Laat niemand bij onze
peerden komen! En tot huissier Berten: Spring op uw peerd, zo rap als ge
kunt ‘ick voor my ben niet geambarraseert’, ik zal zeker nog voor u in het
zadel zitten!
‘Ende het was tijt, doordien de andere toespringhende, den sergeant van
het Brussche Vrye quam mij toeghespronghen met al die boeven,
besemakers, busdieven, mij stellende de sackpistole op de bost. Ende sijn
gesight van my kerende op het peert, greep hy het vast aen den toom. Ick,
proffiterende van den oogenblick, greep syne sackpistole vast, ende vronck
die uuijt sijne hant, hetgonne hem soodaenigh verschrickte, dat hy als
doodt van achterom viel. Ick ordonneerde op den instant de garden hem
te coorden ende binden, gevanghen te nemen. Hetwelcke gedaen synde,
spronck ik den degen in d'hant met mijn peert in het middel van alle het
volck, die soo verschrikt waeren, van in plaetse van mij met hunne
menighte te overrompelen, overhoop op elckanderen vielen.’
Ondertussen was huissier Berten, die niet van de stoutste was, weggelopen:
ik zag hem in de verte, deed hem teken bij mij te komen. Hij naderde en
ik riep hem toe en vroeg ‘waer dat hij liep? Hy seide mij dat hy geloopen
was om te sien of elders geen volck meer en was. Waerop ick hem
ordonneerde van bij de sergeanten ende den gevanghenen te blijven, hem
seggende dat daer syne plaetse was, maer dat hy niet en behoefde elders
te loopen, dat hier omtrent ons canaillen genough waeren, dat men elders
geene meer en moste gaen soucken!’
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Daarop gaf ik bevel te zamen met de gevangene ‘sachtjens voorts te gaen
naer den bosch toe, om ter Munnicken te winnen. Ende ick volghde hun
van achter aen, van tijdt tot tijdt blyvende staen, om het volck teghen te
houden die den gevangene wilden weerhebben, want sy ghedeurigh
groeiden.
Ende aen den bosch gecommen synde, soo quamen twee vande principalste
hun op hunne knie voor my smitten, met blooten hoofde my biddende om
godtswille van den ghevanghenen los te laeten.’
Ik weigerde. Zij echter hielden vol, nu eens met ‘schoone te spreecken’,
dan weer met bedreigingen. ‘Ick spronck met met mijn peert wederom
naer hun toe, al schremende ende vloeckende, den deghen altydt in d'hant,
om hun de vreese aen te jaeghen, waerdoor sy wederom heesselden.’
Ik keerde terug bij mijn mannen. De koppen van de bende ‘continueerden
ghedeurigh aen het schoone spreecken.’ Inwendig was ik blij en ik liet de
gelegenheid niet voorbijgaan. Ik zei tegen de voorsprekers: ‘Ick en verstaen
u niet, doet dan die canaillen stille staen, want den eersten mordieu die
nogh eenen voet verstelt, ick sal hem het hoofd branden, dan can ick hooren
wat ghy seght.’
Zij deden de bende stilhouden en kwamen dan terug en smeekten mij de
gevangen Brugse officier weer te geven. ‘Dan hebbe ick hun geantwort:
Ick ben blyde dat ick nogh drie vier eerlicke persoonen vinde uuyt sulck
eenen hoop canaillen, ende ter consideratie van die drie à vier eerlicke
lieden, sal ick hem loslasten.’
Daarop gaf ik mijn garden bevel de gevangen sergeant los te laten. En wij
trokken naar het Munnicken.
De drie voorsprekers kwamen ons nog weer nagelopen ‘om de sackpistole
van den sergeant weder t' hebben hetgonne ick niet en hebbe willen geven.
In 't Munnicken heb ik den coggel afgetrocken.’
's Anderendaags heb ik verslag uitgebracht bij de heren van de ‘maitrise’
(houtvesterij) te Ieper. Zij verzochten mij mijn proces-verbaal naar het
Hof te Brussel te zenden. Hetgeen ik twee dagen later gedaan heb. De
wetheren van het Brugse Vrije waren mij daar echter voor met een eigen
proces-verbaal en aanklacht tegen mij. Zij hadden ‘de saecke gheel swart
voor my gemaeckt, ende.... de saecke gheel anders te kennen gegeven als
die was.’
Brussel vermeed e!ke tussenkomst in de zaak en liet deze ‘affaire’, lijk
vroegere affairen met het Vrije, zoals ze was. ‘Sy (de Brugse tegenpartij)
en hebben geen satisfactie van het
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Hof gehadt, noghte ick oock, waer over ick geen reden en hadde van
content te sijn.’ Zo besluit de energieke Ieperse wetheer en hij troost zich
met de vrijmoedige beschouwing: ‘Maer daer en was anders niet te
verwachten van t' Hof van Brussel.’
In het slot van zijn relaas onthult schepen De Le Tombe ook de reden van
deze opstoot der Buschkanters van Terrest: ‘het was om hun te vreecken,
ter oorsaecke dat ick des sondaeghs te vooren eenen van hun smorghens
ghecoort en gebonden uuijt syn huys hadde doen haelen, ende naer Yperen
in de vangenisse doen setten, die daernaer bij sententie gebannen is
gheweest.’
Het gelag van de affaire werd betaald door de stille en schuwe
huissier-audiencier Berten. De goede ambtenaar ‘is corts daernaer sieck
gevallen, ende naer omtrent een half jaer al uuijt en ingaende, is ten latsten
blijven ligghen, soodat hy omtrent een jaer naer d'affaire van Terrest
ghestorven is.’ Te Ieper werd zijn ziekte en dood algemeen toegeschreven
aan de alteratie op die Meidag in het boze Vrybusch.
R. DE S.

Mengelmaren
Gipten te Moen. 1553.
Een bende boosdoeners, die zich uitgaven voor ‘egiptenaers’ ofte zigeuners, maakte
in 1553-1555 het Vlaamse platteland onveilig. Zij waren eerst werkzaam in het land
van Waas, waar de heer van Eksaarde enkele kopstukken terechtstelde en de troep
uit zijn streek verbande. Onder de leiding van Michiel Toussain ‘dict Tabary’ en
Stevin van Hassele zakte de bende af naar de streek tussen Leie en Schelde in de
kasselrij Kortrijk. Hier zaaiden zij schrik en ontzetting bij de bevolking van de
parochiën Moen en Bellegem door hun gewelddadige dieften en aanslagen. Op het
hulpgeroep van boeren en kortwoners kwam de baljuw van Kortrijk, Jan vander
Vichte, met zijn sergeanten ter plaatse en nam de bende gevangen. De aanhouding
had plaats ‘en la paroiche de Moeden’; uit de bende werden de twee ‘kapiteinen’
Toussain en van Hassele uitgepikt en naar Kortrijk overgevoerd.
Het verhoor van deze mannen, die beweerden te zijn ‘de nation egyptienne’, duurde
drie dagen. Uit Moen en Belle-
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gem verschenen 24 getuigen. De beide beklaagden werden op de pijnbank gelegd
en gefolterd door de scherprechter ‘Maistre Mathis du Mondt’, die daartoe uit Gent
ontboden was. Dezelfde beul werd door de Kortrijkse schepenbank weldra gelast
met de uitvoering van het vonnis: Michiel Toussain werd aan de galg opgeknoopt;
Stevin van Hassele werd met roeden gegeseld en voor 50 jaar uit het land gebannen.
Ook vrouwen uit deze bende hadden zich aan diefstal op ‘povres gens’ plichtig
gemaakt. Te Bellegem werden twee zulke modellen ingerekend; zij droegen geen
andere naam dan ‘Barbe’ en ‘Caterinne’, en noemden zich ‘femmes egyptiennes’
van een zekere ‘capitaine Glaude’, die echter in de handen van de souverein-baljuw
gevallen was en aan het strop terechtgekomen.
Deze twee giptenessen werden een hele tijd gevangen gehouden en langdurig
ondervraagd in verband met het proces Toussain. Zij waren opgesloten in de
‘Canesiepoorte’ (Kanunnikpoort) en werden daar voorzien van eten en drinken door
de schamele portierster die de Poort bewoonde. Baljuw en schepenen hebben de twee
vrouwen met een zekere zachtheid behandeld blijkbaar om de tongen los te maken.
Barbe en Caterinne werden ten slotte uit Vlaanderen verbannen op straffe van hangen.
- Volgens de rekening van baljuw Jean de la Vichte, lopend van 1 Maart 1553 tot
24 Mei 1555. Algemeen Rijksarchief Brussel, Baljuwrekening n. 13823, f. 11.
A.V.

Goede Vrijdag paternostertje. 1643.
In een oud zakboekje, in de jaren 1640-1670 door een man uit Ingelmunster of
daaromtrent volgeschreven met allerlei gebeden, profetieën en leringen, vind ik de
volgende versie van het oude rijmgebed, gedateerd 1643.
‘Een godtvruchtich ghebedt van de bitter Passie ons Heere Jesu Christi, twelck een
christen mensch behoort te lesen tweemael daeghs ende bysonderlyck opden goeden
Vrydagh.
Op eenen goeden vryendach
dat Ons Heere Jeus Christus inde bitter pijne was,
aen thoudt des Cruycen wiert hy ghehanghen,
de Doorne Croone heeft hy ontfanghen.
Doen quam Judas dien valschen verraeder,
ende seyde: Heere wat hebbe ick u misdaen
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dat ghy nu lydt de bitter pyn
de bitter passie niet voor my alleen
maer voor geheel de werelt int gandts ghemeen.
Die dit gebedeken can ghespreken
snuchtens vrough al voor syn eten,
t'savonts als hy slaepen gaet,
Godt sal hem senden
drye boden voor syn eynde
drye heuren voor syn bitter doodt,
syn sondekens sullen vergheven syn
al waeren sy noch soo groot.
Amen.’

Over mondelinge overleveringen van dat oude rijmgebed, zie Biekorf 1934, 144;
1950, 245; 1952, 270.
A.V.

Vragen
Beleg van Oostende. - Men vertelt dat er, gedurende het beleg 1601-1604, zodanig
veel weddenschappen op het al of niet innemen van de stad werden aangegaan, dat
de Aartshertogen een verbod daarover hebben uitgevaardigd. En men vertelt nog dat
er, bij de overgave van het garnizoen, maar één Oostendenaar in de stad meer
overbleef. Kan iemand mij bronnen van deze overleveringen aanwijzen?
J.H.
Pastoor vanden Bavisre. - In 1809 verscheen bij de Weduwe De Moor en Zoon te
Brugge een drukje: ‘Onderrigting wegens de aflaeten gejond door Z.H. Pius den VII,
Paus van Romen, aen de gene bezoeken de VII autaeren in de parochiale kerke van
S. Salvator tot Brugge. Opgesteld door den Eerw. Heer G.J. Vanden Baviere, voor
dezen Pastor in het Bisdom van Ieperen.’ (In-12: titel + IV en 52 blz.).
Guilielmus-Josephus van den Baviere S.T.L. was geboren te Hondschoote in 1743
en is pastoor geweest te Terdeghem (Fr. VI.) in het oud bisdom Ieper; hij overleed
te Brugge 7 Maart 1815. Meer kon ik over hem niet vinden. Heeft hij na het
Concordaat nog een bediening aanvaard? En zijn er nog andere geschriften of boekjes
op zijn naam bekend?
K.B.
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[Nummer 6]
Meetje van Oostkerke vertelt...
Meetje van Oostkerke kende goed mijn tante; ze was van dezelfde ouderdom, op
haar tachentigste, en toen ik haar vroeg om een keer van het oude Oostkerke (bij
Brugge) te vertellen zei ze alzo:
‘Wel joeng, 'k 'n ben maar weinig of niet geleerd, maar als je gij daarmee gediend
zijt, kom het gij maar een keer af; je moet maar zeggen wat da' je moet weten, en als
ik het niet 'n kennen, wij blijven vrienden lijk van te voren.’
Ik vroeg eerst naar haar vader en 't ene bracht het andere bij; ze vertelde eenvoudig,
gewoonweg naar mate dat haar iets te binnen viel.

Van een ouden biemelker.
‘Je moet weten, mijn vader was een geboren Oostkerkenaar en een inbrave goe' vint;
en hij kweekte bieën, zuiver voor zijn kontentement.
Dat waren strooien biebuiken met een holletje langs onder. 's Winters stak hij
stoksjes voor 't holletje, zodat de bietjes er niet uit 'n kosten, maar er kwam wind en
lucht binnen. De 12 Maarte was 't bietjesdag, want S. Gregorius was de patroon van
de bieën. Vader deed dan de korven open en liet de bieën los die seffens buiten
vlogen.
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Met 't begin van de zomer liep vader gejaagd rond 't hof, want de jonge bieën die
uitgebroed waren, zwarmden dan rond: ‘Joengers, zere 'n biebuik da'k ze kan vangen!’
Vader begost te schuifelen en met zand te smijten in den hoop zwarmende bieën en
las luide:
Here, koning van de bieën,
Daal neder op het groene gars,
Om te vergaren honing en was
Om te vereren den autaar des Heren!

En waarlijk ze begosten te vergaren en vielen neer in een bal op een tak gelijk de
muggen, en vader kost ze alzo buiken.
Heel de zomer halen ze 't zeem uit de bloemen en ze spuigen dat uit in d'holletjes
van de ratels; ze doen dat gelijk de duiven die hunder jongskens kroppen. Het was
hangt aan hunder pootjes.
Als er meer dan één koning was in den buik, beten ze hem dood en ze sleepten
hem buiten door 't hol.
In September wierden de bieën geslacht en dat ging alzo: eerst woog hij zijn korven
en de middelslag bleef onaangeroerd; de zware korven wierden geslacht voor 't zeem.
Vader maakte zoveel putten in den grond ofdat hij korven had en zette in ieder put
een stokje met een spleetje langs boven. Hij stak daarin een sulferlap van wel twee
duimen breed. Hij pakte dan de korf met de planke op d'hand, schoof de planke weg,
zette den buik in de put en ontstak de sulferlap. Al de bieën waren bedwelmd van de
rook en vielen dood in de put en ze waren geslacht, maar vader klopte totdat ze er
al lagen.
Voor de sulferreuke bleven de korven tot 's anderendaags buiten staan. En de
buiken wierden dan in huis op tafel gezet en wiender joengers kropen er seffens
allemale rond. Als vader de ratels uithaalde, vroegen wij: ‘Toe, vader, laat ons een
keer bijten?’ Om te plagen gaf hij ons dan 't broed om in te bijten, en dat was slecht:
jonge bietjes tewege in eitjes.
't Zeem zat bruin geklast in de ratels met een
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klein vliezetje erover, zodat het er niet uitliep. In de buik zaten er stokjes en kruisjes
en de bieën maakten daar hun ratels aan vaste. Die ratels wierden op een gazen doek
over een grote eerden komme gelegd nevens den heerd. De doek wierd uitgedouwen
en over de komme gehangen om te druppen. We hadden wel 10 tot 12 kilo zeem van
één buik.
Zeem zet zijn zelven: de vuiligheid komt boven en moeder schepte dat af.
We verkochten 't zeem aan Pier Yde die kommersie deed in 't groot en de potten
wegvoerde met peerd en wagen. Maar moeder hield veel zeem over voor eigen
gebruik. Dat was goed voor een vallinge of voor een slechte borst en 't was kloekte
voor deerlijke joengers.
Als vader dood was, moesten we op ieder buik drie klopjes geven en zeggen:
‘Julder baas is dood!’ En seffens begosten ze te ronken: anders zouden ze op de
ruiten komen zitten.

Van de wasse en de krempe mane.
Mijn vader keek altijd naar de mane want 't hing daar vele van af en ze voorspelt
goe' en kwa' were: ‘Een ring rond de mane kan vergaan’, dat is twijfelachtig were;
maar:
‘Een ring rond de zunne
is water met hele tunnen.’

Als 't nieuwe mane is ziet je den derden dag een zikkeltje van een vingertje breed;
wel, als dat zikkeltje rechte staat, gaat het een goe' mane zijn en 't voorspelt goe'
were. Maar als 't zikkeltje scheef ligt, gaat het maar een nat seizoen zijn.
Als ge slacht in de wasse mane, krempt je vlees niet; en als ge slacht in de krempe
mane krempt het vlees als ge alzo karmenaten en worst braadt.
Ge moet zaad van bloemen opdoen in de wasse mane, g'hebt dan schone dubbele
blommen. Als ge fruit trekt in de wasse mane, vorten de builen en in de krempe mane
drogen de builen op.
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In de krempe mane vriest het 't hardst en het duurt tot dat de mane tenden is.
De Maartse mane is slecht voor de zieken en voor oude mensen en vooral voor
mensen die 't water he'n.

Tegen de vijt en de perels op d'ogen.
Om bevrijd te zijn van de vijt las mijn moeder den derden dag van de nieuwe mane
dat schietgebedje.
O Heere, 'k heb de nieuwe mane gezien,
De worm uit mijn tanden,
De vijt al uit mijn handen.
Bevrijd mij van alle boze vijanden.

En dan nog een Onze Vader en voor 't laatste: ‘God dank, we hebben nooit de vijt!’
Maar voor de perels op d'ogen, dat wierd bij ons niet afgelezen. Mijn moeder
maakte daarvoor een bijzondere zalve met drie soorten van poeiers: kalemink, rominne
en witte seruze gemengeld met zoete boter. En ze streek die zalve op de schele van
d'oge en ze dekte jen oge met een doek. Je mocht je in geen drie dagen wassen en je
mocht zekers zijn, de perel was weg.
En ze bewaarde die perelzalve in een eerden potje met een slunze toegedekt. Als
er iemand om hulpe kwam, kregen ze een beetje perelzalve in een dubbel
musselschelpe.
Mijn moeder had dat geleerd van heur moeder die het opgetekend had op heur
kerkeboek om niet te vergeten. Dat ging nog zo gemakkelijk niet om die poeiers bij
den apotheker te kopen, maar mijn moeder was daarop gekend voor heur perelzalve.

Zorgen om de beesten.
Als er eentwat schol of eentwaar wat haperde met de beesten, deed mijn moeder
seffens een belofte aan Onze Lieve Vrouwe, en de Zondag droeg ze een viggen of
een hane of een keun in een van die schettekotjes die daar van achter in 't kerkeportaal
hingen.
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Achter de vroegmesse kwamen d'Onze Lieve Vrouwemeesters kijken en Tilleman
of Pol Bellegem ging met d'offerande op de kerkestichele gaan staan aan 't lijkhekken.
En de beeste wierd verkocht per opbod en de opbrengst was voor den offerblok van
O.L. Vrouwe.
't Gebeurde meer of een keer dat grote boeren het kalvetje beloofden als de veerze
goed kalfde. En de Onze Lieve Vrouwemeesters riepen dan af dat er bij zo 'n boer
een kalvetje was. Als het een schoon kalf was zou de eigenaar soms wel 't laatste
gebod op hem pakken en hij betaalde dan de koopsomme aan de Onze Lieve
Vrouwemeesters.
Maar Nathalie van Ko's, die doodarm was, zat daar al niet mee in. Ze was
ingetrouwd, woonde in de koeistal en haar vint was versmoord in een droge ree, een strekgrachtje tussen 't land - en zijn handen zaten vul gars om er uit te klauwen,
uit de morre. En 't vrouwmens verzuchtte: ‘Och, Ons Here zal d'er wel eentwat mee
doen!’ En als heur moere bakkig was, wierd ze gestaakt aan een lange touwe in de
bilk achter de scheure, omdat de hazebukken er zouden naar toekomen. Dat waren
dan gelijk verwilderde jongen, niet teer, en ze kweekten veel beter of een tem keun.
Den 1en Zondag achter Sinksen, op Heistkermesse, gingen we gaan dienen naar
St-Antonius, naar Heist voor de zwijns, en we gingen te voete en heel de weg al
lezen.
In 't putje van de winter, den 17 van Nieuwjaarmaand, op Sint-Antonius oftewel
den Zaterdag d'r achter, op Toontjes Zaterdag, deden we de viggenommegang in
Onze Lieve Vrouwekerke te Brugge. En 't stond daar geschreven op een koper kadertje
onder 't beeld van St-Antonius:
‘Zijn uw dieren in gevaar
hier is uwe middelaar.’

Maar d'r was daar volk, mens! je kost op de koppen lopen. Je moet weten die
viggenommegang was een koppeldag voor boeredochters en boerezeuns.
En achter den ommegang kochten we daar Sint-An-
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toniuskoekjes voor de beesten, alzo de grootte van een Damsche mokke. En als de
zwijns 't Sint Antoniusvier kregen - dat is de plekziekte, - brak mijn moeder zo'n
koeksjes in 't drinken en ze deed een novene en negen dagen achtereen las ze de
litanie van St. Antonius: - ‘Van 't Sint Antoniusvier dat menschen en dieren aanraakt,
spaar ons Heer!’

Van Sint Kwintinus en Gutagow.
Daags voor Alderheiligen was 't Sint Kwintinus, de patroon van Oostkerke, en op
Kwintjesdag gingen de boeren met hunder peerden ten offeren tot aan de kerkedeure.
Achter de Zondagvespers deden de pastor en de boeremensen Kwintjesommegang
rond de kerke en er was daar veel volk.
Bij ons thuis lazen ze negen dagen lang de litanie van Sint Kwintinus om geluk t'
hebben met de peerden. En w' hadden in geen tien jaar een kachtel g' had van een
peerd en moeder beloofde entwat aan Sint Kwintinus en 't jaar nadien hadden we
een kachteltje. En mijn vader zei: ‘Maar moeder toch, hoe dat je daar niet eerder op
'n peisde!’
D'er ligt daar nog een soorte van een heiligen onder de kerketorre begraven: de
kluizenare Gutagow. Hij heeft nog van zijn levens in een donkere spelonke gewoond
aan de Stropuit; dat is daar aan Bellegems bilken, maar dat waren vroeger al busschen
en wildernesse in den ouden tijd. En ze zeggen dat Gutagow nog een grave geweest
is en dat hij in die spelonke met kruiden en karoten en rapen geleefd heeft. Zijn beeld
stond in de kerke al de mannekant, vóór de preekstoel, aan de pilare, met een karote
en een rape voor zijn voeten.
Er wierden nog kinders gedoopt met de name van Gutagow, gelijk Gutagow
Verlinde van dat groot boerenhof. En daar in dat huizetje waar dat de spelonke gestaan
heeft hê'n die menschen hunder kind ook alzo geheten: Gutagow Zeuring.
M.C.
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De familienaam Coelus
Reeds tweemaal is er dit jaar in Biekorf sprake van deze zonderlinglijkende fn.
Coelus. Misleid door de spelling is men soms geneigd hem op zijn Latijns uit te
spreken: sjelus of sjeloes, als was het een mannelijke vorm van coelum, de hemel!
Daartegenover staat de eenvormigheid in de uitspraak: het volk (o.a. Oostende) zegt
uitsluitend koeluus.
Zo hadden we enkele jaren geleden een Coelus op de Normaalschool, wiens naam
door bepaalde leraars aanvankelijk nogal ‘gehavend’ en verlatijnst werd, tot
rechtmatige ergernis van de getroffen persoon.
Onze overtuiging was het steeds dat we te doen hadden met een van onze vele
Nederlandse familienamen op of met huis: Bakhuis, Bierhuis, Bulthuis, Hooghuis,
Houthuis, Hebbinkhuis, Ingenhous, Kliphuis, Meelhuizen, Nouhuis, Stouthuizen,
Veldhuizen, Wijkhuis, van Huize, van den Korenhuize, van Nieuwenhuize, van
Steenhuize, van Herikhuizen. Wellicht Heuzekijn en Huismans; zeker kortweg Huis
zelf. Alle deze namen heb ik in de laatste jaren uit boek en blad en leven opgetekend.
Er zijn er voorzeker nog talloos veel. Ze liggen evenwel gespreid over het hele
Nederlandse taalgebied. Waarop hier niet kan ingegaan.
De onlangs aangehaalde naam-vorm: van den Coelhuuse (in één van de mogelijke
oude spellingen; wij hebben de tipe-spelling verkozen voor bovengaande lijst) door
L.V.A. boven blz. 94, heeft ons bevestigd in ons oordeel. Allerwaarschijnlijkst ligt
daar herkomst en betekenis.
Wat is echter de betekenis?
In mijn verbeelding is dat altijd geweest: de ondergrondse kelder met bovengronds
huisje bij een kasteel b.v. waarin men het vlees koel bewaarde. Bij het kasteel te
Wijnendale, vlak naast het bekende kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Tertentee,
is er nog zo'n inrichting te vinden. De vraag voor mij is: komt dit vermoeden uit?
Er is dit tegen: Verdam's Middelnederlands Woordenboek geeft het niet; wat te
verwonderen is, indien onze zienswijze ‘klopt’. Ook vonden we tot hier toe geen
enkel dokument (een plattegrond van een burcht b.v.) waarop dit levensbelangrijk
gebouw met die naam staat opgegeven. Misschien vindt een lezer ergens iets
desaangaande.
De moderne woordenboeken geven meer bescheid. Ik vond het woord in twee
reeds ietwat verouderde groter werken, nl. Vercoullie's Nederlands-Frans
Woordenboek (waarin koelhuis
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= réfrigérant) en in Kuipers' Geïllustreerd Woordenboek der Nederlandse Taal,
Amsterdam, Brussel, 1901, zonder specifieke aanduiding evenwel. In ons Westvlaams
Idioticon staat koelkamer aangegeven in verband met de hoppeteelt. Quicke in zijn
Wdb. van het Brouwersvak, Gent, 1926, vermeldt koelhuis als: plaats der brouwerij
waar de wortafkoeling plaats heeft.
Van Dale's Nieuw Groot Wdb. der Ned. Taal (ed. 1950; bewerkt door Dr. C.
Kruyskamp en Dr. F. De Tollenaere) geeft koelhuis met twee verschillende
betekenissen:
1. fris gelegen huis, schuur, vertrek waarin vloeistoffen (b.v. melk) worden geplaatst
om die koel te houden;
2. inrichting die ruimten bevat waarin de temperatuur beneden het vriespunt
gehouden wordt om levensmiddelen enz. daarin bederfvrij te kunnen bewaren. Hierbij
behoren samenstellingen als: koelhuisboter, koelhuisei, koelhuisharing.
Het Verklarend Wdb. der Ned. Taal van Koenen-Endepols (23e druk, 1951,
uitgegeven door Dr. H.L. Bezoen), zoals ook het Modern Wdb. van P. Verschueren,
geeft koelhuis in dezelfde betekenis op.
De bron van deze moderne woordenboeken ligt in het Wdb. der Ned. Taal VII, 2,
kol. 4951 ('s Gravenhage-Leiden 1941) waar koelhuis uitvoerig in de bovenstaande
betekenissen behandeld wordt. De aldaar opgegeven teksten zijn echter alle uit
20e-eeuwse bronnen verzameld.
Wie brengt de laatste doorslaggevende argumenten bij?
K.d.B., Torhout.

Ons Heren Boompje.
Dit jaar werd Ons Heren Boompje (in de volksmond: Onzen Heeres bomtje) bij
Watou druk bezocht op Goede Vrijdag en volgende dagen. Een maand later stonden
er nog tientallen kaarsen op het kaarsenrek.
Een eigenaardig gebruik, niet vermeld in 't Beertje (1953, blz. 9), bestaat in 't
volgende: Veel bedevaarders plukken een takje van de doornhaag rondom de kapel
en nemen dat mede naar huis. Sommige jaren is die haag als gevlaân na de grote
toeloop.
Waarom doet men dat? Personen daarover ondervraagd konden geen bescheid
geven. De ene ziet dat van de andere.
Bestaat er iets in dien aard in andere bedevaartsoorden?
Misschien leeft hier nog - door het volk zelf ongeweten - de oude verering van de
meidoorn voort. Voor de, ‘hondsroos’ is de verering bekend: men trok een takje
hondsroos af, en wanneer het takje verdord was, was de ziekte genezen. Hondsroos,
giepedoorn, meidoorn, witte en zwarte doorn zijn voor het volk toch allemaal ‘doorns’
en worden door de meestendeel moeilijk onderscheiden.
A.B. Stavele
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De familie Malou te Ieper
De Rodenbach's van Roeselare, de Malou's van Ieper: twee Westvlaamse namen die
in het openbare leven van de vorige eeuw een luide klank en ruime weerklank hebben
gehad. In 1830 galmde het politieke refrein:
Jantje Kaas zit in de zak,
Vivat de Potter en Rodenbach.

En twee generaties later zou de naam Berten Rodenbach een vlag worden, terwijl
minister Malou jarenlang zijn naam hoorde dreunen in de vinnige strijdkreet:
Weg met Malou! Stropt hem de kele toe!

Eigenaardig genoeg: de stamvaders van deze beide zeer representatieve familiën
hadden zich eerst een eeuw te voren in West-Vlaanderen gevestigd. Men weet hoe
de eerste Rodenbach, een Duitser uit Andernach (Rijnland), hier in West-Vlaanderen
aanlandde ten tijde van Maria-Theresia. Hij was een militair, chirurgijn in dienst bij
de Oostenrijkse troepen. In 1748 trouwde hij een welgestelde burgersdochter uit
Wakken en vestigde zich te Roeselare.
De stamvader van de Malou's, tijdgenoot van de eerste Rodenbach, kwam uit een
andere richting. Pierre-Antoine Malou, alias Malo, die in 1738 poorter werd te Ieper
bij zijn huwelijk met de Ieperse fabrikantendochter Livina Dorothea Hovyn, was een
Fransman, afkomstig uit Villers-Pol, een gemeente gelegen tussen Cambrai en
Valenciennes. Van zijn jeugd weten wij alleen dat hij op school geweest was bij de
Jezuieten te Douai.
Door zijn huwelijk werd de eerste Malou verbonden met de aanzienlijkste
textielfabrikanten van Ieper en van het toenmalige ‘West-Vlaanderen’, de familie
Hovyn. Eerst samen en weldra naast de Hovyn's heeft hij zijn fortuin opgebouwd
met de lintweverij en de smokkelhandel in garen en garenlint.
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Malou-Hovyn.
De ontwikkeling van het industriële consortium Hovyn-Malou verdient hier een
ogenblik onze aandacht.
Philippe-Jacques Hovyn, de schoonvader van PierreAntoine Malou, was reeds
omstreeks 1710 de voornaamste textielfabrikant van Ieper. Hij werkte alsdan met 50
getouwen en verwerkte jaarlijks 30.000 pond vlasgaren. In 1719 bouwde hij een
nieuwe fabriek in de Nieuwstraat te Komen, namelijk een weverij, voor garenlint in
alle kleuren. Komen had wel geschoolde lintwevers, doch de nering kwijnde door
gebrek aan handelsgeest. Hovyn kende de Franse markt: er was een grote en
bestendige vraag naar het Vlaamse garen: Franse ‘facteurs’ ketsten onze markten en
onze dorpen af, om de gewaardeerde grondstof voor de Franse fabrieken op te kopen.
En er was tevens een grote vraag naar garenlint (rouleau); Ambert in Auvergne was
het enige centrum van garenlintweverij en kon de Franse markt slechts ten dele
voldoen. Frankrijk legde wel grote invoerrechten op garenlint en twijn, doch de
grenssteden op de Leie waren degelijk getraind in de smokkelhandel. Hovyn stelde
te Komen een aantal wevers te werk in zijn nieuwe lintweverij. Hij verbond zich ook
om de garens voor zijn Ieperse fabriek te laten bleken in de Leiemeersen te Komen;
hij vroeg en verkreeg van de Komense wetheren allerlei vrijstellingen van taksen en
accijnzen.
Deze lintweverij te Komen werd in 1738 de bruidschat van Livina Dorothea Hovyn,
bij haar huwelijk met Pierre-Antoine Malou. Deze bestuurde de onderneming
gedurende een tiental jaren. Reeds in 1740 is hij een der binnenschepenen van Komen.
Omstreeks 1745 liet hij de fabriek te Komen aan andere handen over en vestigde
zich voorgoed te Ieper waar hij een eigen textielfabriek oprichtte.(1)

(1) L.J. Messiaen. Histoire de Comines 11, 219, 256, 270, 280 (Kortrijk z.d.).
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In 1764 was Malou, naast zijn schoonvader (of schoonbroeder Hovyn), de grootste
fabrikant van Ieper geworden. Zijn fabriek was een gespecialiseerde twijnderij en
garenlintweverij. Hij werkte met 30 getouwen en 130 werklieden, voor een deel
twijnders. De grondstof, vlas en garen, trok hij uit eigen streek; het gefabriceerde
twijngaren en garenlint exporteerde hij bijna uitsluitend naar Frankrijk, en wel in
smokkelhandel daar de invoerrechten (25 livres per honderdgewicht op lint, 20 livres
op twijn) al te hoog waren. Hovyn werkte alsdan met 64 getouwen en 150 werklieden;
hij weefde allerlei linnen en katoenen stoffen voor de binnenlandse markt en had
ook een weverij; zijn afdeling lintweverij werkte eveneens hoofdzakelijk voor export
naar Frankrijk.
Malou was, evenals Hovyn, ook fabrikant-koopman in linnen, namelijk lijnwaad,
tafellakens en servetten. Op de Ieperse markt kocht hij ruw linnen door de thuiswevers
van het platteland aldaar aangebracht en liet de stukken bleken en opmaken.
Malou trachtte ten slotte, samen met Hovyn, de garenmarkten van Ieper en
Poperinge te beheersen. Dat ging niet zonder tegenstand vanwege de Poperingse
linnenwevers. Deze laatste, een goede honderd in getal, die van hun huisgetouw
moesten leven, bekloegen zich in 1767 over de toestand van de garenmarkt: zij
konden zich niet meer regelmatig bevoorraden. Franse handelaars en hun Vlaamse
agenten gingen op de marktdagen de spinsters te gemoet en kochten onderweg het
ruw garen op. Te Ieper mochten de Poperingse wevers eerst kopen een half uur na
het begin van de markt, zodat ze het met een overschot moesten stellen. Te Poperinge
daarentegen kochten de fabrikanten van Ieper, vooral Malou en Hovyn-Poorters, het
garen bij het begin van de markt. En erger dan dat: zij riepen spinners en spinsters
binnen in Den Hert, de welbekende herberg, en deden er zaken onder vier ogen aan
prijzen die de wevers niet konden geven. Het werd bijna een nieuw ‘Ypre jeghen
Poperinghe’.
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Te Poperinge dreigde men herhaaldelijk die heren van Ieper te verjagen door een
volksoproer.(1)
Bij zijn dood in 1772 liet Malou aan zijn twee zonen een bloeiende onderneming
en een aanzienlijk fortuin na, dat voor een groot deel in onroerende goederen te Ieper
en omstreken was belegd.
Zijn zoon Pierre - de grootvader van bisschop Malou en minister Malou - zette de
zaken voort. Hij was pas 19, zeer actief en ondernemend, en weldra de populairste
burger van Ieper. In 1777 trouwde hij een dochter Riga. Sedertdien was zijn naam
algemeen: Malou-Riga.

Malou-Riga.
Malou-Riga was, zoals zijn vader, in de ogen van het Ieperse ambtspatriciaat een
vreemdeling en een nieuweling. Op deze fabrikant, begoed burger met een nieuw
fortuin, zag de locale ‘noblesse de robe’ - als de Bonaert's, De Coninck, Merghelynck,
De Limon e.a. die in enkele generaties een bewustzijn van blauw bloed hadden
aangekweekt - zeer uit de hoogte neer. Nergens meer dan te Ieper was de kaste der
hogere ambtenaren exclusief en belette er, door standvastige intriges te Brussel, dat
rijkgeworden kooplieden en nijveraars in de adelstand zouden opgenomen worden.
Het blijkt niet dat Malou-Riga ooit naar zo'n verheffing heeft gestreefd. In elk geval
zijn het niet de onkosten van een anoblissement die hem hebben weerhouden:
evengoed en beter dan sommige Gentse en Brugse begoede burgers kon hij de 200
florijn opbrengen om de adelbrief van baron of erfachtig ridder te bekostigen.
Als fabrikanten hadden de Malou's directe omgang met de arbeidende gemeente.
Zoals hun ouders toonden de beide zonen, hoe roekeloos ondernemend ze buiten
Ieper ook optraden, een voor hun tijd, en meer

(1) Algemeen Rijksarchief Brussel. Conseil des Finances nn. 6133, 6140 (Douanerapporten uit
1763 en 1767).
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nog voor hun milieu, ongewoon sociaal besef. Terwijl het onverzadelijke
ambtspatriciaat alleen uit eigen middelen voorschoot wanneer, bij duurte van
broodgraan, een volksoproer dreigde, voorzagen de Malou's met mildheid in de noden
van hun talrijke wevers. Malou-Riga schreef zelf zijn populariteit in de jaren 1780
toe aan de weldaden door zijn familie aan de kleine man bewezen, vooral door het
bezorgen van huisvesting. Het sociale gevoel van de temperamentvolle Malou-Riga
moet zich in die jaren geërgerd hebben niet alleen aan het financiële beheer van Ieper
en ommelands dat een chasse privée van de geadelde ambtenaren geworden was:
ook hun slaafse Jozefisme heeft hem zeker dwars gezeten. Zoals zijn vader had hij
gestudeerd aan het Jezuietencollege te Douai en hij zal zich niet hebben verzoend
met het zaken-philosophisme van Jacques Bonaert die in 1779 de liquidatie van het
klooster en college der Jezuieten te Ieper als de zoveelste bijverdienste had weten in
handen te krijgen.(1)
Op kerkelijk gebied zou Malou-Riga steeds intransigent blijven. Ook wanneer hij
als Conventioneel de progressistische ideeën van de Revolutie zal voorstaan, zal hij
steeds een onwankelbaar conservatief kind van de Kerk blijven. Toen hij in 1789 de
politieke leider van Ieper en West-Vlaenderen werd, was het hem zeker niet te doen
om enig persoonlijk economisch voordeel. Integendeel. Hoe de zaken ook keerden,
hij kon er slechts bij verliezen. Voor zijn politieke overtuiging, die weldra een
programma werd, heeft hij niet geaarzeld zijn vermogen en de toekomst van zijn
familie op het spel te zetten.

Malou-Riga, de Patriot op het oorlogspad 1789-1790.
Malou-Riga, oud-schepen van Ieper, was de stichter en voorman van het Comité
Patriotique dat in West-Vlaen-

(1) Baron A. Bonaert, Histoire de la Famille Bonaert, 125 (Brugge 1950; Tabl. des Flandres,
Recueil 2).
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deren(1) de revolutie tegen Oostenrijk feitelijk heeft geleid.
Ieper werd eerst bewerkt door het Brugse Comité Patriotique: de gedeputeerden
Ysenbrant en Vinage onderhandelden (24 Nov. 1789) met de Ieperse magistraat die
de Vergaederinge - een soort federatie van administraties van het (oude)
West-Vlaenderen - bijeenriep (27 Nov.). Het heilig vuur van het verzet werd echter
de Ieperlingen medegedeeld op 7 Dec. toen een deputatie van het Gentse Comité
Patriotique, begeleid door een afdeling volontaire dragonders, vóór de Halle
verscheen. De Gentenaren vervingen dadelijk de slappe magistraat door ‘patriotique’
wetheren; het Ieperse Comité werd als 14e lid in de Vergaederinge opgenomen met
Malou-Riga en C.B. Van Hove als gedeputeerden. Deze laatsten vertrokken 's
anderendaags te paard, samen met de Gentenaren, voor een ‘tour van
Westvlaenderen..... om overal de Patriotismus te communiceren.’
Malou riep weldra het ‘Comité van Oorloge’ in het leven en werd zelf ‘Commissaris
der Volontaire van West Vlaenderen.’ Nog vóór de Ieperse Vastenfoor was het
Regiment van West-Vlaenderen gekleed en gereed: blauw uniform ‘gevoerd met
wit, witte bavaroizen en opslagers, rooden kraag, witte veste (gilet) en broek en
zwarte slafkousen.’ De Patriotten-Generaal Vandermersch mocht nu naar Ieper komen
om ‘te nemen inspectie der patriotique troupen.’ Bij zijn aankomst voor de
Menenpoort (1 Maart 1790) vond hij zijn ‘blijde intrede’ omringd door een uitbundig
militair vertoon. Malou, aan het hoofd van zijn patriotique dragonders, was de ziel
van deze grote dag; na het Te Deum in de Sint-Maartens en de begroeting, ontving
hij ‘Syne Excellentie den generaal veldtuyghmeester’ Vandermersch op een banket
in zijn statig herenhuis bij de Sint-Jacobskerk, dat het militaire hoofdkwartier van
het Westland geworden was.
Zo sterk was de persoonlijkheid van Malou dat de ‘Staten van West-Vlaenderen’
- de nieuwe benaming van de

(1) West-Vlaenderen, a!ias West-Vlaender: wij behouden opzettelijk de oude schrijfwijze om
het begrip te onderscheiden van het nieuw West-Vlaanderen (Leiedepartement). Het oude
West-Vlaenderen omvatte: de steden Ieper, Veurne, Waasten en hun kastelnijen; de steden
Poperinge, Wervik, Menen, Diksmuide, Lo, Roeselare (en hun afhankelijkheden); de
generaliteit der acht parochiën.

Biekorf. Jaargang 55

151
Vergaederinge - hem weldra de hele politieke leiding in handen gaven.
In April-Mei 1790 viel de Revolutie in de kinderziekte die ze niet zou te boven
komen. Vandermersch was als Vonckist gearresteerd; de vendels der conservatieve
Patriotten (Statisten), nu aangevoerd door de oude Brandenburger Schoenfeldt, waren
in de Ardennen door het eerste kanonschot van de Oostenrijkers uiteengedreven. De
Patriotten van het onderhorige Menen lieten zich meeslepen in de contrarevolutie
(28 Mei) door de Vonckisten vanuit Rijsel op touw gezet. Malou trad echter
krachtdadig op en riep Menen terug tot de trouw aan het Souverein Congres.
In de eerste dagen van Juni was de publieke opinie te Ieper zeer opgewonden:
geruchten van afval en verraad deden de ronde; pamfletten beschuldigden het afzijdige
ambtspatriciaat van samenzwering met de Keizerlijken; vliegende blaadjes schilderden
het terreur bij een mogelijke terugkeer der Oostenrijkers: deze zouden hun so!daten
‘de Heylige Hosstien doen eten als Munitie-Brood ende doen maken Gespen van de
Heylige Vaten’. Het gepeupel liep samen en begon te plunderen. Ongemoeid vernielde
de menigte het huis van de raadpensionnaris C.F. Vermeersch. De tresorier
Merghelynck kon zijn prachtig gemeubileerd herenhuis - het latere Museum - alleen
redden door geld in overvloed uit te delen en zich, samen met de ontvanger De Conick
en De Limon ‘in civiel arrest op het stadhuis’ te begeven. De Patriotten patrouilleerden
door de stad doch lieten het volk begaan; zij zeiden ‘dat patriotten niet en moesten
vegten tegen patriotten.’ Op deze sombere 6 Juni heeft Malou tactisch aan ‘de straat’
toegegeven, blijkbaar om de hitte van de gemoederen te laten afkoelen. In de volgende
weken heeft hij de orde in zijn stad krachtdadig gehandhaafd.
Malou is in elk geval niet haastig geweest om zijn Volontaire naar de ‘lignen’ in
Brabant en Henegouwen te laten optrekken. Begin Juni liet hij een bataljon van 500
man, waaronder 200 Veurenaars, op militaire wandeling gaan tot Gent en niet verder.
Hij voerde krijgsoefeningen uit in eigen streek; aan het hoofd van zijn dragonders,
met trommels en trompetten, trok hij naar Poperinge en monsterde er de plaatselijke
ruiterij: de verenigde bereden volontaire garde-civiques van de verzoende zustersteden
van het Westland ondernamen daarop een overval op Canada, een gehucht van
‘buschkanters’ bij Krombeke, en keerden zonder verliezen in hun haardsteden terug,
zelfvoldaan op de komende dingen wachtend.
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In deze zomer van 1790 begon de horizon van de Omwenteling zeer grauw uit te
zien. De Keizer speelde, naast militaire, nog grotere politieke troeven uit. Des te
feller werkte Malou als ‘voorzorger en heirschouwer’ aan de militaire organisatie
van West-Vlaenderen. Zijn redevoering 7 Juli gehouden bij de plechtigheid van de
eed van getrouwheid sloot elk vergelijk met Oostenrijk uit; de strijd zou gevoerd
worden tot het bittere einde. De ‘patriotique giften’ stroomden toe uit al de sociale
klassen: kloosters en rijke burgers stonden in voor mannen en halve mannen; naast
geldsommen werd ook zilver in ontvangst genomen: gilden stonden hun zilveren
breuken af, kleine luiden brachten, naast zilveren knopen en gespen, zelfs nederige
juwelen zoals zilveren kettingen en zilveren hartjes in. De ‘dogters van Ipre gesyt
Patriottinnen’ brachten de middelen bijeen ‘tot inkoop van twee geaffuyte kanons
van vier ponden calibre’ en van een vaandel. Het arsenaal waar al deze giften en
uitrusting samenstroomden was het huis van Malou.
De kleine Tuindag (8 Aug.) werd een gloriedag van het strijdvaardige Patriotismus.
De twee kanons en het vaandel verlieten het huis van Malou en werden
‘processionnelyk, ieder kanon getrokken van vier peerden, onder het gespel van den
beyaert, het geluid der triomfeklokke’ naar de kleine Markt gevoerd. De stukken
droegen de doopnamen ‘Beschermer’ en ‘Zegenprael’; op het eerste ‘was geschildert
O.L. Vrouw van Thuine, op het ander O.L. Vrouw van den Roozenkrans.’ Het vaandel
droeg, naast het wapen van West-Vlaenderen, nogmaals het beeld van O.L. Vrouw
van Thuine, alles ‘in schoon broduere’. De stoet was iets nieuws in de geschiedenis
van Ieper en van Vlaanderen: te midden de peletons Volontairen marcheerden ‘kinder
volontairkens, gekleed gelijk de groote, voor waepens blekken fusiektjens hebbende’
en krijgshaftig een ‘Maegd van Vlaenderen’ omgevende; daarop volgde het ongekende
schouwspel van meisjes in 't gelid: een hondertal ‘patriotique Dogters..... gerangeert
vyf of zes in een reke die ieder iets van het kanongetuyg’ of militaire symbolen
droegen. Na de plechtige wijding van het oorlogsmaterieel door Mgr d'Arberg,
bisschop van Ieper, besteeg Malou de tribune, omgeven door zijn état-major, de
heren ‘De Patyn, gebiedend bewindhebber; Meynne, bewindhebber en ontfanger der
algemeene landsmiddelen; Vanzandycke, bewindhebber en toeziener van het geschut.’
Een jonge Patriottinne trad dan naar voren en galmde in een lang stuk verzen de
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hooggestemde gevoelens van deze gedenkwaardige Tuindag uit. Malou overhandigde
ten slotte het vaandel aan de Volontairen, die daarop te voet en te paard voor de
overheden defileerden. 's Avonds stond de Hoofdwacht heerlijk verlicht, van boven
tot onder ‘in olielampjes en roetkeersen.’
De volgende Zondag (15 Aug.) trok Malou met zijn staf naar Menen waar hij, op
de Markt, de eed afnam van ‘het corps volontaire van Meenen en Wevelghem’.
Terwijl de WestVlaenderse pelotons geen Zondag zonder parade en de Ieperse
kanunniken geen Maandag zonder

Spotprent (houtsnede) door J.B. Vervier in Excellente Printcronike 1791.

smeekprocessie lieten voorbijgaan, ging de operette van de Revolutie in Brabant in
het zicht van het Oostenrijkse leger haar bekende ontknoping tegemoet. Keizer
Leopold, na onderhandelingen met de mogendheden in Den Haag, voorkwam zijn
oproerige onderdanen en verleende (14 Oct.) amnestie aan al degenen die tegen 21
November de wapens zouden neerleggen.
Malou zou echter het hoofd niet buigen. Op de Zondag (17 Oct.) na het manifest
van de Keizer zag Ieper de dolste parade van de Volontairen binnen zijn muren ter
gelegenheid van de oprichting van ‘den hoed der Vryheyd’. Stoet en défilé duurden
twee uren, De ‘hoed der Vryheid, - een ronde blikken hoed met pluim van blik, het
geheel zwart
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geschilderd - werd door de stad rondgevoerd in het open rijtuig van Malou, getrokken
door vier van zijn paarden. ‘De Maegd van Yper, kleers van drie couleuren [de
Brabantse driekleur] aenhebbende, ende een klein volontairken, het zoontjen van M.
Malou Riga [de toekomstige vader van Bisschop Malou en Minister Malou] zaten
in het open cheesken.’ De hoed werd bij de Hoofdwacht opgericht op ‘eene sperre
van 80 à 90 voet hoog’ met het wapen van West-Vlaenderen en de leus ‘Vry of dood’.
En men plantte dat ‘merk der onafhangkykheyd onder het geroep der Volontairen,
die hunnen hoed op de bayonnette van hunne fusieke drayen, ende der overige
aenschouwers: Vive de Vryheyd.’
Deze herfstelijke parades konden de ernst van de toestand niet meer wegdoezelen.
Door de oproep van de Keizer was het Patriotismus op het platteland deerlijk geschokt
en in de stad zelf waren Patriotten van het eerste uur alleen nog bekommerd om ‘de
weg terug’ en de beloofde amnestie. Malou daarentegen groeide met de tegenslagen.
Voortaan is hij, en hij alleen, de leider van de revolutie te Ieper. Van hem,
commissaris-generaal der Volontairen, gaan de proclamaties uit, die de
wankelmoedige Ieperlingen en Westlanders trachten te electriseren. In zijn proclamatie
van Sint Maartensdag moet hij offers vragen. Het regiment, dat tot nu toe zijn
haardsteden niet heeft verlaten, zal moeten deze winter de ‘lignen’ helpen bezetten
‘welke het Souverain Congres geresolveert heeft te betrekken, eene die Brabant,
ende eene andere die Henegauw dekken zal.’ Gij Vlamingen, zegt Malou, zult nu
broederlijk uw plicht vervullen. En hij vervolgt aldus:
‘Gedeurende de gelukkige omwentelinge hebben menigvuldige Vlaemsche
volontairen sig van tyd tot tyd aangeboden om deel te mogen nemen in de
lauwer-kransen, die soo vele vaderlanders in het leger op de vyanden behielden, maer
tot nu toe en heeft de nood sig nog niet vertoond, om hunne kloekmoedigheid ter
preuve te stellen....
Het vertrouwen hetwelke het Souverein Congres gesteld heeft in den heldenmoed
der Vlaemsche volontairen ende soo veele blykteekens van hunnen vaderlandschen
yver doen ons betrouwen dat sy tot schande van de Vlaemingen onze verwaghtinge
en onse belofte niet en sullen verydelen, om indien de nood het mochte vereyschen,
ter hulpe van het vaderland te vliegen.’
Om nu ‘op voordeel te weten hoeveel manhaftige Volontairen sig vrywillig
aenbieden’ zullen de respectieve magistraten het ‘corps der vrijwillige van hun ressort
bijeenroepen
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en hun voorhouden alle de voordeelen en de onsterffelyke glorie, die de Natie gaet
behaelen, indien sy haer formidabel toont, ende alle de schande ende vlekke, die op
haer vallen indien sy lafhertig is.’
Malou heeft in de donkere Novemberdagen 1790 een scholing van politieke energie
doorgemaakt, die hem een paar jaar later, als Conventioneel, tot een buitengewoon
figuur in onze geschiedenis zal verheffen. Hij leerde er de ongunst van mensen en
gebeurtenissen trotseren. Zijn sterkste steun uit de magistratuur, de stadsvoogd
Vanderstichele, vertoefde in Den Haag, tijdig genoeg om de officiële amnestie niet
te missen. De gedelegeerden van West Vlaenderen: Heddebaut, abt van St. Jansberg,
en Marannes van Veurne, alstoen President van de Staten-Generaal, waren bij de
eerste slechte tijdingen uit Brussel naar Gent gevlucht, nog eer de Oostenrijkers de
vesting Namen hadden bezet (25 Nov.) en zonder zelfs hun collega's te verwittigen.
Een laffe vlucht, door Malou als een ergernis beschouwd.
Het Patriottenleger was echter goed en wel uiteengedreven. Bij het ontvangen van
deze jobstijding (26 Nov.) beslisten de Staten van West-Vlaenderen zich te
onderwerpen. Men zond De Langhe, eerste stadschepen, en Vandermeersch,
pensionaris van de kastelnij, naar Gent om de Staten aldaar het definitieve besluit
van onderwerping mede te delen. Men had echter gerekend zonder Malou. Deze
stelde fluks, in naam van de Staten, een proclamatie op waarin hij de Volontairen
van West-Vlaenderen tot uiterste weerstand aanzette. Tegelijker tijd liet hij naar al
de parochiën van het Westland, Elzendamme incluis, marsorders uitzenden. De
politieke gemeente van Ieper was einde November de kop kwijt. Alleen Malou trok,
te midden verwarring en ineenzinking, de lijn van de Revolutie door met een sereen
fanatisme. Had de Keizer een beroep gedaan op Europa, Malou deed op zijn beurt,
in naam van de Nederlandse Natie, een beroep op Europa. ‘Kleinmoedigheid is een
schandvlek, onweerdig van den Belgischen naem’, zo luidt het in zijn laatste
proclamatie. ‘Laet ons gaen waer de eer ons roept... En zoo wy, zonder waepens en
soldaeten, hebben konnen afschudden een jok dat de verdrukkingen der dienaers van
den Dispotismus ondraegbaer gemaekt hadden, zullen wy zoo lafhertig zyn van 'er
ons te onderworpen, gewapend gelyk wy zyn?... Is 't dat den Hemel onze poogingen
voor zoo eene schoone zaek niet en kroont door de overwinninge, sy sullen dienen
om ons voordeelige voorwaerden te bezorgen,
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ingevolge de moed die de Natie betoond zal hebben... Aenmerkt wel waerom wy
ons verbinden: daer zyn ons twee wegen open: den eenen leyd tot de glorie, den
anderen tot veragting. Schept moed, lieve Vrienden, Europa zal onze zaek oordeelen.’
Met patronen van antieke welsprekendheid waren de militaire gebeurtenissen en
het oordeel van Europa niet meer te keren. De magistraat van Ieper beijverde zich
om de patriotique troupen te ontwapenen en met een halve kroon drinkgeld en hun
wit-blauwe kazak naar huis te sturen. Op 3 Dec. volgde de onderwerping van de
Vergaederinge aan Maarschalk De Bender. De staak met de hoed der Vrijheid werd
omvergetrokken en Vanderschichele liet de Wapens van Oostenrijk, die hij een jaar
te voren aan de brandstapel had weten te ontrukken, weer boven het schepenhuis en
de stadspoorten hangen.(1)
Malou, die op geen amnestie was ingegaan, vluchtte met vrouw en kinderen naar
Rijsel.
Niet lang duurde aldaar zijn ballingschap. De Keizer voerde een actieve politiek
van verzoening. Door zijn kanselier Metternich liet hij de Ieperse voorman weten
dat de terugkeer in de Oostenrijkse Nederlanden hem vrij stond, dat hij om niets zou
verontrust worden.
Begin 1791 was Malou terug. Het militair vertoon in zijn stad was nu door het
Oostenrijkse regiment overgenomen. Hij wijdde zich weer aan zijn lintweverij en
garenhandel. En wachtte op Dumouriez en Jemappes om de leiding van Ieper en van
West-Vlaenderen opnieuw in handen te nemen.
't Vervolgt
A. VIAENE

(1) Naast de verder aan te halen literatuur werden voor dit eerste deel der biographie van
Malou-Riga vooral benuttigd: A. Vandenpeereboom, Notice sur l'Assemblée de la
West-Flandre in Annales de la Soc. Historique de la ville d'Ypres 3, 1865, 193-312. - [J.A.
De Bouck]. Historische Aenteekeningen op de stad Yper, 1789-1791 (uitg. A.
Vandenpeereboom; Ieper 1876). - Judocus Bottelgier. Dits die excellente Printcronike van
Vlaenderen [Gent, 1791]; deze belangrijke, hoewel zeer partijdige kroniek, is het werk van
de Gentenaren Vervier, Coppens en ridder Diericx; zij werd, na het verbod door de Raad
van Vlaanderen (3 Dec. 1791), herdrukt onder de titel: Den grooten historischen Almanach.
- Biekorf 1952, 280. - De redevoering van Malou-Riga op de eedaflegging van 4 Juli 1790
werd in het frans en het vlaams gedrukt te Gent (in-4, 4 blz., 2 kol.); daarover F. Van der
Haeghen, Bibliographie Gantoise, 6, 213. - De episode van ‘Canada’ heeft als enige
(betrouwbare?) bron de overlevering vastgelegd door L. Allaeys, Het Westland in den
Franschen Tijd 83-86 (Ieper 1898).
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Toponymica uit de kuststreek
(Vervolg van blz. 102)
LISSEWEGE. De traditionele verklaring van dit toponiem is: lischweg, weg tussen het
lisch, weg tussen met lisch begroeide sloten. Mansion en Carnoy hebben
dezeverklaring overgenomen. Carnoy Dict. 2, 412: ‘le chemin aux laîches (ou
roseaux).’ Hij haalt ter vergelijking aan: Lissepan (Knokke) ‘panne aux laîches’ en
Lissewalle (Vlamertinge) ‘fossé aux laîches’, waarbij we opmerken dat een Lissepan
te Knokke nooit bestaan heeft, doch wel een Lischpanne of Lisschepanne(1), en dat
de juiste vorm van dit Lissewalle Lisschewalle is. Ook de Lissemoortel te Oostkamp
is een Lisschemoortel.
Al de oude vormen van de dorpsnaam in kwestie zijn Liswege en Lissewege (11e
en 12e e.), nooit liskewege, lischweg, lisschewege, en ook de jongere vormen blijven
Lissewege (volksmond!) Zodat bovenvermelde etymologie al dadelijk van zeer
verdacht allooi blijkt te zijn. Wij schreven reeds, in 1939: ‘De beteekenis van het
eerste lid van den naam Lissewege is nog onzeker. Het wordt veelal in verband
gebracht met lisch, de bekende waterplant, maar zouden wij dan niet Lischwege of
Lisschewege verwachten?’(2)
Het lijdt inderdaad niet de minste twijfel dat een liskewege (Germ. liska: iris,
juncus, carex, phragmites) in het Mnl. en in de huidige taal van de streek nooit
lissewege kon worden maar tot lisschewege moest leiden. Aldus heeft Paskendalen
tot Passchendale (passche = weiland) geleid.
Aan de andere verklaringen van het lis-element (lis: lus, lis: lijze, Elisabeth, e.a.)
hoeven geen woorden verspild te worden. Maar is het dan zo moeilijk om een
taalkundig en zakelijk aanvaardbare uitleg van het lis, lisse element te vinden? Laten
wij een poging doen.
Wij stellen volgende hypothese ter bespreking: lis is een nominale (participiale)
afleiding van de stam lid van liden (lijden, gaan), naar analogie met wis uit wîd
(weten) en mis uit mîd (mijden). Dit is taalwetmatig helemaal in orde en ook zakelijk,
want eenieder zal wel toegeven dat de begrippen ‘gaan’ en ‘weg’ wel heel goed
samenpassen. Zakelijk

(1) De Flou spelt Lissepan, maar hij mag niet onkritisch geraadpleegd worden!
(2) J. De Langhe. De Oorsprong der Vl. Kustvlakte, Knokke 1939, blz. 89.
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kunnen wij niets meer daarover zeggen zolang de oude topografie van Lissewege
niet grondiger bestudeerd is. Eerst of laatst gebeurt dit wel en dan zullen wij er wel
achterkomen welke ‘gaanweg’, rijweg, verbindingsweg hier juist bedoeld wordt.
Is het element lis met deze betekenis een alleenstaander of zijn er nog andere
toponiemen waarin het om zakelijke en fonetische redenen beter past dan lis = lisch?
Wij hopen ook hier het probleem van dit lastig toponiem voldoende scherp gesteld
te hebben.
WENDUINE. Dit toponiem blijft een lastig geval.
De oudste vormen gaan terug tot Wendune en Weindune (13e e.), met deze laatste
waarschijnlijk als de oudste. Beide schrijfwijzen blijven door elkaar lopen. In de 16e
en 17e, is het overwegend Weindune. Op de volksmond luidt het nooit anders dan
Windune (korte, scherpe i). Voor het eerste element werden verscheidene hypothesen
vooropgesteld:
1. Claerhout: Keltisch vindo-duno = witte berg. Moet met de meeste beslistheid
verworpen worden omdat er na de overspoelingen van de kustvlakte daar sedert
eeuwen geen keltische elementen meer konden aanwezig zijn.(1)
2. Mansion, Bestanddelen 174, denkt aan winnen (uitbaten, bebouwen): bebouwde
duinen. Fonetisch onmogelijk en zakelijk zeer onwaarschijnlijk.
3. Carnoy, Dict. 2, 743, schrijft: La forme Weinduinen qui se représente plusieurs
fois au XIIe siècle fait, toutefois, songer à un rapport (tout au moins d'étymologie
populaire) avec weide, prairie. Ce serait alors: dunes herbeuses’. Het is zeer
twijfelachtig of dit Weindune kan verklaren. Het verklaart in geen geval het Windune
van de volksmond.
4. Wijzelf hebben gedacht aan de persoonsnaam Wein, Iwein, en Weindune ontleed
als Weinindune.(2) Daartegen pleit wel dat vormen als Weinindune en Weinendune
in authentieke stukken nooit voorkomen, hetgeen toch wel te verwachten zou zijn.
Eerlijk bekend, deze dorpsnaam blijft duister en wacht nog op de snuggerheid van
een taalvorser en streekkenner om ontraadseld te worden.
ZWANKENDAMME. Het is jammer dat er van deze oude heerlijkheid op Lissewege
geen oudere vormen dan die uit de 15e e,

(1) Biekorf 24, 1913, 193.
(2) Biekorf 43, 1937, 40.
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overgeleverd zijn: Swankendamme, Zwankendamme, en zelfs Zwankindamme. Carnoy
vermeldt als oudste vorm: ‘1429. Swenkendamme, de Fl.’ Hij heeft slecht gelezen:
deze vorm heeft nooit bestaan. Hij verklaart: digue oscillante. Dus: zwakke dijk.
Maar in de taal van 't kustland betekent zwank: veerkrachtig, sterk. Dus liever: sterke
dijk! Dan voegt Carnoy eraan toe: ‘Les noms de famille prouvent qu'il existait aussi
des lieux dits: Zwanke, Zwankaart, terre branlante.’ Het zijn de familienamen
Zwanckaert, Zwanke, Zwancx, Zwankere, door De Flou geciteerd. Het is toch niet
toegelaten zo maar zonder meer deze familienamen voor toponiemen te verslijten,
waar het voor de hand ligt ze af te leiden van zwank.
Voor Zwankendamme kan er ook gedacht worden aan Zwanekindamme, afgeleid
van een persoonsnaam.
Welke dam of dijk in dit toponiem bedoeld wordt, weten wij nog niet.
J. DE LANGHE

Pastoor Vanden Baviere
Voor vraagsteert K.B.; zie Biekorf, 1954, blz. 136.
Willem Joseph Vanden Baviere is geboren te Hondschote, den 3 Mei 1742. Hij
was zoon van Frans Cornelis, huidevetter van stiel, die te Hondschote overleed; en
van Catharina Philipinna Coorebyter, die stierf te Sint-Winoksberge. Hij studeerde
te Douai, waar hij S.T.L. werd Hij kreeg de kruine en de mindere orden te Brugge,
den 3 September 1761; werd subdiaken gewijd, den 22 September 1763; diaken, den
22 September 1764; priester, den 20 September 1766. Zijn titulus clericalis,
geënregistreerd in 't bisdom Ieper, daags na zijn wijding tot subdiaken, staat ‘super
medietate praedii... sub jurisdictione Hondiscotana.’ Hij wordt onderpastoor te
Ledegem in Oogst 1767, pastoor te Terdegem, in Juni 1783. 't Is als pastoor te
Terdegem dat hij gekozen werd tot afgevaardigde bij de Assemblée Constituante.
Hij zetelde daar tot 't einde van 1789. ‘Complètement désabusé, il démissionne et
reprend ses fonctions pastorales, le 6 janvier 1790.’ Hij verlaat zijn pastorie den 15
Juni 1791. Staat op de lijst van de Refractaires in 1793. Na 't Concordaat wordt hij
pastoor te Ghyvelde in 1802, neemt ontslag in 1803, komt te Brugge wonen in de
Keizerinnestraat. Waar hij overlijdt den 5 Maart 1815, kwart na vijf in de morgen,
oud 72 jaar en 10 maand. Hij werd begraven in Sint-Salvators. Te Brugge vind ik
hem niet vermeld onder de dienstdoende priesters.
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't Is te Brugge dat Vanden Baviere het boekje schreef over de devotie van de Zeven
Altaren in Sint Salvators. Daarvoor heeft Van de Baviere zich niet veel moeten
inspannen. De devotie bestond vroeger in Sint-Donaas, en was vandaar naar Sint
Salvators overgebracht. Vanden Baviere heeft, voor de grote helft, een ouder
devotieboekje uitgeschreven, dat in 1777 gedrukt was bij de Weduwe Beernaerts,
ten gerieve van Sint-Donaas. De tekst van de gebeden is letterlijk dezelfde.
Vanden Baviere is voor ons meer interessant door het groot werk dat hij schreef,
als pastoor te Terdegem over de Hemelvaart van O.L. Vrouw. Het boek dat gedrukt
werd te Brugge, bij Joseph De Busscher, in de via Jacobea, draagt geen jaartal; maar
de kerkelijke goedkeuring is gegeven te Ieper, den 18 Juli 1787. De titel is:
‘Reflexiones in librum cui titulus: P.J. Marant. Discussio historica, an de fide sit, aut
saltem ita certum.... B. Virginem Matrem et corpore in coelum adsumptam esse, ut
haereticum sit aut saltem temerarium de eo.... modeste inquirere’.
Pieter Jaak Marant was geboren te Bavinchove-bij-Kassel in 1743, studeerde te
Leuven, waar hij, in 1770 een tijdeke doceerde; en werd pastor te Wytschate in 1771.
Hij was een geleerd man, maar eigenzinnig en nieuwloopte. Hij was partijganger
van de hervormingen van Keizer Jozef II en van 't fameus Seminarie Generaal. Hij
schreef zeer bot aan zijn bisschop Mgr d'Arberg, die met de nieuwe gedachte niet
meekon. Zoveel volgzaamheid moest door de Keizer-Koster beloond worden. Marant
is opnieuw professor te Leuven in 1777, en wordt, in 1791, proost te Harelbeke. Met
de Revolutie is hij naar Duitsland uitgeweken, en later vestigde hij zich te Kortrijk,
op de O.L. Vrouwparochie. Hij oefende geen bediening uit, al had hij dat liefst
gedaan; 't bisdom weigerde hem de jurisdictie, en volgens het verslag van de deken,
in 1807, hadden de mensen geen betrouwen in den oud professor: ‘doctrina eximii
domini ita mentibus fidelium reposta manet, ut infructuose ministerio adapteretur’.
Mijnheer Marant stierf te Kortrijk, den 12 September 1812. De lijkdienst werd
gedaan in de O.L. Vrouwkerk te Kortrijk, den 15 September; en 's anderendaags was
er een gelijke volle dienst te Wytschate, waar Mijnheer Marant, volgens zijn
verlangen, begraven werd. E.H. Cyriel Claeys, die in 1900 coadjutor stond te
Wytschate, heeft het grafschrift van Mr Marant opgetekend; en daar het graf
waarschijnlijk met den oorlog verdween, geef ik het hier tot memorie.
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D.O.M.
Begraef-plaetze van den Zeer Eerweerdigen ende hoog geleerden Heer
Petrus Jacobus Marant, geboortig van Bavinchove by Cassel, doctor,
Regent van de faculteyt van theologie der Universiteyt van Loven, lest
proost der Collegiale Kerke van Harelbeke, overleden te Cortryk, den 12
September 1812, oud 70 jaeren; pastor geweest hebbende dezer prochie
van Wytschaete 5 jaeren, tot dat hy ten jaere 1776 wedergeroepen zynde
naer Loven, verzocht heeft alhier begraeven te worden by zyne oude
schaepen: om zyne ziele in hunne gebeden te meer indachtig te maeken.
R.I.P.
We moeten natuurlijk alles in 't kader van zijn tijd kunnen zetten. Een boek schrijven
tegen O.L. Vrouw Hemelvaart, heeft in de jaren 1780 niet de betekenis van wat het
thans zou hebben. Het leerpunt was toen onder de quaestiones libere disputatae. In
theorie ten minste; want het zal wel ergernis verwekt hebben dat Marant ertegen
positie koos. Het gebeurt wel meer dat scherpe geesten er hun genoegen in vinden
op de grenzen van de orthodoxie te bewegen. Marant zal wel een scherpe geest
geweest zijn. Hij is eigenlijk zijn inspiratie gaan zoeken bij een berucht Jansenist,
Jean de Launoy († 1687). Wat iemand het volgend versje deed rijmen:
‘De par Launoy l'Atrabilaire,
De par Marant le Plagiaire,
Défense est faite à Dieu le Fils,
De voir sa Mère en Paradis.’

Zoals alles niet slecht is bij Marant, zo durf ik niet alles goed heten bij zijn opponent
Vanden Baviere. Dat kunnen we best aan de theologen overlaten. En 't is werkelijk
jammer dat, ter gelegenheid van de dogmaverklaring van Maria ten hemel opgenomen,
onze Brugse Theologen het dispuut Marant Vanden Baviere niet eens onderzocht en
besproken hebben. Dat is toch ‘onze’ geschiedenis. We lezen liefst over wat ons
direct aanbelangt. En 't was een goede gelegenheid om de dogmatische
uiteenzettingen, die voor de grote hoop soms wat afgetrokken en saai schijnen, een
beetje kleur en interesse te geven.
Vanden Baviere kan, als theoloog, minder sterk op zijn stuk staan dan de Professor
Regius van Leuven. In zijn Inleiding vergelijkt hij zichzelf met de jonge David, die
tegen de reus Goliath gaat vechten. Daar zit wellicht nog al waarheid in de
vergelijking. Het leerpunt van de Hemelvaart van Maria zet Vanden Baviere op één
lijn met stellingen van gans an-
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deren aard, zoals de predicatie van Sint Jacob in Spanje en het verblijf in Gallië van
Lazarus, Magdalena en Martha. Maar waar het Vanden Baviere wint op Marant, dat
is op het gebied van de devotie. Ik besluit met hier de laatste paragraaf van zijn 143
bladzijden lange Reflexiones te vertalen:
‘En hier durf ik aan Uw voeten mijn werkje neer te leggen, Maagd boven alle
maagden verheven, Ongeschonden Moeder van mijn Verlosser. Tempel van de
Heilige Geest, gebenedijd boven alle Vrouwen die alleen waardig zijt bevonden den
Koning en Meester van de Hemelen te dragen. Mijn werkje is wellicht gering en van
luttel waarde. Geef, Hemelse Koningin, dat wat tot Uw glorie werd ondernomen,
deze glorie bevordere, vermeerdere en verbreide. Het zij zoo.’
M. ENGLISH

Oude bezweringen tegen kanker, brand en koorts
1490
De volgende bezweringen werden door een geoefende hand geschreven op de vrije
eerste bladzijden van een rekeningboekje der Kapelnij van Sint-Agnes in de S.
Salvatorskerk te Brugge. De rekeningposten lopen over de jaren 1490-1495. De hand
die de bezweringen inlaste, behoort tot dezelfde jaren. Z.E.H.M. English was zo
vriendelijk mij te wijzen op deze bladvullingen; het boekje behoort tegenwoordig
tot het Archief van het Bisdom Brugge.
A.V.

Tegen de kanker.
Hier boetic den svarte canker, de groene canker, den roode canker, de blaue canker
en de witte canker, de water canker en den etende canker, scietende canker ende
wlieghende canker en de canker ende cankerinne ende xc. arer kindren ende eeser
meer so boeticker meer. Inden name svad[ers]......

Tegen de brand.
Hier boetic den zwarten brant, den rode brant en den brant en de brandinne ende xc.
harer kindren ende esserder meer ic boeter deser beesten meer. Inden name....
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Ende also varinc als ic mijn hanc (hant?) doer haerden hebbe ghedreghen
so moet deser beesten boete ende ban ziin gheven
heden up desen dach
ende al onghemac dat haer deeren mach.
Inden name svaders.

Tegen de koorts.
I
Ad portam gali(l)ee jacebat sanctus petrus dominus infirmante laborans tunc venit
dominus ad eum et dixit quid iacetis petre et petrus dixit iam sum plenus magnus
febribus dominus eum tangebat et petrus surgebat et dixit petrus non sequar me nisi
dixeris quis quis hec verba super se portaverit febres ei non nocebunt.

II
Doe Jhesus in de passie trac doe bevede al datter was. Doe sprach pilatus waeromme
en bevestu niet. Ihesus doe antwoorde waer omme zoudich beven ic en hebbe noch
cauue noch rede noch negheen onghemach Zo en moete nemmermeer wijf noch man
die dese woorden hoort of spreken can. In gods name Amen.
Zo wie dit daghelichs lest of over hem heft word bevred vanden onghereeten heere.
Ende zo wien heft ende daghellichs lest v. pater noster onsen heere v. wonden theere
ende der werdichede ende hu pater noster onser vrawe v. theere der werdichede hy
zal bidden gracie ons heere daer by boete hebben van dat hem mach deeren. Die
ionne ons die vader die zone ende die helegheest. Amen. J. Fiat.

III
Ic vermane hu reden ende redine
ic vermane duer alle sancten ende santinnen
ic vermane hu duer hemelrike ende duer aerderike
ic vermane hu duer die heleghe messe ende duer die iiij. evangelisten
ic vermane hu duer die planeten ende duer die ontfarmichhede
ic vermane hu duer die vij worden die god sprac doe hij anden cruce hint ende die
bitter doot onfinch
ic vermane hu duer ihesus xristus liiii. wonden ende lx.
ic vermane hu duer zine doorne crone met lxxij. tacken
ic vermane hu bider melc ende bider borsten die god zooch van zijnder moeder
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ic vermane hu bij zijnre goedertiereit en by zijnder onnoselheit
ic vermane hu biden x. gheboden
ic vermane hu biden xij. pointen vanden ghelove
ic vermane hu bijder zonne ende bider mane en bijder sterren
ic vermane hu biden evangelien
ic vermane hu biden ban en bijder georsamicheit
ic vermane hu duer dat cruce daer hy an ghenaghelt was
ic vermane hu duer dat bloet dat hij sturte up den goeden vrijndach ende doet toe
ic vermane hu duer alle dat gode ende zijnre liever moeder toe behoort.
ende dat ghij bin deser huere verroets wechtreecht eeuwelich wech te blivene van
my uut minen iiijc 3. leden ende xiiij. leden die mine ziele ende mine lichame heft
bevaen.
In gods name Amen.
- BOETEN: genezing aanbrengen; bezweren. - CAUUE: ‘dat coude evel’ (febris
cotidiana). - REDE: koorts.

't Oud beevaartvaantje te Bavikhove
In 't begin van de verleden eeuw werd er, voor de beevaart te Bavikhove, een vaantje
gemaakt. 't Zal wel pastoor Slosse zijn, meen ik, die er voor 't eerst op gewezen heeft.
In zijn Rond Kortrijk I (1898-1903), blz. 35, zegt hij: ‘ons ziens, gemaakt ten tijde
van den Hollander’. Van Heurck in zijn standaardwerk, Les Drapelets de Pèlerinage
(1922) blz. 39. schrijft: ‘Lithographie de la seconde moitié du xixe siècle... non signée
et sans adresse d'éditeur.’ Van 1815-30, zijn we hiermee verhuisd naar na 1850. M.
Van Coppenolle, in zijn schoon werk over Westvlaamsche Bedevaartvaantjes (1942)
blz. 12, komt dichter bij pastoor Slosse, en zegt 1823-25.
De Rekeningen van de Kapel van Sint Maurus te Bavikhove, die de posten geven
in guldens, stuivers en deniers courant, dragen de volgende aantekeningen:
‘1835... betaelt aen Emmanuel Vande Ginste te Cortrijk over het maeken eener
nieuwe plaete en leveringe van vaentjes van Sint Maurus
24.16. s’
‘1836... aen Vanden Ginste te Cortrijk over het coloreeren der vaentjes door hem
het verleden jaer gedrukt en gelevert
17.18. s’
Daarmee is de zaak dus klaar getrokken: Na de Hollandse tijd, en vóór ‘la seconde
moitié du xixe siecle’. In medio.... veritas. Voor de beschrijving van 't vaantje verzend
ik naar
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ST. MAURUS, BAVIKHOVE. 1835.
Cliché M. Van Coppenolle
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't werk van M. Van Coppenolle, die zo vriendelijk geweest is 't hierbij afgedrukt
cliché in bruikleen te geven.
En kan er geen van onze geleerde Kortrijkzanen - er zitten er veel in de lezerskring
van Biekorf - ons iets vertellen over die Emmanuël Vande Ghinste? Een groot artist
is hij, naar zijn vaantje te oordelen, wel niet; maar hij behoort toch tot o n z e
geschiedenis.
M.E.

Mengelmaren
De vier uitersten in den ouden tijd.
Ten eerste: d'oliepulle doen zweten (als ze leeg was bij het vuur zetten om de weinige
vermorste olie te laten smelten om ze nog te kunnen gebruiken).
Ten tweede: de beddestokken branden (bij gebrek aan enig ander brandhout).
Ten derde: de koffiezak uitwringen (voor de laatste druppel).
Ten vierde: de zwijnepezel binnenspelen (iets wat niet etelijk is, toch maar
verorberen).
De zwijnepezel werd gewoonlijk, en nu nog soms, gehouden, om de zagen vet te
maken - en vroeger om de weke (wekedaagse) schoenen (werkschoen) in te vetten:
eerst een wreve aan de zwarte schouwmuur, en dan gaf men maar kardjas op de
schoen.
A.B. Stavele.

Oude Voermanswijsheid.
Het reglement van het ‘ambacht der voerlieden’ te Menen, in 1680 opgesteld, behelst
een artikel over het vervoer van wijn. (Rembry-Barth, Hist. de Menin, 1, 487, 491).
Op dat stuk immers hielden de voerlieden er een eigen moraal op na. Als regel gold:
‘Die wyn voert wyn drinckt’.
Het voorschrift van 1680 acht deze regel onaanneembaar en voorziet sancties tegen
de voerlieden die volgens deze ‘maxime’ tappen en drinken uit de vaten die zij
vervoeren.
‘Ende alsoo men verstaet dat de voerlieden houdende syn voor een maxime “die
wyn voert wyn drinckt” ende dat sy daeromme meynen dat tselve te drincken niet
en soude wesen veronghelicken, vercorten ofte verminderen scoopmans goet, wort
by desen verclaert ende een jeghelyck gewaerschauwt dat tselve is een groot abus
ende dat degone wyn tappende ende drinckende uut de sticken by hem be-
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vrecht, verstaen wort te veronghelycken scoopmans goet ende subiect de painen ende
correctien ghestatueert hiervooren article xiij.’
Dat artikel voorzag een boete van drie pond par. voor de voerman ‘die bevonden
werdt over hem te draegen eenich foret’ of gelijk welke soort boor ‘ofte instrumenten
omme te gaeten te maecken.’ De aanwezigheid van zulk een werktuig was voldoende
om de boete toe te passen. J.H.

Openbaring van Sinte Brigitta.
De volgende tekst komt voor in een klein handschrift uit de jaren 1640-1670,
samengesteld door een man uit Ingelmunster; zie boven blz. 135. Deze verkorte
lezing wijkt zeer af van de Antwerpse teksten, uitgegeven in Biekorf 39, 1933,
162-168.

Revelatien van Godt den Heere
ghedaen aen Ste Briggitta.
Eerst tot Roomen ghedruckt int Italiaens
ende daer naer in ons moederlycke tale:
Weet, myne lieve vriendinne, als ick wiert ghevanghen van die wreede Joden,
hebbe ick gehadt hondert kaeckslaeghen ende op myne lippen dertich vuystslaeghen;
als ick wiert ghevanghen int hofken hebbe ick gevallen sevenmael gaende van den
eenen Rechter tot den anderen, dickmaels vallende; om my weder op te doen staen
hebbe ick gehadt 205. voetsteken; ick hebbe gehadt 72. slaeghen op de aerms ende
82. slaeghen op de schouders; ick hebbe gehadt 22. slaeghen rontom het lichaem
ende lenderen; ick hebbe omhooge ghetrocken gheweest met de coorden byden haere
38. mael; ick hebbe ghesucht 100. ende vyfmael; ick hebbe ghetrocken gheweest
vande aerde byden baert 38 mael;
ick hebbe een doodtwonde ghehadt aende Colomme ende aen de selve ontfanghen
6600. ende 66. slaeghen; ick hebbe ghegheesselt gheweest op de beenderen 22. mael;
sy hebben my ghegheven met de doorne Croone hondert steken.
Ick hebbe gehadt drye doodtsteken aen dat Cruys. Sy hebben in myn aensicht
ghespooghen 22. mael.
De soldaeten die my vringhen waeren 500. ende achte, die volghden 300. ende
drye, die my leijden ghebonden 300. ende drye.
Ick hebbe uuytghestort drye millioenen ende 8436. dreu pelen bloedts.
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Die alle daghen lesen seven Pater nosters en seven Ave Maria tot dat 't getal voldaen
is van myn dreupelen bloet, ick sal vyf gratien aen hem doen.
De eerste, hy en zal int vaghevier niet gaen. De tweede, al of hy zyn bloedt voor
het geloove uuytstorte. De derde, de zielen van zyne vrienden zullen hope hebbe van
int vaghevier niet gaen. De vierde, commende te sterven eer het ghetal voldaen waere
van myn dreupelen bloets, zalt houden ofte het voldaen ware. De vyfde, die dit met
devotie over hem draeght en zal niet sterven sonder ghevisiteert te zyne van myne
alderheylichste Moeder.
Stiert uwe intentie dit te behoeffenen meer tot danckbaerheyt dat Godt voor uwe
zalicheydt zoo veel dreupelen bloedts ghestort heeft, dan met de gratien te verdienen.
Einde.’
Deze laatste paragraaf is blijkbaar een correctief op de Revelatien zelf. Er moet
dus reeds omstreeks 1650 een voorzichtige reactie ontstaan zijn tegen de twijfelachtige
hoedanigheid van deze zeer verspreide devotie. Toch zal de Openbaring van Sinte
Brigitta tot in de 18e eeuw nieuwe kerkelijke goedkeuringen verkrijgen en met deze
goedkeuringen tot op onze dagen herdrukt worden. Zie Biekorf 1951, 117.
V.

De Rederijker Amandus Missiaen.
In Biekorf 1948. blz. 190 handelden wij over Amandus Missiaen, die in 1809, als
Gitsenaar, een soort epos, ‘De vereerlyckte Belgen’, liet drukken bij P. de Vlieghere,
St. Jacobsstraat 52, te Brugge en die dit werk opdroeg aan Pieter Boeckaert, ‘Meyer
in den Dorpe van Gidts’. Het bleek echter dat hij omstreeks 1850 lid was van de
Maetschappy van Rhetorica te Lichtervelde en aldaar ook verscheidene gedichten
uitgaf.
Thans hebben we meer biographische gegevens over onze dichter gevonden. Hij
werd geboren te Gits den 22 November 1785, als zoon van Jozef, en Maria-Joanna
Delafontaine, beiden uit Lichtervelde. Later echter is hij naar het geboortedorp van
zijn ouders verhuisd, waar hij den 3 Mei 1857 overleed als weduwnaar van Victoria
Reckem en echtgenoot van Anna Vanwynsberghe.
R.V.O. Gits
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[Nummer 7-8]
De eerste zanger van de sporenslag
Pieter-Jan Renier van Deerlijk
1823
Op de vergadering van de Koninklijke Maatschappij van Taal en Letterkunde te
Brugge werd op 26 Nov. 1823 een voorlezing gehouden door Felix-Amand De
Muelenaere van Pittem, procureur des Konings te Brugge, - de latere minister en
gouverneur van West-Vlaanderen, die in 1837 door Paus Gregorius XVI tot ‘comte
romain’ zou verheven worden. De spreker handelde ‘over de moed en de trouw door
de Vlamingen bewezen aan hun graaf Guido van Dampierre gedurende zijn regering’
en erkende daarin een grondslag van de loyaliteit der moderne Vlamingen jegens
hun grondwettelijke vorst, koning Willem I. Deze voorlezing vond bij de leden van
deze zeer officieel getinte Maatschappij zulk een bijval dat de raad besloot het
onderwerp van De Muelenaere te laten behandelen in de letterkundige wedstrijd van
het volgende jaar. De prijsvraag voor Dichtkunde werd als volgt geformuleerd:
‘Een dichtstuk van niet minder dan 150, en niet meerder dan 400 verzen,
op de moed en trouw door de Vlamingen aan hunnen graaf Guido de
Dampierre bewezen gedurende zijne regering.’
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De vergadering van 1 Dec. 1824 bekroonde twee ingezonden stukken met een zilveren
erepenning; een medaille van aanmoediging werd toegekend aan de heer A. Ysenbrant,
winkelier te Brugge, die voor bekroning niet in aanmerking kon komen ‘uithoofde
van deszelfs weinige beschaving.’
De eerste laureaat was de dertigjarige Hollander C.A. Oudemans van Dordrecht,
kapitein-adjudant bij de 16e afdeling Nationale Infanterie in garnizoen te Ieper. Deze
Oudemans, die later aan de Tiendaagse Veldtocht zou deelnemen en heel zijn leven
een militair gebleven is, was de broeder ven de bekende A.C. Oudemans, de bewerker
van de Bijdrage tot een Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek. Zijn bekroond
dichtstuk, eerst opgenomen in de Bundel der Brugse Maatschappij, liet hij later
herdrukken in een bundel Gedichten samen met zijn broeder uitgegeven. Oudeman's
uitbeelding van ‘De Heldenmoed der Vlamingen’ is een classiek tafereel van slachting
op de toon van Helmers' Hollandsche Natie; het historisch beeld is zeer vaag getekend,
zijn bronnen beperken zich tot Wagenaar en Dewez. In de Inleiding tot zijn gedicht
drukt de letterlievende kapitein de wens uit
‘dat weldra in het Zuidelijk gedeelte van Nederland, zo rijk in namen en
gebeurtenissen, waardig de gekuischte lier van Apol!o's troetelzonen, zich
de bard doe horen, die de vaderlandsche lier, in navolging van den te vroeg
gestorven, maar echter onsterflijken Helmers, tokkelt...; alsdan zoude
Nederland, dat in zijn geheel thans half gelauwerd is, het toonbeeld geven
niet alleen aan Europa, maar aan de beschaafde wereld...’
De tweede laureaat was een Vlaming: Prudens Van Duyse. De twintigjarige
Dendermondenaar stond dan in zijn debuut, dat zich geheel in West-Vlaanderen heeft
afgespeeld. Hij had pas medegedongen in een prijskamp over ‘De verderfelijke
gevolgen van den Hoogmoed’ uitgeschreven door de Maetschappij van Deerlijk en
had op 16 Mei 1824 de eerste prijs weggekaapt van de Wevelgemse Maatschappij
van Rhetorica
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De Nieuwgebloeiden die als onderwerp ‘De Zegepraal der der Onschuld’
uitgeschreven had.
Van Duyse's bekroonde dichtstuk over de Heldenmoed der Vlamingen werd
eveneens in de bundel van de Brugse Maatschappij opgenomen en verscheen het
volgend jaar (1825) afzonderlijk bij Ducaju te Dendermonde. Conscience zou later,
in het slot van zijn Leeuw van Vlaenderen (1838), een viertal verzen uit Van Duyse's
stuk overnemen.
De stijl van Van Duyse doet in gezwollenheid niet onder voor Oudemans, doch
zijn behandeling is historisch beter gestoffeerd dan deze van de Dordrechtse kapitein.
Naast Dewez en Desmet benuttigde hij Meyerus, Oudegherst, Marchantius, Despars,
Vaernewyck, Butkens, Mezerai (in de vertaling van Broekhuizen), Beaucourt
(Brugsche Koophandel). Het Jaerboek van Goethals-Vercruysse heeft de jonge dichter
niet gekend. Toch had hij Kortrijk bezocht, zoals blijkt uit de volgende merkwaardige
aantekening bij zijn gedicht:
‘Ik meen hier te moeten laten volgen het letterlijk afschrift dat ik genomen
heb uit eene oude schilderij, uit het klooster van Groeninghen, in de kerk
van Sint-Michiel te Kortrijk, waar zij thans hangt, overgebragt; zij is in
gothische gouden letteren, zonder jaarteekening, en luidt als volgt: Den
slach van Groeninghe...’
Dan volgt de tekst van het bekende schilderij met de namen van de Franse ridders
die vielen op Groeninge; Conscience heeft, in zijn Leeuw van Vlaenderen, deze
lezing van Van Duyse overgenomen. Dat de jonge dichter de visu het schilderij leerde
kennen en in zijn eerste dichtproeven naar de Westvlaamse Leiestreek gericht was,
hoeft niemand te verwonderen: zijn moeder, Theresia Hanssens, was immers de
dochter van de griffier van Ootegem. Door familiebezoek was de Dendermondse
student vertrouwd met de streek.
Tot nu toe werd Van Duyse, dank zij vooral de aanhalingen in de Leeuw van
Vlaenderen, beschouwd als de eerste ‘Vaderlandsche Dichter’ - zoals Conscience
hem noemde - die de Slag van de Gulden Sporen be-
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zongen heeft. Uit het volgende zal blijken dat, historisch bekeken, de gevierde
Dendermondenaar zijn kroon van eerste zanger van de Sporenslag moet afstaan aan
een van Deerlijk's roemvolle zonen: Pieter Jan Renier.
Renier (1795-1859) heeft naam gemaakt als stichter en bestuurder van de Kostschool
van Deerlijk en als Vlaams fabeldichter. In 1815 had hij de Deerlijkse Rhetorica
gesticht en in de jaren 1818-22 oogstte hij de eerste ‘letterkundige metalen’ van een
reeks van veertig die later ingelijst in zijn salon zouden prijken. Wevelgem, Ieper,
Heule, Deinze, Oostende, Kachtem, Oudenaarde bezorgden hem in de gemelde jaren
vijf eerste en drie tweede prijzen. De uitgeschreven onderwerpen weken niet af van
de lijn der 18e-eeuwse rederijkerij: De Dood, De Lente, De Goede Vrouw, Aartsvader
Jacob. Renier behaalde echter ook een succes te Oostende (1820) met een historisch
onderwerp: De Luister van de Nederlandse Zeemacht in de 17e eeuw, waarin zijn
bekendheid met Helmers ongeveinsd tot uiting komt.
In 1822 kreeg Renier kennis van de prijskamp voor 1823 uitgeschreven door de
Maatschappij van Nederlandsche Taal en Letterkunde van Gent. Voor de
welsprekendheid verlangde men een ‘Lofrede op Keizer Karel V’; voor de dichtkunst
een ‘poëtische uitweiding’ over de slag bij Kortrijk in 1302. De proclamatie van de
uitslagen had plaats te Gent op 6 Mei 1823. Volgens de notulen van de Maatschappij
werd aan de prijsvraag ‘zoo weinig beantwoord, dat de uitgeloofde gouden eereprijzen
niet konden toegekend worden’. Eén enkel werk heeft een medaille van aanmoediging
verdiend; de auteur ervan is M. Renier, onderwijzer te Deerlijk.(1)

(1) Verhandelingen en Prijsverzen... blz. 8-9 (Gent 1826). Messager des Sciences et des Arts I,
1823, 462. - Op dezelfde Mei-vergadering of kort te voren werd door M. D'Hulster, regent
aan het Kon. College te Gent, een gedicht voorgelezen over Philippina van Dampierre en
het verraad van Philips de Schone, gewroken door de beroemde overwinning, ‘gezegd: van
de gulden sporen’. Messager id. 327.
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Hieruit blijkt dat de Maatschappij van Gent een jaar vroeger dan deze van Brugge
de Sporenslag als thema voor een gedicht heeft uitgeschreven. Procureur De
Muelenaere te Brugge hield zijn voorlezing zes maanden na de afroeping van Renier's
gedicht en de bekroning van de gedichten van Oudemans en Van Duyse (1 Dec.
1824) viel anderhalf jaar na dezelfde afroeping.
De Gentse Maatschappij was inderdaad toonaangevend in de Vlaanders Zij was
niet alleen gesticht (1821) onder de hoge bescherming van minister Falk en getooid
met het lidmaatschap van Tollens, Bilderdijk, Siegenbeek en Van Lennep: als stichters
en bestuursleden telde zij mannen als de professoren Schrant, Kesteloot en Mahne,
en onder de leden verschijnen de namen van Vervier, van Toers, de Bast, Lejeune
(voorzitter van de Fonteinisten) en een aantal professoren en leraars van de
Universiteit en het Koninklijk College. Ook Cornelissen moet dan lid van de
Maatschappij geweest zijn. Bij de beoefening van ‘Taal en Vaderlandse Letterkunde’
had men vooral de vorming van een nieuw patriotisme in de Zuidelijke provinciën
op het oog. Gehechtheid aan het vorstenhuis Oranje hoopte men best te bevorderen
langs een historische omleiding: de aloude loyaliteit van de Zuidnederlanders jegens
hun vorsten. Voor de Vlamingen in het bijzonder zag men de trouw schitterend
‘bewezen’ in hun heroïsche strijd tegen de trouweloze Philips de Schone voor de
bevrijding van hun graaf Guido en zijn dochter Philippina.
Toen Renier, gevolg gevend aan de uitnodiging van de Gentse Maatschappij, in
de wintermaanden 1822-23 de beschrijving van de Slag der Gulden Sporen
ontwikkelde in een stuk van 140 heldenverzen, veroverde hij onbewust een
gedenkwaardige titel in onze cultuurgeschiedenis: hij werd, chronologisch bekeken,
de eerste zanger van de Slag der Gulden Sporen. Zijn verzen, die geen bekroning
doch alleen een aanmoediging wegdroegen, werden niet gedrukt in de Bundel van
de Gentse Maatschappij en bleven onuitgegeven tot in 1843. Inmiddels was Renier
als ‘Vaderlandse Dichter’ door de talentvolle en overvloedige Van Duyse
voorbijgestreefd.
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Renier liet zijn stuk verschijnen in zijn bundel Vlaemsche Mengeldichten, in 1843
te Kortrijk bij Beyaert-Feys uitgegeven. De titel aldaar luidt: ‘De Slag der Gulden
Sporen, gewonnen op Groeningkouter by Kortryk, den 11 van Hooimand 1302’; het
stuk draagt de datum 1823 en beslaat de blz. 117-122 van de bundel; het is verrijkt
met niet minder dan 13 bladzijden ‘aenteekeningen.’
In welke mate heeft Renier zijn tekst van 1823 gewijzigd? Dat kan niet uitgemaakt
worden. Uit zijn Voorwoord mag men afleiden dat hij het enigszins heeft ingekort
en dat hij, ook in dit stuk, ‘mythologische uitdrukkingen die thans [1843] min dan
voorgaendelijk in den smack vallen’ uit de weg geruimd heeft.
In datzelfde Voorwoord rechtvaardigt Renier de omvang van zijn aantekeningen.
Men zal ze misschien wat langdradig vinden, zo schrijft hij, ‘maer, naerdien de
weetlust omtrent alles wat de vaderlandsche geschiedenis betreft, in onze dagen
merkelyk is aangegroeid; - naerdien die krygsdaed, welke in de vlaemsche jaerboeken
zoo roemryk doorstraelt, in ons nabuerschap plaats had, en sedert weinige jaren door
het kunstpenseel van den beroemden Dekeyser als herboren is;(1) - vlei ik my met de
hoop, dat die uitgebreide aenteekeningen by vele onzer lezers niet onverschillig
zullen voorkomen.’
Renier heeft zijn aantekeningen hoofdzakelijk ontleend aan het Jaerboek der Stad
en Oude Casselry van Kortrijk, in 1814 door Goethals-Vercruysse uitgegeven. Men
weet dat deze Kortrijkse oudheidkundige bekend was met het werk van Lodewijk
van Velthem en dat hij op diens gezag de traditionele Franse versie van de
verraderlijke krijgslist der Vlamingen heeft verworpen. Oudemans noch Van Duyse
hebben het Jaerboek van G.V. gekend; zij namen dan ook allebei de lopende

(1) Het doek van N. De Keyser, uitgevoerd in 1836 naar de gegevens van Voisin en
Goethals-Vercruysse, werd in 1841 door de stad Kortrijk aangeworven.
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Franse versie over. Van Duyse legt Willem van Gulik de volgende versregels in de
mond:
God zelf zal bliksemen op 't eerloos vloekgespan
En 't neer doen storten in gindsche overdekte putten
Die buiten zijne weet, van weêrzijde ons beschutten....

En verder beschrijft hij de stormloop van de ‘Gauler’ (Franse vijand), die blind is
voor het gevaar:
‘..... hij kent zijn noodlot niet.
En zakt met klont en kluit en plompt in 't doodsch gebied:
In d' overdekten kuil valt bend' by bend' te pletter....’

Oudemans is niet minder uitvoerig over deze krijgslist die het paard van Troje waardig
is:
Weldra had Vlaandrens heir, begunstigd door de nacht,
En rijswerk, plank en tak en graszode aangebracht;
En, eer de morgen daagd' was 't water dat hen scheidde,
Door hunn' vereende kracht, herschapen in een weide,
Die wel het oog bekoort, maar d'open grafkuil dekt,
En de onbedachtzaamheid ten wissen val verstrekt.

De Franse ruiters stormen ‘op Vlaandrens burgren los’; het is hun laatste stormloop,
want:
...eensklaps storten zij in d'open afgrond neder,
En zinkend zien zij 't graf, en ademen niet weder.

Renier plaatst het slagveld op de Leieboorden zelf, bij de monding van de
Groeningebeek:
De [Vlaamse] manschap rukt bijeen, waer Kortryks grijze wal
De golfjes van de Lei ontvangt by Groenings dal.

De Coninck en Breydel zijn op het slagveld. De strategie van de Fransen is elementair:
zij bestormen het gelid van de Vlamingen en storten zich roekeloos in rivier en beek
waar zij elkaar vergruizen:
De Gal bestormt 't gelid, dat, krielend saêmgeklist,
Hem stout den overtocht eens waterstrooms betwist,
Waerin een telloos tal van 's vyands ruiters krielen,
Die zich door eigen volk, rampzalig zien ontzielen,
Verdrongen in den vliet, door d'yz'ren hoef vergruisd.

Gwij van Namen en Robrecht van Artois, wordt een vlammende redevoering in de
mond gelegd eer zij het uiterste gevecht aangaan. De stoute Artesiër wordt van zijn
paard gerukt en ligt ten slotte ‘onder Breydels byl zieltoogende uitgestrekt.’ Renier
zingt kennelijk volgens de ‘Vlaamse versie’ van Goethals-Vercruysse.
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Renier is, evenals Van Duyse, met Conscience bevriend geweest, en wel in de jaren
1857-67, toen de gevierde volksverteller als ambtenaar te Kortrijk verbleef. Aan
Renier dankte Conscience de documentatie voor zijn vertelling Een Goed Hart, die
een Deerlijkse episode uit het hongerjaar 1848 tekent. Bij de oprichting van het
praalgraf van Renier in 1869 kwam Conscience naar Deerlijk en voerde er het woord.
Door toedoen van de verdienstelijke folklorist en geschiedschrijver van Deerlijk,
Leon Defraeye, werd in 1934 namens het Davidsfonds een gedenksteen geplaatst ter
herinnering aan de betrekkingen van Conscience met Renier en met Deerlijk. Men
heeft alsdan niet vermoed dat op deze gedenkplaat, naast de naam van de eerste en
onsterfelijke verteller van de slag der Gulden Sporen, de naam prijkt van Vlaanderens
eerste zanger van de slag der Gulden Sporen.1)
Tussen Renier (1823) en Lodewijk van Velthem (1315) liggen vijf eeuwen die
geen lied, geen gedicht aan Vlaanderens Heldenstrijd hebben gewijd. De slag der
Gulden Sporen werd in onze literatuur geboren na de slag bij Waterloo. Vier eeuwen
intens rederijkersleven, twee eeuwen bloeiend Jezuietentoneel zijn achteloos
voorbijgegaan aan een gebeurtenis die eerst met de Romantiek een vaderlands en
heroïsch onderwerp geworden is.(2) De eerste dichtproeven over 1302 werden uitgelokt
door de officiële ‘Hollandse’ prijsvragen van 1823 en 1824 te Gent en te Brugge en
geschreven - door Renier zowel als door Oudemans en Van Duyse - in de atmosfeer
van Waterloo en de stijl van Helmers.
A. VIAENE

1) Deze bijdrage steunt, naast het reeds aangehaalde, op de volgende literatuur. - Bundel van
de Kon. Mij. Vaderlandsche Taal en Letterkunde te Brugge, 1823-24. - Verhandelingen en
Prijsverzen van de Kon. Mij... te Gent, bl. 8-9 (Gent 1826). - J. Micheels. Prudens Van Duyse.
(Gent, 1893). - Nieuw Nederl. Biographisch Wdb. I, 1395; art. Oudemans. - L. Defraeye.
Geschiedenis en Folklore van Deerlijk, 29-43 (Deerlijk, 1942).
(2) Men kent alleen een tragi-comedie ‘De Slag van Groeninghe’ in 1766 opgevoerd door de
Liefhebbers van Rhetorica van Kortrijk-Buiten. En het Vleesch-Ambacht van Brugge liet in
1788 een Nieuwjaer-Wensch drukken waarin de ‘Kloecke Daeden’ van Jan Breydel volgens
de Kroniek opgehemeld worden.

Biekorf. Jaargang 55

177

De Izegemse lijnwaadhandel
(vervolg en slot van blz. 94)
IV. De zeventiende eeuw.
Met de herneming van de handelsbedrijvigheden na het Twaalfjarig Bestand (1609)
zou Izegem niet meer bij machte zijn z'n vroegere positie te handhaven tegen de
omliggende steden, vooral tegen Kortrijk. Het was echter nog niet met één trek van
het handelstoneel verdwenen. Men achtte het nog geraadzaam naast de Kortrijkse
en de Roeselaarse, ook de Izegemse kooplui uit te nodigen, zoals de stad Tielt deed
in 1607, wanneer zij na 30 jaar stilstand haar marktdagen weer wilde vlot brengen.(1)
Ook de heren van Izegem, het huis Vilain van Gent, zouden hun invloed benuttigen
om, net zoals hun voorgangers, de van Stavele's, hadden gedaan, hun heerlijkheid
de vroegere economische bloei te bezorgen. Maximiliaan Vilain had Izegem in 1582
de titel van graafschap weten te bezorgen. Jacob Philips, Maximiliaans zoon,
behartigde zeer de heropbloei van de Izegemse linnenmarkt: in 1609 richtte hij een
verzoek aan de aartshertogen tot het oprichten van twee driedaagse vrije jaarmarkten.
Onmiddellijk liet Kortrijk zijn vroegere naijver gelden en dwarsboomde het voorstel
om zijn opgang door geen plattelandse centra gekortwiekt te zien.(2) Dat Kortrijk
immers gedurende de 17e eeuw

(1) ARA. RK. 38413, f. 25 v. Stadsrek. Tielt 1608-10: ‘Item ghepresenteert ande coopluiden
commende van Cortrijcke, Rousselare ende Iseghem alhier ter marct naer de publicatie.’
(2) Sabbe 337. - ARA. RK. 33353, f. 56 v. stadsrek. Kortrijk 1609-10: ‘Betaelt an dheer Robert
Wullin schepene ende ande voornoemden pensionaris Ryckeghem, tsaemen ghereyst hebbende
in de ze!ve maendt Juni (1609) naer Meenene Rousselare Tielt ende Harelbeke, omme mette
wethouders vande zelve steden te communiqueren de requeste ghepresenteert by den grave
van Yseghem an hare Serenissime hoocheden by dewelcke hy was versouckende hun
gheaccordeert te zyne twee vrije jaermaercten tsiaers elcke van drien daghen langhe.’
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zijn zakencijfer ruim verdubbeld heeft, was niet alleen toe te schrijven aan de
productie-aangroei in het Zuiden van Westvlaanderen, maar vooral aan de opslorping
van de omliggende lijnwaadmarkten Tielt, Izegem, Menen en Roeselare. De Kortrijkse
marktpolitiek sedert de 16e eeuw gevolgd, zegevierde op kosten van de omliggende
steden, wat dan ook de nutteloze herlevinspogingen van Tielt en Menen bij de aanvang
der 17e eeuw verklaart.
Ook Izegem kwam niet meer tot zijn vroegere krachten: de stadshalle bleef een
ruïne. Wat Sanderus schrijft en tekent in zijn ‘Flandria Illustrata’ (II, 422; Amsterdam
1644) schijnt eerder een echo te zijn uit de voorbije 16e eeuw. Zijn tekst: ‘een plaats
vermaard door haar jaarmarkt.... haar halle, haar lakenweverij en naarstigheid der
ingezetenen’ strookt, althans wat de halle betreft, niet met de werkelijkheid, vermits
op de kaart van Sanderus zelf slechts de twee puntgevels en de 55 meter lange
zijmuren afgetekend staan. Het dak en het torentje zijn verdwenen, zodat deze schets
van Sanderus een sprekend beeld is van het verval waaraan Izegem zich niet wist te
ontworstelen. Een leidende rol zal dit centrum niet meer toebedeeld worden.
Weliswaar zal het nog teren op zijn vroegere naam. Zo moet nog in 1613 op de markt
van Brugge, op de Woensdag- en Zaterdagmarkt, de meting van de groothandel
geschieden ‘met de Iseghemsche mate op gheycte tafels van 5 ellen lanc’.(1) Een
magere troost was ook nog het feit dat het lijnwaad van de Kortrijkse markt afkomstig,
in 1679 in Spanje als ‘Izegems linnen’ bekend stond. Izegem immers, bezweken
voor de concurrerende Kortrijkse markt, had nog een deel van zijn faam weten te
redden door zijn specialisatie in fijnlinnenfabricage.(2)

(1) L. Gilliodts. Cartulaire Estaple III, 388 (Brugge 1905).
(2) ARA. Raad van Financiën. 499: Project des moyens pour asseurer le commerce et
manufactures dans la ville et chatellenie de Courtrai. 1685. - 8668: Verslag 1679, Juli 8
(Points par lesquels il convient de faire observer l'ordonnance du 28 avril 1679).
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Het einde van de 17e eeuw was niet minder rampspoedig dan het einde der
voorgaande. De pest van 1668 en de ‘sterfte’ van 1696 decimeerden de bevolking
dermate dat een kroniekschrijver wist te vertellen dat ‘alles er zo woest en wild uitzag
dat er binnen het dorp verscheidene huizen stonden, alwaer de bramen door de kaven
groeiden’. Deze desolatie heerste nog onverminderd in 1712 wanneer Grote Markt
en Koornmarkt geleken ‘aen weiden of bleeckpleinen, waerop alleman naer believen
't gewassen goed te bleeken legde. De Nieuwstraet zag er uit als een groene dreef
waer het gras zoo jeugdig en gulsig groeide dat men er kwalijk eenen kassijsteen
onderscheiden kon’.(1) Deze wegen, in volle dorpskom gelegen, die regelrecht voerden
naar de lijnwaadhalle en die vroeger onder de bedrijvige stap der kooplieden werden
gepolijst, nu vervallen tot nog minder dan landelijke paden, bewijzen afdoende de
teleurgang van het handelsleven.

V. Het Franse en Hollandse Bewind. 1794-1830.
De annexatie van België aan Frankrijk had niet de voorspoedige economische
gevolgen die veel historici haar toeschrijven. De vereniging schafte wel de tolrechten
af waardoor het Frankrijk van het ancien régime de invoer van Vlaams lijnwaad had
willen te niet doen, maar het feit dat er gedurende het Oostenrijks bewind, door de
georganiseerde smokkelhandel, heel veel linnen in Frankrijk werd binnengevoerd,
deed de toestand weinig ten gunste veranderen. Integendeel, de politiek van het
revolutionnaire Frankrijk deed voor de Vlamingen het zo belangrijke Spaanse
afzetgebied aan de Engelse linnenweverij verloren gaan. De breuk met Spanje (1793)
en de verovering van

(1) Handboek J.B. Vandewalle (Archief ‘De Mandelboder’).
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Holland bewerkten een vermindering van ten minste 50% van de linnenproductie in
het departement van de Leie. De blokkade van 1806 bracht de handel nog in een
ellendiger toestand, zodat in 1810-1811 de productie van het Vlaamse linnen op 1/10
gebracht werd. Engeland en Ierland hadden de Spaanse markt, het rijke afzetgebied,
ingepalmd.
Met de annexatie en het vervallen van de tol hadden de lijnwaadhandelaars en de
leden van de municipaliteit gemeend aan de oude droom van bloeiend handelscentrum
een concrete uitbouw te moeten geven. In 1795 werd de lijnwaadmarkt heringericht.(1)
De oeroude traditie getrouw verschenen nu weerom iedere Zaterdag de kooplui ter
markt, en wel in zulken getale, dat er voor de voorbijtrekkende marktgangers te
Ingelmunster in de gekende ‘Ingelmunsterkapel’, krachtens fondatie een Mis gelezen
werd.(2) Deze markt was echter geen zuivere lijnwaadmarkt. Er werden ook allerlei
veldvruchten en verbruiksartikelen ter markt gebracht. Feitelijk beantwoordde het
resultaat niet aan de verwachtingen. Dit blijkt duidelijk uit de pachtsommen van het
meet- en weegrecht. Dit recht werd cumulatief verpacht, dus voor alle producten
ineens, zodat wij geen juiste cijfers voor het verhandelen van lijnwaad kunnen geven.
In 1806 bedroeg dit meet- en weegrecht 130 fr., in 1807 265 fr. en in 1812 527 fr.
Voor de overige jaren van het Frans bewind worden geen cijfers vermeld.(3)
Was de handelsbedrijvigheid zeer gering, de productie van vlas en lijnwaad, vooral
het spinnen, ging, zoals eertijds, volop zijn gang. De telling van 15 December

(1) D. Lescouhier. Gazette van Brugge. Jaargang 113, nr. 20.
(2) Kan. Tanghe. Parochieboek van Ingelmunster. - Deze kapel stond op de plaats van het huidige
station van Ingelmunster: zij verdween in de jaren 1790.
(3) SA. Izegem Nieuw Archief, Kas nr. 8, bundel ‘Statistieken’; deze en meer andere hier
benuttigde stukken zijn aan dit bundel ontleend.
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1815 bewijst het duidelijk: Izegem telde dan 234 wevers en 632 spinsters.(1)
Gedurende de Hollandse tijd zou over het algemeen de Vlaamse linnenhandel er
niet op vooruitgaan. Plaatselijk kende Izegem tussen de jaren 1820-1830 een korte
bloeiperiode. In April 1817 was het ‘stad’ geworden en de vroede vaderen stelden
er prijs op aan hun jonge stad een even gunstige handelsfaam als linnencentrum te
bezorgen, als de vroegere heerlijkheid, graafschap en prinsdom Izegem hadden
gekend.
Reeds op 31 October 1817 kwam het tot de ‘Oprechting van eene lynwaed merkt’.
Daarvoor werd de laatste der drie gebruikelijke jaarmarkten uitgekozen nl. de
Herfstjaarmarkt van daags vóór Allerheiligen. Deze markt werd, gezien de halle
reeds lang verdwenen was, gehouden op straat, op de hoek van de Markten Gentstraat
in de omgeving van de afspanning ‘Den Hert’, in welke afspanning de meettafels
waren ondergebracht. In 1827 werd door de stad, gezien de steeds toenemende handel,
een speciaal lokaal aangekocht in het beluik van het verdwenen klooster der Grauwe
Zusters, ten bedrage van 5142,86 gulden.(2) Daar stonden voortaan de meettafels en
werd het meetgeld, 15 ct. per stuk, geïnd. Vanaf 1822 scheen het meetrecht van
lijnwaad belangrijk genoeg te zijn om afzonderlijk te worden geïnd. De bedragen
per jaar waren de volgende:
JAARTAL

PACHTER

SOM

1822

Lud. Doorme

340,20 gulden

AANTAL
STUKKEN AAN 15
CT.
2267

1823

Jan Van
Wijnsberghe

349 g.

2325

1824

Jan Van
Wijnsberghe

390 g.

2600

1825

Jan Van
Wijnsberghe

630 g.

4200

1826

Modest Weyn

1330 g.

8866

1827

Jan Van
Wijnsberghe

1530 g.

10200

1828

Lodewijk
Hinnekindt

2170 g.

14466

1829

Jan Hinnekindt

2190 g.

14600

1839

........

132,77 g.

885

(1) RAB. Register van de telling van 15 Dec. 1815 te Izegem. Bevolking: 7650; boven de 12
jaar: 5266.
(2) SA. Izegem. Resolutieboeken 1827.
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De pachters der meet- en weegrechten richtten in 1830 bijna alle een suppliek tot het
stadsbestuur om afslag op de reeds geringe pachtsom, omdat de handel totaal
ontredderd was. In 1830 was er gedurende 4 maanden geen markt geweest.
De stad had niets onverlet gelaten om de bloei op te drijven. In 1818 werd de markt
van 18 en 24 December met 150 frank prijzen begiftigd. In 1823 kwam een speciaal
reglement voor de lijnwaadmarkt. In ditzelfde reglement jaar werd bij middel van
plakbrieven reclame gemaakt voor de drie jaarmarkten, de eerste op de derde Zondag
van de Vasten, de tweede op Zaterdag, 8 dagen vóór Sinksen, de derde de Zaterdag
vóór Allerheiligen. In 1827 werd de Lentejaarmarkt met rijke premies voorzien van
stadswege. In hetzelfde jaar valt de aankoop van een eigen domein om er de
lijnwaadmarkt te houden.
Natuurlijk had men ook tal van misbruiken te bestrijden. In 1822 dit van het
scheiden van markt en meettafels. De gilde van de Izegemse lijnwaadhandelaars, die
een aaneengesloten korps vormde met jaarlijkse feesten en ‘gaaybollingen’, verzette
zich heftig tegen dit misbruik, en riep de stedelijke politie in om het te bestrijden.
Het document is uiterst belangrijk omdat het een kijk geeft op de toestanden van de
voornaamste Westvlaamse lijnwaadmarkten uit de tijd.(1) In 1823 waren de
moeilijkheden van anderen aard. De kleine kooplieden, beducht voor de grote die
de markt konden ‘leeg’ kopen, gingen, om de nodige stukken te bemachtigen, ‘zig
uyt stadt maeken, om zig te gaen plaetsen aen 't gehugte den Abeel, Emelghem-dam,
zelfs tot op de prochien Emelghem en Rumbeke, en aldaer de ter merkt komende
lynwaeten op te houden en te kopen’. De gilde der kooplieden reageerde krachtig,
te meer dat de onderkruipers weldra vanaf de Vrijdagavond begonnen.(2)

(1) Id. Nieuw archief. Kas nr. 4, bundel ‘Tol en Meetrecht’.
(2) Aldaar: brief van E. van Wtberghe.
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Dat het stadsbestuur alleen de eigenlijke lijnwaadsoorten op de markt wilde
verhandeld zien blijkt uit het besluit van 1828 waarbij een boete van 50 gulden gelegd
werd op diegenen die lijnwaad met katoenen inslag (mixte) vervaardigden.(1) Ook
Roeselare kon moeilijk de snelle opbloei van de Izegemse markt dulden. De oude
drijverijen werden derhalve tegen ‘Boos Iseghem’ hernomen. Om Izegem de pas af
te snijden werd de oorspronkelijke lijnwaadmarkt van de Dinsdag verplaatst op de
Vrijdag, althans Roeselare deed bij de Staten Generaal in 1829 een aanvraag voor
deze verplaatsing. Izegem stelde zich echter te weer en beriep zich, niet zonder enige
overdrijving, op een traditie van haar Zaterdagmarkt die zou opklimmen tot in de
dertiende eeuw. De aanvraag van Roeselare werd dan ook verworpen. Het zakenleven
tussen 1820 en 1830 scheen weer de herinnering aan de drukke zestiende eeuw op
te roepen. Emiel Dierick heeft het tafereel van de Izegemse Zaterdagmarkt
afgeschilderd.(2)

VI. De definitieve teleurgang vanaf 1830.
Het jaar '30 luidde voor het land een nieuwe periode in. Voor de Vlaamse
linnenproductie en handel zou de definitieve ineenstorting spoedig aanvangen. In
1832 hield de Izegemse linnenmarkt op. In 1858 werd nog wel weer, bij middel van
aanplakbrieven, een heroprichting aangekondigd. Deze poging echter stond ten dode
opgeschreven en veel meer dan enkele maanden hield deze markt, die weer uitsluitend
voor met de hand gesponnen en geweven linnen bedoeld was, het niet uit. Deze
poging stond ten dode opgeschreven omdat zij uitging van een verkeerd standpunt:
in plaats van aanpassing aan de nieuwe techniek, huldigde zij het oude
handweefstelsel. Begin 1860 was het voorgoed met de Izegemse lijnwaadmarkt
gedaan.

(1) SA. Izegem. Resolutieboeken; besluit van 8 Maart 1828.
(2) Emiel Dierick, Iseghem over 103 jaar. 19-20 (Izegem 1927).
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De oorzaak van deze plotse inzinking is vooral de economische crisis van 1830-1833
waarbij België volledig de Franse markt verloor. Reeds gedurende het Hollandse
bewind was de uitvoer naar Frankrijk gedaald. Een uitvoerige statistiek van Izegem
in 1819 geeft dit weer. Bij de hoofding ‘linnenweverijen’ zijn volgende gegevens
vermeld: weven van grauwe lijnwaden, 200 werkwinkels waarin 260 wevers werken
aan 60 cent daags. Op 780 ‘hommes en état de travailler’ zijn er 270 wevers, 't zij 1
op 3, vooral in huiselijk kleinbedrijf werkzaam. De vervaardigde lijnwaden vóór
1814 waren bestemd voor het binnen- en buitenland, vooral Frankrijk en Spanje. De
toestand voor 1814 wordt als goed opgegeven, omdat er veel verzending was. In
1814-1815-1816 was er vermindering ingetreden, in 1817, 1818 en 1819 is het
‘redelijk’. In 1819 bleef de verzending gering en de inkoopprijs te hoog. Als ‘middelen
van redres en aanmoediging’ stelt de statistiek voor: ‘ophef van het stelsel van
belastingen en verbod van vreemde invoer.’
In 1830 zakte de uitvoer nog met 25%. Welke de gevolgen waren voor de landelijke
weversbevolking van Izegen kunnen we vermoeden: 1/3 der mannelijke werkkrachten
waren wevers en de helft der vrouwelijke werkkrachten d.i. 700 op 1540 waren
spinsters die samen met 300 kinderen in 400 huiselijke ondernemingen werkzaam
waren. Bij dit alles kwam nog het feit van de opkomst der mekanieke spinnerijen in
1837 langs Engeland om, waar deze spinnerijen reeds op volle toeren draaiden. Bij
het tekort aan afzetgebieden voegde zich, vanaf deze jaren, een uitgesproken gemis
aan aanpassingsvermogen aan de nieuwe bedrijfswending. De Vlaamse wevers
hielden vast aan de oude methode van vlas en linnenproductie ‘qui sortait des entrailles
du sol flamand.’ Het gevolg van deze houding was niet uit te sluiten: ‘l'ouvrier
flamand, occupé le plus souvent à des travaux sédentaires, isolé de la société, était
caractérisé par un attachement souvent routinier aux choses accoutumées; il était peu
disposé à s'engager dans les voies nouvelles.’(1) En Ducpétiaux voegt er aan toe ‘(les
ouvriers) incapables de s'affranchir de l'emprise de l'habitude, ils se montraient
rebelles à l'adaptation de toute nouvelle méthode de travail. Victime de la routine, il
succombe sur son métier sans avoir

(1) E. Dubois. L'industrie du tissage dans les Flandres, blz. 32; 54 (Brussel 1900).
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pensé même à l'abandonner.’(1) Te Izegem heeft de teleurgang van de linnenweverij
doen uitzien naar andere ambachten, maar officiële instanties hebben vroeger nooit
het verkeerde ingezien van al hun pogingen: de oude weeftechniek tegen alles in te
doen standhouden. De markt van 1817 was begrijpelijkerwijze nog bedoeld ter
herleving van de oude linnenmarkt. Maar het ‘Nijverheidcomité’, aangesteld op 7
November 1843 en rijkelijk door de stad gesteund, beoogde vooral werk te verschaffen
aan de behoeftigen die, zes jaar na het in gebruik nemen van de mechanische
spinnerijen, niets dan het oude handspinsel en handweefsel mochten vervaardigen.
Wanneer in 1849 dit comité alle bedrijvigheid staakte, na zeer goede werking
gedurende de ‘hongerjaren’, vond de stad het nog geraadzaam in 1850 een weefschool
in te richten, die tot 1865 jaarlijks een 25 tal jongens het handweven, een beroep dat
klaarblijkelijk zonder toekomst bleek, aan te leren. De laatste poging om de markt
op te richten in 1858 was weer met het oog op handweefsel. Op de Izegemse markt
kwamen nooit stukken die, ofschoon met de hand geweven, samengesteld waren met
mechanisch gesponnen garen....
Gelukkig hadden vooruitstrevende enkelingen de nieuwe wending op hun bedrijf
toegepast. De eerste stap was het weven met ‘mekaniek’ garen. Het mechanisch
gesponnen garen, meestal van de Gentse spinnerijen afkomstig, kwam toe in de
fabriek waar het gekookt, gedroogd en uitgegeven werd om op bobijnpijpen gewonden
te worden. Voor dit bobijnen werden de werkloze spinsters aangesproken. Vanaf
1839, datum waarop Petrus Parmentier te Izegem zijn bedrijf uitsluitend met
mechanisch gesponnen garen had uitgerust, hanteerden heel wat spinsters het
bobijnewiel. Het ambtelijk verslag van 1841 geeft voor Izegem 2457 spinnewielen
op, maar ongetwijfeld stonden dan reeds minstens de helft buiten gebruik. In 1842
had Petrus Parmentier 300 handwevers in dienst die thuis

(1) E. Ducpétiaux. Mémoire sur le paupérisme en Flandre, 90 (Brussel 1850). Zie ook het
belangrijk werk van G. Jacquemyns, Histoire de la crise économique des Flandres, 1845-1850
(Brussel 1929).
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werkten. Per jaar vervaardigden zij tot 5000 stukken lijnwaad. Enkele jaren later had
hij er reeds 600 met een jaarlijkse productie van rond de 10.000 stukken. In vele
tentoonstellingen o.m. die van Brussel, Gent, Parijs en Londen, bekwam Parmentier
gulden medailles en erediploma's. Parmentier werd achtereenvolgens ridder en officier
in de Leopoldsorde en hij was tevens voorzitter van de koophandelskamer van
Roeselare. Hij is in het Roeselaarse een baanbreker geweest die de officiële besturen
vóór was inzake omvorming van het linnenbedrijf. In 1858 vervaardigden de 1661
Izegemse wevers, verdeeld over een achttal fabrieken, 16.000 stukken van 100 meter.
Naast Parmentier waren immers nog volgende fabrikanten: Nayaert (overgenomen
door Van Wtberghe), 4 afstammelingen van de familie Paret, Vande Capelle en Van
Campenhoudt.
Na de mechanisatie van het vlasspinnen (nooit kwam er te Izegem in die jaren een
mechanische spinnerij tot stand) werd ook het eigenlijk weven gemechaniseerd. Hier
betoonde de heer Parmentier zich opnieuw een baanbreker. In 1860 bouwde hij te
Emelgem op de Mandel een dergelijke mechanische weverij, waar de getouwen door
stoomkracht werden bewogen. In 1865 mechaniseerde de heer Nayaert zijn bedrijf
dat 30 getouwen telde. Wie zich aan deze vooruitschrijdende mechanisatie niet wist
aan te passen, verdween van het toneel.
Deze bedrijfsomschakeling had vèrstrekkende gevolgen. Veel wevers, gewoon
aan eigen bedrijf, wilden niet op de fabriek werken. Hun zonen leerden het
schoenmaken, waarin ook de huisvrouw behulpzaam kon zijn. Ook in de
borstelfabricatie, die vooral vanaf 1880 een grote vlucht nam, werden heel wat
mannelijke en vrouwelijke werkkrachten benut. De mannen werkten in de fabrieken
waar ze vooral in de houtzagerij bezig waren. De vrouwen ‘trokken’ thuis, gedurende
de zomer op straat gezeten en lustig zingend, de borstels, die dan met rollewagentjes
naar de
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fabriek werden gebracht. Tot 1930 waren evenveel Izegemnaars te werk gesteld in
het borstelbedrijf - waarbij soms de cichoreifabricage werd gevoegd - als in de
schoenmakerijen. Deze zeer belangrijke tak van nijverheid verdween in twee phazen:
vanaf 1930 toen er door Engeland, waarheen vooral de uitvoer geschiedde, hoge
invoerrechten werden geëist, en vanaf 1945 toen deze nijverheid, uitsluitend voor
eigen verbruik bestemd, slechts nog enkele tientallen arbeiders te werk kon stellen.(1)
Op heden is alleen de schoennijverheid nog bloeiend genoeg om het grootste gedeelte
van de Izegemse werklieden werk te verschaffen. Zo vervangt de schoennijverheid
te Izegem de oude linnenweverij. Is het niet treffend dat 5 van de 8 lijnwaadfabrieken
van 1865 in schoenfabrieken omvormd werden? Een van deze acht is nog steeds
lijnwaadfabriek nl. de firma Holvoet (opgevolgd aan Adolf Paret). Deze firma,
gespecialiseerd op fijnlinnenfabricage, had tot 1940 een tiental oude
handgetouwwevers in dienst. Nu telt zij er nog één. Het oude handgetouw en het
spinnewiel zijn museumstukken geworden, en de bevolking van de weleer zo beruchte
lijnwaadstad heeft zich aan nieuwe bedrijven energiek en vooruitstrevend weten aan
te passen.
J. GELDHOF

Spreuken uit een oude Almanak (1686)
't Is in 't vet van harde koppen,
Dat de Advocaten soppen.
Gaept, als m'aen u den lepel biedt,
Oft naer den mael en krijght ghy 't niet.
Leugen en bedrog en laghen
Syn des Weirelts ploegh en waghen.
Twee graege catten en dry muysen,
Ses haenen in dry boerenhuysen,
En te saem twee quade wyven,
Selden zijn sie sonder kyven.
Soo ons den sayer quam t'ontbreken,
Men sou van ougst noch stroobant spreken.

(1) Over de borstelnijverheid te Izegem zie de bijdragen van G.P. Baert en L. Van Acker in
Biekorf 1951, 29-36 en 126-128.
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Gezelle te Roeselare.
Brief van Gezelle aan mgr. Malou
1857
Bij het doorlopen van een bundel documenten ontdekte ik een eigenhandige brief
van Guido Gezelle, gericht aan Mgr. Malou en gedateerd 2 April 1857.
Deze bundel documenten werd destijds (1906) door Kan. A.C. De Schrevel
verzameld met het oog op het samenstellen der geschiedenis van het superioraat van
Faict (1849-1856) en Frutsaert (1856-1859) en berust in het archief van het Klein
Seminarie te Roeselare.
De brief geeft ons een inzicht in het zeer lang gekoesterde en zeer vurig begeerde
ideaal van Gezelle om als missionaris in Engeland te werken.(1) Tevens vernemen
we daarin ook met welke gevoelens hij een benoeming tot leraar van de poësisklasse
zou ontvangen.
In de bewuste bundel vond ik ook de rapporten van Faict (1856) en Frutsaert (1858)
over Gezelle aan Mgr. Malou gezonden. Hier volgt eerst de tekst van deze rapporten.
[31 Juli 1856.] - ‘Mr Gezelle, professeur du Cours Commercial. Véritable talent
littéraire; excellent prêtre; un peu inculte, mais cela viendra. Il serait à désirer pour
lui et pour les élèves qu'il devînt professeur de seconde.’
[8 Aug. 1858.] - ‘Mr Gezelle, professeur de seconde, chez qui je me désirerais
qu'une seule chose: un peu plus d'ordre. C'est au reste un modèle de dévouement,
d'exactitude et de fidélité. Il ne m'a plus parlé depuis longtemps de son projet de se
rendre en Angleterre. Ses élèves ont fait beaucoup de progrès.’(2)

(1) Zie daarover Biekorf 1950, 121 vlg.
(2) Het rapport van het volgende - laatste! - jaar over Gezelle in de poësisklasse was minder
gunstig: ‘Mr Gezelle se montre toujours et partout animé des meilleurs sentiments, mais je
crois que le manque de méthode chez le professeur a nui considérablement au progrès des
élèves.’ Frutsaert aan Mgr. Malou, 10 Aug. 1859. - VW. Brieven II, 86.
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De tekst van de brief zelf, die hier volgt, is een getrouw afschrift van het origineel;
de woorden waar Gezelle geen accenten heeft geschreven, heb ik onveranderd gelaten.
Roeselare
J. POLLET

Gezelle aan Monseigneur Malou.
Petit Seminaire de Roulers 2 Avril 1857
Je demande pardon à Votre Grandeur de la liberté que je prends de lui écrire une
si tongue lettre, mais je ne saurais resister au besoin que j'éprouve de Lui addresser
directement un exposé détaillé de ce qui occupe mon esprit depuis si longtemps.
Il y a déja quelque temps que je fus informé de la part de notre ancien Superieur,
Monsieur le Vicaire général Faict,(1) que c'etait l'intention de Votre Grandeur de me
nommer professeur de Poésie dans son Petit Séminaire, en cas que ce poste fut devenu
vacant. Notre superieur actuel(2) m'a fait à plusieurs reprises le même communication.
J'avais pris la résolution, des qu'il y aurait eu quelque apparence de voir ce plan se
réaliser, de demander à Votre Grandeur la permission d'exposer les raisons pour
lesquelles je désirerais beaucoup ne pas devoir accepter ce poste.(3) La raison en est.
Monseigneur, que j'ai toujours eu la plus intime conviction que le bon Dieu m'appelle
a me dévouer aux missions Anglaises. Encore étudiant, j'exposai mes vues a feu
Monsieur le chanoine Nachtergaele,(4) mon confesseur, et ce n'a été que pour obeir
que j'ai repoussé les propositions qu'on m'a faites alors à l'effet de me faire continuer
mes études et recevoir les ordres sacrés en Angleterre. Je ne puis que me rejouir
maintenant et remercier Dieu de ce que l'on m'a engagé a devenir prêtre et completer
mes etudes dans le diocèse de Votre Grandeur.
Cependant, mon désir de me rendre en Angleterre n'a fait que s'accroître; je me
suis très assidûment appliqué à l'étude

(1)
(2)
(3)
(4)

Superior Faict was vicaris-generaal geworden 18 Oct. 1856.
Superior A.J. Frutsaert.
De titularis van de poësisklasse, Castel, werd in November 1857 opgevolgd door Gezelle.
Kan. B.J. Nachtergaele, superior 1814-1849, was te Brugge overleden 18 Nov. 1850.
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des langues, et suis parvenu à parler l'Anglais avec autant de facilité que Le flamand
ou le français. Tout le temps que j'ai passé ici, tant comme élève, que comme
professeur, j'ai vécu en grande intimité avec les Anglais. J'ai obtenu leur confiance,
pendant leur séjour au collège et l'ai conservée apres leur départ; de telle manière,
que j'y trouve une raison de plus d'espérer que je pourrais travailler avec fruit parmi
leurs compatriotes. J'ai profité de l'occasion que m'offrait la présence d'élèves étrangers
dans votre petit seminaire, et j'ai acquis quelque facilité à parler l'Allemand et l'Italien,
ce qui, au dire des pretres Flamands déja en Angleterre, n'est pas un petit avantage
pour le ministère catholique dans cette contrée. J'ose espérer aussi que ce n'est pas
une fausse confiance qui me fait penser que j'aurai la grâce nécessaire pour supporter
les privations et les épreuves inséparables de la vie d'un missionaire Anglais.
J'ai toujours eu une tres grande confiance dans les avis de Monsieur le chanoine
Wemaer;(1) je lui ai souvent parlé de mon desir. La semaine passée j'eus l'honneur
d'aller le voir tout exprès pour le consulter et ce n'est que sur sa proposition et avec
son approbation que j'ai osé m'addresser à votre grandeur.
Mes parents ont connaissance de ce que j'ai en vue. Il est très naturel qu'ils ne
m'ont pas encouragé,(2) mais il y a deja un an que mon père m'a donné son plein
consentement en disant: ‘je vois que vous ne serez heureux que quand vous serez
là.’
J'ajouterai que je n'ai jamais eu grand espoir de reussir quelque peu, comme
professeur de Poésie. Je n'ai jamais enseigné de classe latine, je n'ai jamais étudié de
poëtes Grecs ou latins, tout ce que j'ai fait ce sont quelques vers Flamands, vers
d'occasion composés sur les instances de mes superieurs ou amis. Je ferais
certainement tous mes efforts pour ne pas manquer à mon devoir comme professeur
de poésie ou de toute autre classe a laquelle votre grandeur voudrait

(1) Kan. A.J.P. Wemaer, directeur in het Groot Seminarie te Brugge. Hij zou later, als
vicaris-generaal (1864-1875), Gezelle's beschermer blijven.
(2) Zie de kordate brief van Vader Gezelle aan Guido (22 April 1855) en het antwoord van
Guido: VW. Brieven II, 20-22, Gezelle was bijzonder in betrekking met de bisschop van
Salford (Manchester) en dezes vicaris-generaal, Pieter Benoit van Kuurne. Zie Biekorf 1950,
122.
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me nommer, cependant une telle occupation ne coïnciderait pas avec mes voeux,
n'exciterait pas mes sentiments.
Je ne crois pas devoir omettre, que depuis que j'ai reçu les ordres sacrés, plusieurs
communications m'ont été faites, soit directement de la part de plus d'un évêque, qui
m'invitaient à demander Votre permission pour entrer dans leurs diocèses; si
longtemps cependant que cette idée n'a pas été pleinement encouragée par ceux qui
me conseillaient ici, je n'ai pas cru devoir faire des efforts dans ce sens. Je ne sache
pas que parmi les prêtres auxquels Votre grandeur a concédé la permission de se
dévouer aux missions Anglaises, il y en ait qui ont senti une inclination plus forte
que moi, je ne pense pas non plus qu'aucun d'eux ait attendu si longtemps avant de
se declarer directement à Votre Grandeur.
Je finis Monseigneur en reconnaissant qu'on pourrait m'objecter que je me sens
quelque peu craintif quand il s'agit d'etre en societé ou dans la vie publique; ce petit
obstacle, diminuerait d'importance chaque jour, dès que je serais une fois lancé, et
certainement, ne peut que s'accroître maintenant.
Je demande de nouveau pardon d'avoir si longuement abusé de l'indulgence de
Votre Grandeur et je reste avec le plus profond respect
Monseigneur
De Votre Grandeur
le très devoué et très obeissant serviteur
Guido Gezelle pbr
A Sa Grandeur Monseigneur l'Eveque de Bruges.

Bij een staplied van Gezelle.
Taeyaerts telgen gezeid ‘De Witte Broekskes’, te Kortrijk
In 1895 kreeg de O.L. Vrouwparochie te Kortrijk een onderpastoor die een voortrekker
zou worden op het gebied van jeugdorganisatie: Camiel Bruloot. Een zeer dynamische
figuur in het Kortrijk van Deken De Gryse.(1) Gedurende vier jaar was Bruloot een
gebuur en goede vriend van Gezelle,

(1) Camiel Bruloot, van Wulveringem (1859), surveillant in het St. Amandscollege, werd 1906
de eerste pastoor van de nieuwe St. Jansparochie te Kortrijk; in 1913 werd hij pastoor te
Ardooie waar hij 1924 overleed. Zijn naam is ook verbonden aan Vlaanderens Bedevaart
naar Lourdes.
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die alsdan zonder bediening op de O.L. Vrouwparochie leefde.
Bruloot was een stichtersnatuur. Als nieuwe onderpastoor kreeg hij de leiding van
het parochiaal jongenspatronaat dat nog in de kinderschoenen stond en in 1895 nog
huisde in de Molenstraat, in ‘'t stalleke van Bethlehem’, zoals men onder malkaar
dat lokaal noemde, waar ook de boekerij uit de ‘Negen Pietjes’ (Cercle Pie IX) was
overgebracht.(1) Bruloot bouwde een nieuw lokaal bij het Fort: de Congregatie van
Groeninge (eigenlijk de ‘Jongelingen-congregatie van O.L. Vrouw op Groeninge’)
die in de volksmond geen andere naam had dan Brulootjes avondschole. In de schoot
van zijn ‘avondschole’ stichtte Bruloot, in 1898, een groep turners die, in uniform,
met trommels en trompetten aan de processies deelnamen en algemeen genoemd
werden met de sympathieke naam ‘de witte broekskes’.(2)
Gezelle heeft verschillende gelegenheidsstukjes gedicht voor de Congreganisten
van Groeninge.(3) In 1898 werd hij door Bruloot aangesproken voor een lied voor de
turners.
Het eerste wat Gezelle deed, was er een naam op vinden. Hij woonde op een
boogscheut van het Taeyaertsgat, bij de Broel, en die naam Taeyaert bekoorde hem,
hij hoorde daarin ‘taaie kerel’ en dat kon goed op jonge turners slaan. ‘Tayaert’ is
eigenlijk de naam van een voorname familie te Kortrijk die haar herenhuis had op
de Broel; verscheidene Tayaert's zijn in de 17e eeuw burgemeester van Kortrijk
geweest.
Met ‘Taeyaert’ vormde Gezelle de stafrijmende benaming Taeyaerts-Telgen en
hij ging aan het rijmen, negen strofen die alle beginnen op ‘Moeders kind...’ De titel
van het gedicht is: ‘Een staplied voor de O.L. Vrouwe Gilde de Tayaerts-Telgen.’
En de eerste strofe luidt:
Moeders kind is man aan 't worden,
wakker komt zijn beste bloed;
Taeyaerts gilde is 't ingetorden:
Taeyaerts telg het blijven moet.

(1) Dit lokaal, later het meisjespatronaat van St. Godelieve, werd in 1950 ingelijfd en verbouwd
in het St. Jozefsinstituut van de Broeders der Christelijke Scholen.
(2) De turnvereniging had drie secties: de kleine (eerste-communie-grootte), de middelmaat
(14.16 jaar) en de grote. Te zamen een zestigtal, 20 per sectie. Men begon met 4 trommels
en 4 trompetten. - Inlichtingen vriendelijk medegedeeld door Heer V. François, gewezen
hoofdman van de Witte Broekskes.
(3) Gelegenheidspoëzie, ed. Baur, 275, 596, 696.
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De ‘tussenzang’ (refrein) is een fel stafrijmende oproep:
Taeyaerts telgen,
opgepast!
Vuisten, vame en
voeten vast!

Twee Taeyaerts Telgen
De gebroeders Delmotte as jonge turners (ca. 1900)

Het lied werd getoonzet door Gustaf Vantieghem, de flinke en trouwe medewerker
van Bruloot. De Vantieghem's - een bekende muzikantenfamilie te Kortrijk - waren
timmermans uit Moorsele, en allemaal uitstekende muzikanten; Gustaf speelde de
bariton in de fanfare van ‘'t Kalotepark’ (Koninklijke Fanfare), Hector was saxofoon
soprano en Emiel saxofoon bas.(1) Gustaf heeft dan de Fanfare van Groeninge opgericht
en tot aan zijn dood gedirigeerd; hij was begonnen

(1) Het oude ‘Kalotemaziek’ werd ook genoemd ‘de Roo' Broeken’.
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in de jaren 90 met een muziekje van ocarina's, een twintigtal instrumenten, dat speelde
in de patronaatzaal, doch te dof bleek voor de ruimte.
Het lied van ‘Moeders Kind’ is nooit populair geworden; men zong het als inzet
van de feestelijkheden in het patronaat en in de processie, het was gemaakt op
‘processiemarsch’. En de naam ‘Taeyaerts Telgen’ is nooit in omloop gekomen; de
turners van Groeninge waren en bleven voor iedereen: ‘de witte broekskes’.
De tekst van Gezelle staat volledig afgedrukt in de uitgave van Prof. Dr. Baur
(Gelegenheidspoëzie blz. 607-608; Amsterdam, 1950) Een besnoeide versie komt
voor op het gedrukte programma van de ‘Groote Toon- en Lijfoefenkundige Feeste,
door de Taeyaerts Telgen, den Z.E.H. Pastor De Coninck aangeboden om zijnen
Naamdag te vieren, op 7n in Wintermaand 1903.’ Men heeft er twee strofen
weggelaten (de 3e en 4e uit de volledige tekst) waarin Gezelle, op dichterlijke wijze,
de militaire roeping van ‘Moeders kind’ beschrijft; soldaat worden stond, in die jaren
van eeuwenlange vrede en loting, niet hoog aangeschreven en was de congreganisten
zeker niet aan te bevelen. En ook de laatste strofe is weggevallen, blijkbaar omdat
de wending van de slotverzen voor niemand begrijpelijk was.
A.V.

Als Gusten zelf 't wild vier had...
Gister was ik op wandel, en 'k ging eens een pijp aansteken bij Gusten, een man van
in de tachtig, die ik al sedert jaren kende.
'k Vroeg hem natuurlijk hoe het ging. ‘Goed Menhere, zei hij, 'k heb voor een paar
maanden wat gesukkeld, maar 'k ben er weer deure.
- Enne.... toch niet erg geweest, Gusten, wat had ge dan?
- 't Wild vier, Menhere, en zeggen dat ik dat zelve al jaren lang bij anderen
gemeesterd had, en ik had het nu zelf zonder te weten.
- Maar, Gusten, 't wild vier wat is dat eigenlijk?
- Wat dat is, Menhere? dat is een eendelijk zeer, dat ik aan mijn ergste vijand niet
zou toewensen, dat begint geweunlijk tussen de ribben, maar 't loopt rond, en als het
uw lijf rond is, dan zijt ge dood!!
- 't Is dus best van seffens den docteur te roepen, als men dat zeer voelt?
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- Den docteur, Menhere? Den docteur kan daar niets aan doen, dat moet afgetekend
worden, dan gaat het zeer niet verder en 't verdwijnt.
- Aftekenen, Gusten, dat versta ik niet, toe, doet dat n'en keer uiteen.
- Wel, Menhere, 'k zal U dat n'en keer vertellen, maar 't is onder ons, hè? Als 't
nen man is die 't wild vier heeft, moet dat afgetekend worden door een vrouw, is 't
een vrouwmens dan moet een man dat aftekenen.
Dit wordt gedaan met nen trouwring met mensenbloed aan, maar dat bloed heeft
men gauw gevonden, een spellestekje in de top van den vinger, en 't is al! Met den
bebloeden ring nu maakt men een teken, een beetje verder dan de plaats waar men
het zeer voelt, en meest altijd gaat het zeer niet verder. Toch gebeurt het dat men
tweemaal moet aftekenen. Binst dat men dit doet, en ook daarna moet men vele lezen
(bidden) en van als het zeer over de afgetekende plek niet kan, vermindert het en 't
verdwijnt pianewijs.
- En, Gusten, hoe zijt gij er van afgekomen?
- Ehwel, Menhere, van zo da'k wiste wat dat 't was, zond ik zere naar Bescheewege
om Louise, die ik zelf ook nog geholpen hadde in den tijd.
Het zeer werd afgetekend en de nodige gebeden gelezen, maar toch, het beterde
maar traag.
Mijn kinders die bij mij inwonen waren daar niet gerust in en lieten den docteur
roepen. Maar.... ik mocht het niet weten!! Nu, den docteur kwam, konsuis nen keer
‘goen dag’ zeggen. Gusten, zei hij, hoe gaat 't?
- Tamelijk goed, Menhere, zei ik. Maar ik gebaarde niet van mijn wild vier.
- 'k Gelove toch dat het beter kan zijn, zei den docteur, 'k zie het aan uw ogen!
Toe speel n'n keer uit, 'k ga u nen keer onderzoeken.
Hij bekeek mijn lijf, en hij smeet z'n arms omhoog! Gusten, zei hij, weet ge wat
dat g' hebt?
- Wel ja' ik Menheer den docteur, en voorzekers beter dan gij!!
- En waarom dan zolang gewacht hier voor te zorgen?
- Jamaar, docteur, 'k hebbe mijn eigen remedie toegepast van zo da 'k wiste wat
dat 't was.
- Horkt Gusten, zei den docteur, dat is al flauwe kul, 'k heb ik hier een nieuwe
remedie, direct uit Amerika, 'k ga u daarvan een inspuiting geven en ge zult zien dat
't wel
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effect zal doen. 'k Heb maar stoffatie voor 7 inspuitingen, maar 'k wil ze op u proberen,
als oude kennis.
- 'k Zegge: docteur, 't is altijd best entwat te proberen op oude mensen, die kunnen
toch niet lange meer meegaan, maar.... ik houd van geen inspuitingen....
Nu, de kinders hielpen het beklappen en ten leste gaf ik toe, hoe gaat dat hé?
Ik kreeg de volgende dagen nog 5 inspuitingen, en daarna bleef den docteur thuis.
- Jamaar, Gusten, en was uw wild vier dan genezen?
- Ja, of daaromtrent, maar ge moet niet geloven dat dit kwam door die inspuitingen
van Amerika, bijlange niet, w' hadden het zeer afgetekend en 't en heeft niet verder
gegaan ook!!
Zwijg me van die docteurs!!
B.S. Werken

Een ruitergilde van St-Elooi in het gedrang
Zwevegem 1737
Onze tijd van ‘deemstering van het paard’, van het boerenpaard vooral, kent een
heropleving van ruitergilden. Of ze vroeger gebloeid hebben, onze Vlaamse
ruitergilden! en of ze eeuwenlang Sint-Elooi-in-de-zomer gevierd hebben, onze fiere
Cavalotters! Geen streek alhier die rijker was aan ruitergilden dan de streek tussen
Leie en Schelde: Moen, Kooigem, Harelbeke, Desselgem, Deerlijk, Zwevegem,
Waarmaarde en Kortrijk-Buiten (Walle en 't Hooge). En hoe en wanneer zijn ze ten
onder gaan? Na het Concordaat met Napoleon (1802). De nieuwe bisschop, Mgr
Fallot de Beaumont, een Fransman, wilde met die aloude gilden en ommegangen en
zegening van paarden gedaan maken. Hij ging er hard op los, bijgestaan door pastoor
Corselis van St. Denijs, die later vicaris-generaal van het nieuwe bisdom Brugge zou
worden. En het liep van geen leien dakje. De boeren waren koppig en liepen toch
nog de ommegang. De prefect van het Leiedepartement was de gilden en ommegangen
gunstig gezind, omdat zij de ontwikkeling van de landbouw bevorderden. De deken
van Kortrijk trad bemiddelend op, doch de bisschop dreef zijn plan door en haalde
de prefect op zijn kant; in 1815 bestonden in de dekenij Kortrijk alleen nog een paar
ruitergilden, nu van ‘civiele’ aard, namelijk te
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Harelbeke en te Desselgem. Voor het eerst in onze geschiedenis kreeg ‘gilde’ een
ontkerstende betekenis.(1)
Bisschop Fallot was een geesteskind van de philosophische eeuw, evenals zijn
voorganger Mgr Brenart, de laatste bisschop van het oude bisdom Brugge, die in de
jaren 1780 doortastend ingreep tegen processiën, beelden en relikwieën. Maar er zijn
voorlopers geweest, zoals blijkt uit het volgende geval te Zwevegem, dat toen onder
het bisdom Doornik lag.
De bisschop van Doornik, Mgr. de Salm-Reifferscheid, keurde in de jaren 1730
de processiën af waarin ruitergilden optraden; men had hier en daar misbruiken
aangeklaagd. De pastoors stelden meestal de toepassing van dat verbod uit; enkele
probeerden de ruiters uit de processie te verwijderen, maar stuitten op harde weerstand.
De parochie Zwevegem had ook haar St-Elooisgilde ofte ‘Looiers’; zij namen
telkens deel aan de H. Sacramentsprocessie: vijftien ruiters droegen dan elk een
standaard waarop een van de mysteriën van de Rozenkrans afgebeeld was.
In 1737 kondigde pastoor Franciscus Van Coppenolle het verbod op de ruiters af.
Toen hij de volgende Zondag na de Hoogmis met de processie uit de kerk kwam,
stond de rui tergilde, talrijker dan ooit, rond de standaarddragers gereed om mee te
gaan. De pastoor maakte rechtsomkeert: de processie zou niet uitgaan. Maar ruiters
en volk bleven wachten en toen de pastoor buiten kwam om naar zijn huis te gaan.
werd hij uitgejouwd en uitgescholden, en uit de opgewonden menigte werden stenen
tegen de pastorij geworpen.
Tot zover stemmen de geschiedschrijvers van Zwevegem met elkaar overeen.
Over het vervolg van de historie lopen ze uiteen.
In zijn Geschiedenis van Sweveghem (1866) weet K. Van de Venne te vertellen
dat er een proces ontstond tussen de pastoor en de ruitergilde. De ‘prince’ van de
ruiters, Petrus-Antoon Raepsaet, beloofde een kapel te bouwen, als ze het proces
zouden winnen. En de ruiters wonnen het proces. En pastoor Van Coppenolle kreeg
kort daarop een promotie naar Gent als kanunnik van St. Baafs.
Kan. Tanghe in zijn Parochieboek van Sweveghem (1866) weet van geen proces;
hij leent de ruiters en parochianen

(1) Biekorf 1931, 129-135. - M. Coppenolle. Sint Elooi in het volks leven, 35-45 (Antwerpen,
1944).
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van Zwevegem eerbiediger gevoelens jegens hun herder: deze deed de volgende
Zondag ‘een bewegelyk sermoen.... daerna was het tempeest gestild’. Kan Tanghe
schijnt wel meer te weten, doch hij ontwijkt de zaak met een paar vage zinnen. (Zie
ook RdH. 3, 24).
Is er werkelijk een proces geweest? voor welke instantie? en waar berust het
dossier? Dat ware een onderzoeking waard.
Pastoor Van Coppenolle (1702-1752), geboortig van Zulzeke bij de Kluisberg,
licentiaat in de theologie, was te Leuven regent van het Verken toen hij in 1732 door
de Universiteit tot pastoor van Zwevegem benoemd werd.(1) Er zat iets scheef met
die benoeming, te Zwevegem vond hij pastoor Delft, in 1733 opgevolgd door pastoor
De Cock, die de ‘cure’ aan de Leuvenist niet wilden afstaan. Vandaar een echt proces,
afgewezen door de Raad van Vlaanderen te Gent 8 Juni 1734, waarin pastoor Van
Coppenolle in bezit van de cure werd gesteld. (RdH. Archivenboek I, 40). Toch
moeten de moeilijkheden met de tiendeheffers nog voortgeduurd hebben. En de
Leuvenist zal door sommige locale familiën, o.m. de Delft's, als een indringer
beschouwd geworden zijn. Heeft Vande Venne soms dat laatste proces in verband
gebracht met de zaak van de ruitergilde?
Het optreden van pastoor Van Coppenolle te Zwevegem in 1737 staat in elk geval
aan de kop van de reeks der kerkelijke reacties tegen de volksgebruiken die het einde
van de 18e en het begin van de 19e eeuw zouden kenmerken.
E.N.

Mengelmaren
Volksgebruik van Kerstavond tot Dertiendag.
Door de Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde was een prijsvraag voor
1954 uitgeschreven over de ‘Folklore van het Joeltijdperk in een Vlaams gewest.’
De bekroning is gevallen op H. STALPAERT, medewerker van Biekorf en lid van
't Berek, de man van 't Beertje der Westvlaamse Folkloristen, en van Volksvertelling
en Toverij

(1) Over hem, naast Parochieboek van Kan. Tanghe, zie ook L. Slosse, Rond Kortrijk, 1830-32
(Roeselare, 1911-15). Van Coppenolle had een sprekend wapen: ‘Van zilver met drie
spinnekoppen van sabel’.
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t'onzent en veel andere goe' dingen uit onze Volkskunde, tegenwoordige en
toekomende. Hartelijk proficiat! En ziehier een bondig overzicht van de inhoud. Het
ingezonden handschrift is uitvoerig: met bijlagen, tafels en indices telt het 350
bladzijden, de overvloedige en oorspronkelijke illustratie niet medegerekend. De
titel luidt: ‘Van Kerstavond tot Dertiendag, een studie van de volksgebruiken in het
Brugse en in Westelijk Vlaanderen.’ Frans-Vlaanderen is dus niet uitgesloten. De
drie delen van het werk behandelen:
1. Kersttijd: De Missus-mis. Kerstspelen en kerstkribbe. Kerstliederen. Engeltje
Gabriël. Bijgeloof en kerstklokken. Kerstboom. Onnozele Kinderendag.
2. Nieuwjaar: Wensen en geschenken. De oude almanakken. Nieuwjaargebak.
Liederen.
3. Driekoningen: Dertienavondviering. Driekoningenbrieven. De Sterrezangers
en hun repertorium. Feest van de Ezelpaus. Verzworen Maandag.
Als bijlagen volgen nog: een Catalogus van Kerst- en Sterreliederen en een van
gedrukte Nieuwjaarswensen, en een inventaris van gebakijzers.
Dit overzicht brengt vanzelf de wens mede: dat de weelde van dit werk door een
spoedige uitgave over West- en heel Vlaanderen kome.
B.

De Balans van de Wolstapel. Brugge 1764.
In 1764 bestond deze balans nog in het Tolhuis van St. Jans; zij was echter buiten
gebruik. De inventaris van de octrooi-burelen (Alg. Rijksarchief Brussel, Conseil
des Finances) vermeldt deze oude waag als volgt:
‘Une vielle balance avec sa feuille qui a servi cy devant pour peser les laines
d'Espagne.’
De koperen gewichten, nog alle bewaard, waren de volgende: 5 gewichten van
112 pond; 1 van 56, 1 van 30 en 1 van 28 pond; twee van 12 pond; een gewicht van
80 en een van 93 pond.
Tot de inrichting behoorde nog ‘une cassette de bois nommée Bureau d'Espagne.’
In dezelfde Sint-Janswaag was er nog een andere balans met twee schalen en
verschillende schaalgewichten, nl. 22 gewichten van 100 pond elk, en verder
gewichten van 50, 30, 20, 12, 6, 4, 2, 1 pond, alle van koper.
Vergeleken bij de inventaris van de waag in 1481 (Gilliodts, Cart. Tonlieu I, 102)
was de inboedel in 1764 zeer schraal geworden.
V.
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Rijden op een witte merrie.
t Gebeurde te Roeselare in 1716. Jan Van Steenkiste, bode van Roeselare op Ieper,
werd door Jacoba Vliege, huisvrouw van Augustijn Gillis, uitgemaakt ‘dat hij reedt
op eene witte merrie ende ces van goede soude gemaakt hebben...’
Jan Van Steenkiste richtte zich tot burgemeester en schepenen van Roeselare met
verzoek om een attestatie dat hij zich nooit van ‘brieven van cessie miserable en
heeft bedient’. De man beklaagt zich dat hij ‘allomme wort aensien voor
cessiemaecker’ en vindt het geraadzaam een officieel stuk te kunnen voorleggen ‘om
den achterclap te stutten van veele missejante tongen.’
De wetheren bezorgden hem dan ook het gevraagde document, waaruit blijkt dat
Jan Van Steenkiste, fs. Guilliame, in 1761 sedert meer dan 40 jaar te Roeselare
woonde. (Stadsarchief Roeselare, Boek 700, f. 26 vo).
Uit deze tekst mag men afleiden dat ‘ces van goede maken’ d.i. bankroet maken,
failliet maken, in de volksmond overgezet werd door de zegswijze: op een witte
merrie rijden. Kent iemand de oorsprong van deze spreuk?
J.D.D.

Zantekoorn uit Beveren Roeselare
-

nen hoveerdige zot;
zulk nen herten here: hij weet niet langs waar hij open gaat;
staat hoge in doom;
hij ziet geen mensen staan: 't is van gert weg en laat hem deure;
hij kraakt af (kropt) van hoveerdij;
't is lijk 't Groot Hertogdom Luxemburg dat afkomt;
(iedereen is hem te min: hij trouwt dan ook niet): hij gaat er moeten een beddeke
zaaien, eer hij entwie vindt die wel is;
nen blagaaimaker (blagaai = blaai);
nen spelmaker (hij heeft veel spel over hem);
't is alle ogen vol;
ze hangt het al aan haar lijf;
'n kateil (cfr. kateilberd);
'n pintaande.

P.J.
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[Nummer 9]
Het verband tussen bodem en bewoning in de polderstreek
De wandelaar of de verlofganger, die de Polderstreek doortrekt, zal wel in de eerste
plaats getroffen worden door haar eentonig vlak en kaal uitzicht, slechts hier en daar
onderbroken door lange rijen licht geneigde bomen in deze vlakte waar volkomen
windstilte onbekend is. Ook vallen hem de uitgestrekte weilanden met hun vette
runders op, die de vermaardheid van de Polderstreek uitmaken. En hier en daar
ontwaart hij dan, verdoken achter hagen of achter het groene windscherm van hoge
populieren, enkele eenzame, witgekalkte hoeven, die schaars en grillig in het
landschap verspreid liggen, maar hem toch moeilijk de indruk van verlatenheid doen
vergeten. Even zo verlaten liggen de typische polderdorpen, een kerk en enkele
huizen er rond. Dat is het beeld dat de wandelaar van de Polderstreek met zich
meedraagt.
De wetenschapsmens zal echter met dergelijk beeld geen genoegen nemen. Hij
zal in zijn weetgierigheid (of mogelijk noemt gij het liever ‘weetziekte’, waarde lezer
zich afvragen of die hoeven en die dorpen daar wel zo maar grillig en ordeloos
verspreid liggen, waarom een dorp, een agglomeratie juist hier en niet
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elders ligt. Dit hebben ook wij ons afgevraagd toen wij jaren lang, tijdens het opmaken
van de bodemkaart van de Polderstreek, deze op het eerste zicht eentonige, ja, zelfs
onherbergzame streek zijn gaan leren kennen en liefhebben. Spoedig is ons
opgevallen, dat er in de Polderstreek een nauw verband bestaat tussen de localisatie
van de landelijke bewoning en de bodemgesteldheid. Dergelijk verband was zeker
niet onverwacht en lag zelfs voor de hand. Wij kunnen ons immers goed voorstellen,
dat onze voorvaderen, die hier als eerste bewoners - boeren - deze streek ontgonnen
hebben, hun woningen zo maar niet naar willekeur hebben gebouwd, maar daartoe
de meest geschikte plaatsen hebben uitgezocht en dit met grote kennis van zaken.
Dit verband tussen landelijke bewoning - vooral de oude bewoning - en de
bodemgesteldheid zullen wij hier bespreken en daarbij enkele typische voorbeelden
aanhalen.
Eerst en vooral moeten wij U zeggen dat wij, dank zij ons bodemonderzoek, in
de Polderstreek in grote trekken DRIE soorten poldergebieden hebben kunnen
onderscheiden volgens hun ouderdom. Dit zijn:
1. HET OUDLAND. Het Oudland is, zoals de naam het aanduidt, het oudste gedeelte
van de Polderstreek. Het werd rond de 8e eeuw na Chr. in gebruik genomen en
sindsdien onafgebroken bewoond. Typische Oudlandgebieden zijn o.a. dat van
Veurne-Ambacht dat zich uitstrekt ten westen van de Oude Zeedijk (Moormann,
1951) en het Oudland dat zich uitstrekt tussen Oostende en Blankenberge (de
gemeenten Stalhille en Houtave zijn typische Oudlandgemeenten).
2. HET MIDDELLAND. Het Middelland werd slechts vanaf de 10e-11e eeuw in
cultuur gebracht en bewoond. Als voorbeeld van een Middellandgebied kunnen
wij dat deel van de Polderstreek vernoemen, dat zich uitstrekt ten oosten van
de Oude Zeedijk tot in de buurt van Oostende.
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3. HET NIEUWLAND. Zoals de naam het aanduidt omvat dit gebied de jongste
poldergedeelten, nl. deze die na de 12e-13e eeuw tot zelfs in de 19e eeuw werden
ingedijkt. Voorbeelden van Nieuwlandgebieden

Fig. 1. - Verspreiding der Hoeven op Stalhille en Houtave (gedeeltelijk).

zijn het Nieuwland van het Yzerestuarium (Moormann en Ameryckx, 1951),
dat al de polders omvat die liggen nabij de Yzermonding en het Nieuwland van
het Zwin (Ameryckx, 1953).
In deze drie Poldergebieden, met elk hun eigen
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bodemgesteldheid, heeft de landelijke bewoning zich telkens op een andere wijze
aangepast. Deze aanpassing is zeker het verst doorgevoerd in het Oudland (Tavernier,
1949). Dit oudste poldergebied, dat in grote trekken zeer vlak is, vertoont een duidelijk
microreliëf(1). Men vindt er grote en kleine, lage, komvormige gebieden (hoogteligging
ongeveer 3 meter) waar de bodems bestaan uit zware zeeklei die op veen (in de
kuststreek ‘daring’ genoemd) rust. Deze kommen zijn van mekaar gescheiden door
1 tot 2 meter hogerliggende stroken, kreekruggen genoemd (hoogteligging ongeveer
4-5 m), die van enkele meter tot verschillende honderden meter breed kunnen zijn.
Deze hogere stroken zijn niets anders dan vroegere kreekbeddingen. De ondergrond
bestaat er uit zeezand, terwijl het veen er in vroegere tijden door het zeewater werd
weggespoeld. Wij leggen nogmaals de nadruk op het verschil in ondergrond tussen
kreekruggen en kommen, daar dit van zeer groot belang is. Inderdaad zien wij dat
het merendeel van de Oudlandhoeven op kreekruggen liggen. Het voordeel van
dergelijke ligging is duidelijk:
1. De kreekruggen hebben een relatief hoge en droge ligging. Terwijl in de kommen
's Winters het grondwater dicht of zelfs boven het oppervlak staat, is dit niet
het geval bij de kreekruggen.
2. De kreekruggen bieden bouwvaste gronden dank zij hun zandige ondergrond.
In de kommen zijn de gebouwen dikwijls aan verzakkingen, verschuivingen,
scheuringen en dergelijke onderhevig ten gevolge van hun niet-bouwvaste
veenondergrond.
3. In de kreekruggen treft men doorgaans drinkbaar grondwater aan, dat op een
natuurlijke wijze ‘gefilterd’

(1) Door micro-reliëf verstaan wij de kleine hoogteverschillen, die op betrekkelijk geringe afstand
voorkomen, b.v. een hoogteverschil van 1 meter op 10 meter afstand. Dergelijke kleine
hoogteverschillen zijn nochtans van groot belang, vooral in een streek zoals de Polders.
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Fig. 2. - Verspreiding der hoeven op Ramskapelle en Westkapelle.

Biekorf. Jaargang 55

206
wordt door het zand. Het grondwater van de kommen is van slechte hoedanigheid
ten gevolge van het veen, waardoor het te veel organische stoffen bevat en een
onaangename smaak en reuk krijgt (daringsop). Het belang van deze laatste
eigenschap mag zeker niet onderschat worden, daar de Polders een gebied
vormen dat - hoe zonderling het ook schijne - arm is aan grondwater van goede
kwaliteit.
Een klassiek voorbeeld van een Oudlandgebied is dat van Stalhille-Houtave. Het is
slechts bij uitzondering dat de hoeven er niet op kreekruggen liggen (zie fig. 1).
Het MIDDELLAND heeft een veel minder uitgesproken micro-reliëf dan het Oudland.
Het hoogteverschil tussen (overdekte) kreekruggen en kommen is hier veel kleiner.
Wel liggen ook hier de meeste hoeven op kreekruggen, maar toch vindt men heel
wat boerderijen op terreinen met venige ondergrond. Voegen wij er echter dadelijk
aan toe dat de komgebieden van het Middelland minder ongunstig zijn dan deze van
het Oudland, daar in het eerste het kleidek gemiddeld dikker is en het veen in de
ondergrond er meer samengeperst is. Toch hebben wij ook hier een duidelijke
aanpassing aan de bodemgesteldheid, in die zin dat lage gebieden zo goed als
onbewoond blijven. Als lage gebieden hebben wij daar b.v. de grote uitgeveende
vlakten(1) Als voorbeeld nemen wij het Middelland op de gemeenten Westkapelle en
Ramskapelle (zie fig. 2). Op Westkapelle komen overwegend overdekte kreekruggen
voor en daar is de bewoning regelmatig verspreid met een concentratie in de
dorpskom. De noordoostelijke helft van Ramskapelle vertoont hetzelfde beeld als
Westkapelle; de zuidweste-

(1) In vroegere tijden was het veen een zeer begeerde brandstof in de kustvlakte. Over grote
gebieden (wij schatten ongeveer 10 tot 15% van de ganse Polderstreek) werd het veen
ontgonnen, waar de grond er vanzelfsprekend lager kwam te liggen.
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lijke helft is grotendeels uitgeveend en daarom heel schaars bewoond.
Om te sluiten zullen wij in het kort het NIEUWLAND VAN HET ZWIN bespreken met
als voorbeeld het oostelijk deel van Westkapelle (fig. 2). Dit gebied bestaat uit talrijke
polders, waarvan de oudste, kernpolders genoemd, (o.a. de Greveningepolder, de St.
Jobspolder) in de 13e eeuw werden ingedijkt. In deze polders ligt de landelijke
bewoning tamelijk regelmatig verspreid. In de polders, die later werden ingedijkt
(aanwaspolders genoemd), ziet men dat de bewoningsdichtheid afneemt en dat de
meeste woningen langs dijken werden gebouwd. De jongste polders
(mondingspolders) ten slotte vormen onbewoonde, kale vlakten (men denke b.v. aan
de Hazegraspolder op Knokke), terwijl alle hoeven er op of langs dijken liggen.
Vermelden we nog dat de dichtheid der bewoning in het Nieuwland het kleinst is.
Wij zullen het zeker niet zo ver drijven om voor iedere woning een verband te
gaan zoeken tussen haar ligging en de bodemgesteldheid. Inderdaad zijn er dikwijls
nog andere redenen die de mens ertoe brengen zijn woning op een bepaalde plaats
te bouwen. Wanneer hierbij de bodemgesteldheid volledig over het hoofd werd
gezien, gebeurde dit niet ongestraft. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de
dorpskernen van Ramskapelle aan de Yzer en van Stuivekenskerke die, nadat zij in
de eerste wereldoorlog verwoest werden, op een andere plaats dan de oorspronkelijke
werd heropgebouwd. De keuze van de terreinen was echter zeer ongelukkig; in de
ondergrond komt er veen voor. Nu ziet men dat talrijke woningen er aan verzakkingen
onderhevig zijn en barsten in de muren vertonen. Dit kan men o.a. zeer goed
vaststellen bij de kerk van Stuivekenskerke.
Hedendaags gaat men echter veel belang hechten aan de bodemgesteldheid bij het
bouwen van woningen, waarbij de bodemkartering veel nuttige inlichtingen kan
geven. En wat onze voorouders reeds eeuwenlang
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geleden hadden gevonden door hun ervaringen en ‘boerenwijsheid’, kunnen wij
meestal niet anders dan nog eens herontdekken.
Dr Ir F. MOORMANN,
Werkleider
Ing. J. AMERYCKX,
Karteringsleider
Centrum voor Bodemkartering, I.W.O.N.L.
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De klokken van Sint Gilles
Dit jaar was het hier te Brugge een plezier om op de vooravond van Sint-Egidiusdag,
tussen donkeren en klaren, de klokken van St Gilleskerk te horen bingbongen.
‘Hurkt een keer naar 't Zilletje, hoorde ik een mens zeggen, hurkt hoe schone dat
ze luwen, maar vroeger was 't nog schoner; de klokken zongen een liedje en Mimmei
leerde 't ons meezingen:
Bing, bong, bang.
Bing, bong, bang.
Oostkamp brandt,
Kleen of groot.
Allemale dood.
Bing, bong, bang.
Bing, bong, bang.’

St Egidius: 1 September. - 't Zilletje: Volksbenaming voor St Gilles (kerk en parochie).
- Mimmei: Meter, grootmoeder.

Van een die spookte zonder 't zelf te weten.
Ko had een nieuwe pane broek gekocht. Nieuwe pane nu heeft de gewoonte van alzo
lijk te piepen.
Op een avond nu kwam Ko laat naar huis en hij hoorde juiste lijk entwat roepen:
‘'k Ga je griepen, 'k ga je griepen.’
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Ko begost te lopen, maar hoe zeerder dat hij liep, hoe zeerder dat zijn broek piepte:
‘'k Ga je griepen, 'k ga je griepen.’
Opgenomen te Dudzele.
A.M.
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Meètje van Oostkerke vertelt....
(vervolg van blz. 142)
De Stropuit en de Nunnepitten.
De Stropuit was maar een slecht gat en had geen goe' name, hoegenaamd niet. Cassel
kwam een keer aldaar gegaan 's navonds late als hij van Westkapellekermesse kwam.
En dat hij al ging dat hij wilde, hij gerockt nu maar een keer uit dien bilk niet.
Eindelinge moe getjoold viel hij over een molshoop, plat op zijn buik; en daar zag
hij dat hij voor 't damgat lag en hij was verlost. En gaan dat de vint deed, rechte naar
huis zonder ene keer te durven ommekijken, met den daver op zijn lijf.
In Gelders bilken aan Manens brugge, Oostkerke op, verkeerde er ook gespuis en ze
zeiden dat het daar onderkelderd was van de tijd dat de zee daar kwam. Je hoorde
daar de klokken luiden met Kerstavond; dat was van schepen die aldaar verzonken
lagen. En 's navonds durfde er niemand door de bilk gaan, want ze gerochten er niet
meer uit. En al deze kant van de ‘Siefong’, Damme op, ligt er sloterie, al riet en bucht
en hooi - gars zonder grond. 't Is altijd onder water en de beesten zouden erin
verzinken; ze heten dat de Nunnepitten om dat er daar een schip met nunnen vergaan
is.

Toverij.
Maar als we beginnen van toveressen te spreken moeten we opletten: ‘'t Is vandage
Zondag!’ Je moet altijd de dag vernoemen, alzo weten ze niet dat we over hunder
spreken.
't Is ook altijd gevaarlijk langs wateringen en aan d'heule: de waterduivel verkeert
aldaar.
W' hadden een keer gaan nieuwjaren geweest naar 't dorp, naar mijn grootmoeder,
en mijn vader droeg zelve 't klein kind. En als we daar langs den ouden vaart kwamen,
liep er heel de tijd een grote katte
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nevens vader en ze kwam mee tot Sieska's heule en weg was ze, 't water in.
De mensen wilden gelijk he'n dat er daar een oud vrouwtje, Sieska was heur name,
onder die heule versmoord ligt, en dat was een toveresse. En wiender, schooljongens,
liepen daar zere schuw voorbij en we maakten een kruisje.
Mijn moeder had ook nooit geen trouwe in Pier de biekweker. Hij was ketellapper
van stiel en hij woonde daar in die tweewoonste aan de pastorie; maar hij las veel te
vele in boeken. Hij zond zijn bieën waar dat hij wilde en hij deed ze zeem halen uit
de buiken van andere biekwekers. Vandage was hij schatrijke en morgen straatarme.
Maar op een keer dat hij te verre gelezen had in zijn boeken, was hij van den duivel
bezeten.
Heel de nacht was hij aan het tieren en brieschen; hij liep gedwongen rond, en
heel zijn bedde en 't huizetje 't was al vol besch.ten. Triene Spriet, die in 't ander
huizetje woonde, kwam zere naar de pastorie gelopen om hem te doen belezen. ‘'k
He' daar alzo wat tegengekomen van de nacht, mijnhere pastor! Al de duivels van
d'helle waren uitgebroken, was mij dat een leven! En die ketellapper is een levende
duivel geworden...’ En de paters h'en weten die boeken af t' halen, en Pier moest
verhuizen, en zonder zijn boeken is hij doodarm gestorven.
Maar de pastors doen dat niet geerne, iemand belezen; want 'k heb alzo ene gekend
die ook eentwat weggepakt had en daarvan gerocht hij nooit uit zijn absolutie.
Mijn jongste broertje was ook betoverd; 't heeft drie weken dag en nacht geschreemd
zonder ophouden. De pater zei: ‘Doe een noveen en de negende dag gaat 't sterven
of genezen zijn’. En mijn moeder begost die novene en de negende dag was mijn
broertje dood. En als ze het uit zijn doeksjes haalden, 't was heel blauw genepen van
d'hekse. Moeder had
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seffens prezompties op Viena, maar ze zeiden dat Klette van Damme, die in die
huizetjes op cijns van de wateringe woonde, ook eentwat kost.
Zwijg van die toveressen, je moet daarvan op je weerhouden zijn, want mijn vader
heeft alzo maar een keer aardig gevaren.
Ze reden met een voer of viere: Veldens van Oostkerke, en Standaars van
Egenbroeke, en Lobuuks van Platheule en mijn vader, en ze reden al achtereen in
een lange reke met vlas, al over Moerkerke naar Maldegem. En als ze daar nu aan
Scheewege kwamen zei er een van die mannen: ‘Ze zeggen dat dit hier 't
Toveressestraatje is!’ Mijn vader zegt daarop: ‘Als het alzo is, we gaan moeten
oppassen dat ons wiel niet afdraait!’ En seffens zei dat vrouwmens die in 't deurgat
stond: ‘Hu-e-e! 't Is zekers wel 't klappen weerd, voor die hele zeven toveressen die
hier wonen?’ Maar zie mens, geen een die nog durfde achter hem kijken en ze lieten
de peerden heel voorzichtjes bunder gang gaan. Maar een keer dat ze achter den draai
waren, maakten ze zere een kruise, en zweten dat ze deden, en ze waren blij dat ze
een keer diep kosten asem halen.
In mijn kinderjaren heb ik zelve heel goed een toveresse gekend. Ze woonde op dat
koeipleksje in den Langen hoek en ze heette Viena. En wiender joengers, we mochten
daar okkernoten rapen; en kwestie zou je me geloven, maar we waren schuw. Je moet
weten, d'r was daar in den boomgaard een grote ronde zonder gars, van altijd heur
toer rond de bomen te doen als ze gedwongen was.
En op een keer kwam ze naar mijn tante Naatlies om eiers voor te broên. Maar
mijn tante, die ook geen dwaze was, maakte een kruisje met wijwater over d'eiers
omdat Viena er geen kwaad zou kunnen mee doen.
Van zijn eigens dat Viena seffens wist hoe late dat
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't was en ze bracht die eiers were en zei voor komsuis: ‘Wel, Naatlie joeng, 'k 'n kan
er niets meedoen, mijn klokhen is weggelopen!’ En op 't einde van 't spel liep ze
zodanig gedwongen dat ze heur eigen koe in den aalput toverde omdat ze niet meer
wist op wie getoverd.

Van de mare bereen.
Maar binst dat we nu toch van koeien doende zijn; mijn vader heeft dat zelve weten
gebeuren. Ze hadden een koe die altijd van de mare bereên wierd, en van als het
avond en donker wierd begost ze zo triestig te klagen zonder ophouden en de mare
zat er boven op.
Vader, - de vint is dood en g'oordeeld - smeet een pote of viere gruis in een aker
water en kletste dat over de rik van de koe en de mare sprong zere weg en ze stond
daar achter de deure op den achterdam weggestoken. Ze moest al dat gruis uit heur
haar klauwen, want ze mocht niets meedragen en ze kost niet eerder weglopen; en
om heur te wreken, zei ze nog: ‘'k Zal u wel vinden, wacht maar!’ En 's nachts kwam
ze bij vaders bedde en hij wierd bereên van de mare en schruwelde en zweette totdat
we hem wakker maakten.
Maar dat 'n heeft niet dikwijls meer plaatse g'had, hij zette zijn kloefen met d'hielen
naar 't bedde, ze moest dan eerst heel de toer doen die hij binst de dag had gedaan
en ze bleef daar dan omgekeerd voor 't bedde geplakt.

Tovermacht overgaande van moeder op kind.
't Gebeurt ook nog dat ge de toveresse kunt herkennen. Je moet gaan horen: dat was
een gierige boerinne en ze moesten sause maken van smout. En binst dat ze naar de
markt was, pakte 't meisen boter, want ze was voor geen smout. En d'er kwam daar
seffens een puit in huis gesprongen en 't meisen stekte die puit met de gloeiende
tange en smeet hem in een wroede kolere buiten. En de boerinne kwam
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thuis met twee verbrande kaken, en de lippen van de gloeiende tange stonden erin.
Maar mijn vaders zuster zei dat zij het anders had horen vertellen: 't Was een katte
die in huis kwam en ze vermaande luide: ‘Ma-a-uw! Ma-a-uw!’ En 't meisen verstond
seffens ‘Sma-a-ut!’ En ze joeg ze met de gloeiende tange buiten en zei: ‘Daar zie,
eet zelve sma-a-ut!’ En de boerinne kwam thuis met verbrande kaken.
Ze zeggen altijd, dat als de moeder toveresse is, dat het op 't jongste kind valt. We
zijn wiender dat in onzen hoek te Oostkerke geware geworden, binst den anderen
oorlog (1914-1918).
Hij was blauwer van stiel en kwam bij Nolte onze gebeurs om boter te kopen,
maar ze stond hem niet en zei van neen. Ze ging daar achter seffens gaan melken
naar de bilk en hij ging mee tot aan 't hekken. En hoe dat 't kwam 'n wist ze zelve
niet, maar ze was gelijk bedwelmd als ze van onder de koe kwam en ze liep met
beuren aker melk in 't water en schruwelde ‘Hoee! Woee!’ We kwamen wiender zere
toegelopen en ze zei: ‘'k Wierd gelijk in 't water gezet en 'k hield nog mijn aker melk
omhoge; maar zou' je wel willen geloven da'k dat van den blauwer gelapt ben? Je
weet toch wel dat zijn moeder de name van toveresse had!’ En waarlijks dat was
alzo en de blauwer was 't jongste kind, en sedertdien wierd hij in heel de streke
gevreesd.

Duitse schapers.
De Duitse schapers kosten je ook eentwat zenden of zetten. Nobus was schaapboer
en hij maakte muizen van eerde en zette ze op tafel en blaasde in hunder gat. En als
hij er tegensprak liepen ze allemaal van de tafel weg.
Als mijn moeders broere van 't hof ging, kwam hij een hele bende ratten tegen.
De Duitse schaper had ze hem gezonden, en de g'relen en de bassen en
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breidels, ze wretten het nu een keer al op, bij zo verre dat ze de peerden niet meer
durfden afspannen, noch 't tuig in de stal laten.
En ze waren een keer bezig met binden in den oest en de Duitse schaper kwam
daar gegaan. ‘'k Zou ik daar algauwe mee gedaan he'n, zei hij alzo. Duik julder
aangezichte!’ En ze deden al hunder arms voor 't aangezichte maar d'er keek daar
enen overzijds: en op ieder schoof zat er een duiveltje met een roo' mutse aan. En
als ze allemaal mochten opkijken was 't werk gedaan, maar zijn part was blijven
liggen om te binden.

Tegen de toverij.
Maar als dat te vele scheelt op een hof, weet je wat dat ze doen? Ze plaatsen een
paasnagel onder de balie, en de toveressen en 't gespuis kunnen dan op 't hof niet
meer.
Ge kunt ze ook verjagen met wijwater.
De pastoor kan de toveressen in de kerke zien zitten: als hij 't laatste evangelie
leest, zitten ze met hunder gat naar den autaar gekeerd. Dat is zo'n krachtig gebed;
mijn moeder droeg dat evangelie altijd bij heur in een klein boekje van niemendalle;
nog geen duim breed. Alzo een blaadje of viere dat ze met een spelle op heur lijf
stak. En d'er mocht niets schelen met de beesten noch met 't joengers of ze was aan
't lezen.
Als je door een trouwring kijkt, kunt ge ook de toveressen in de kerke zien zitten.
Je mag nooit met een trouwring spelen, want als hij valt, gebeurt er een ongeluk,
Da's gewijd, en als ge je wilt versmoren moet je eerst jen trouwring afdoen, of 't zou
niet gaan.
M.C.

Wilde kerkzang.
- Te Waarmaarde zongen wij als kinderen - omstreeks 1900 - de zang van de uitvaart
na als volgt:
Smijt wijwater ip jen himde
Hè je wel gedaan, je zul' wel vinden.
Smijt wijwater ip je knien,
Hè je wel gedaan je zul' God zien,
Rosalie kropsala pekelharing.

A.S.
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De statuten van de rederijkersgilde te Reninge in 1700
Over de rederijkerskamer te Reninge weet men alleen dat zij in 1559 erkend werd
door de hoofdkamer ‘Alpha en Omega’ uit Ieper, dat zij het volgend jaar optrad te
Menen en dat zij op 2 September 1731 nog een vertoning gaf(1); waaruit haar verder
bestaan blijkt.
In het gemeentearchief van Reninge, dat bewaard wordt in het Rijksarchief te
Brugge, bestaat een bundel betreffende de gilden van de gemeente(2). Naast de
rederijkersgilde van de H. Geest leefde er nog een ‘ghilde van de Busse opghestelt
binnen deser prochie ter eeren van onsen lieven heeren ende van Sinte Rijcktrudies’,
die opgericht werd in 1626 en nog niet uitgedaan had in 1707, vermits alsdan
bekrachtiging van de statuten gevraagd werd aan de magistraat.
Een aantal jaren voordien reeds, in 1700, had ook de rederijkersgilde hetzelfde
verzoek gericht aan burgemeester, schepenen en keurheren. Zoals het hoort, was de
‘quaerte inhoudende in (sic) vifthien articlen’ in verzen(3) gesteld. Het verzoekschrift
zelf was ondertekend door 11 gildebroeders.
In 1777 werd dezelfde ‘quaerte inhoudende ordonnantien poleticque ende
opservantien’ nogmaals voorgedragen om te worden gedecreteerd omdat ‘men bij
faute dies de diffilianten ende deliquanten niet en can constraingieren ende betrecken
bij s'heerens executie’. Ditmaal was het reglement gedrukt, alleen het 152e

(1) E. Vander Straeten. Le Théâtre villageois en Flandre, II, 198. (Brussel 1881).
(2) R.A. Brugge, Gemeentearchief van Reninge, bundel no 13. Al de citaten en gegevens werden
uit die bundel geput, zodat wij maar eenmaal de referentie opgeven.
(3) Twee andere berijmde reglementen, namelijk voor Leffinge (omstreeks 1688) en voor Stavele
(1704), vindt men afgedrukt in het aangehaalde werk van Vander Straeten I, 204 en 312 vlg.
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artikel werd er met de hand bij geschreven. Op de spelling na zijn beide reglementen
identiek tenzij dan op enkele plaatsen die wij in voetnoot ook aanduiden.

Ordonnantien ende Statuten
T' onderhouden bij de Reden rijcke gilde broeders vanden
Hen Gheest
met tytel Die van herten Reyn
inde prochie van Renynghe
1
Alvooren die belieft in dese gild' te komen
sal worden bijde vijf ghe:eede aenghenomen
aen wien men dese quaert eerst vooren lesen moet
op dat hij aen elck point als ghildebroer voldoet.
2
Wanneer de belle klynckt, elck broeder die sal swijghen
of anders sal de boet van eenen stuyver krijghen
en soo wie maeckt refuys, of yet daer teghen seyt
sal worden dobbel boet door desen opgheleyt.
3
Soo wie tot t' spelen sal bequaeme sijn bevonden
sal nemen een partije ghejont of toeghesonden
door princ' en(a) gouverneur die door dichtmeesters raet
magh niemant weygeren, op straffe naer de daet.
4
Aen niemant g'oorlooft is een ander thouden drincken
dat is int' gi!d'-gelagh, of jemant te beschincken
al is het synen vrient ten waer een quaertier-eur
niet meer 't zij met verlof van princ' of gouverneur.
5
Die bij den duyvel sweert, of vloecken sal te seere
of door onnutten clap vermind'ren anders eere
of wel met redens compt vol van oncuyscheyt voort
twee stuyvers boeten sal soo dickwils als men t' hoort.
6
Elck gilde broeder sal hem teghenwoordigh maecken
in de processie tsij wettelicke saecken
hem eenigh letsel sijn, en die het niet en doet
eer hij compt bij de gild vier stuyvers legghen moet.

(a) of
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7
Op onsen kermis-dagh sal elck Godts dienst vereeren
in t' gaene naer de kerck en wederom te keeren
met standaert gildewijs tzij noodelick belet
dat op de boete van vier stuyvers is gheset.
8
Wie eene dochter haelt dat hij verblijt in eeren
tot den bequamen tijt dat sij huys-waert sal keeren
dienvolghens die met haer onstichtbaer saecken doet
of anders alst' betaemt een gulden wert de boet.
9
Als eenen broeder sterft, of scheyde uyt het leven
het sterfhuys wert belast een daelder ghelt te gheven
voor dootschult aen de gild', naer tghelt ontfanghen is
wert tsynder laefvenis ghedaen een sielemis.
10
Men sal eens alle jaer doen rekenyngh' en hooren
waernaer een gouverneur aal wesen nieuw ghecooren
door de ghemeensaemheyt of t' corpus van de gild'.
Daer geen boete staet voor die niet commen wild.
11
In elck vergaederyngh soo langh de quaert hangt open
wort yder gilde broer verboon en afgheropen
te smoren touback op de gilde camer dan
die dit te buyten gaet twee stuyvers boet(b) dien man.
12
Die eene rolle leert(c) sal exerceren comen
den tyt die hij heeft van syn overheyt vernomen
of die sal wesen door den dichtmeester ghestelt
en die daerinne faelt, die boet vier stuyvers gelt.
13
Gheen broeders moghen uyt de ghilde gaen ten waere
dat hij den gouverneur voldoen sal van dien jare
met tgonne hij voordien de ghilde schuldigh staet
toedies noch gheven moet twee guldens eer hij gaet.
14
Als 't is drye Conincx dagh de jonghmans sullen vieren
een Coningh die het valt' den weleken sal vercieren
met ses pont d'halsebant op Sinct Rictrudis dagh
die van den prins, en eedt(d) ter slynckhant gaen magh.

(b) voor
(c) heeft
(d) prince maer
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15
De kosten van den jaer' moet elck precys opdraeghen
naer t' doen de rekeningh ten uytterst veerthien daghen
of wel bij fault van dies wert hij gheexcuteert
en hierom niemant niet op dit en murmureert.

Over andere dichterlijke activiteiten van de auteur van het reglement, Matthijs
Halewynt, hebben wij niets kunnen achterhalen.
Steeds uit dezelfde bundel gemeentearchief vernemen wij verder nog dat, ter
gelegenheid van de kermis 1665, het spel van de Heilige Ludovicus opgevoerd werd
samen met een andere tragedie, heet het, waarbij de magistraat tussenkwam voor
100 £ par. in de grote kosten. In 1669 werd nogmaals, zoals reeds voordien gebeurd
was in 1665 toelating gevraagd voor de opvoering van een ‘spel van sinnen, met een
esbatament’, wat ook ingewilligd werd.
LUC DANHIEUX

Toponymica uit de kuststreek
(Vervolg van blz. 102)
HILLEN en PANNEN te Knokke.
Den Doornhul, den Blooten Hul, den Blekhul, den Spreeuwenhul, den
Zeeakstershul, den Komediehul, den Scherpen Hul, den Zwarten Hul, den Sparrenhul
en den Grashul. De Kreupelhoutpanne, de Lischpanne, de Braambeierpanne, de
Keunepanne, de Koeipanne, de Diepe Panne, de Lange Panne, de Pasterspanne, de
Kerkepanne, de Zandpanne, de Doornpanne en de Rietpanne.
Dit zijn de namen van enige duinhillen en duinpannen te Knokke, waarvan wij de
meeste in onze kinderjaren nog gekend hebben, maar die nu om zo te zeggen allemaal
verdwenen zijn. Verscheidene van deze namen behoren tot de kindertaal.
HEIST. Vanaf het begin der 14e tot op het einde der 15e eeuw wordt deze naam
uitsluitend Heis en Heys geschreven zonder eind-t. In de 16e eeuw is het Heys en
Heyst en in de 17e eeuw en later alleen nog Heyst, Heist. De gemeentenaam is ontleend
aan die van een voormalig leengoed te Heist (parochie Koudekerke). Alhoewel geen
oudere vormen dan die der 14e eeuw overgebleven zijn, kunnen we met enige
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veiligheid Heis als de oorspronkelijke vorm beschouwen. De eind-t is jong, niet
ouder dan de 16e eeuw, en zeer waarschijnlijk niet het bekende verzamelsuffix doch
een eufemisch verschijnsel, dat we ook in andere toponiemen der streek aantreffen
(Ter Doest uit Does).
Heis is wel terug te brengen tot Germ. *haisi, struikgewas (Carnoy 295: ‘fourré,
bois, lande buissonneuse’) alhoewel we dan in de taal van de streek eerder Hees
zouden verwachten.
DOEST (TER). Zoals we vorig geval (Heist) behoort de eind-t niet tot de oudste
vormen. Tot in de 15e eeuw was het Does, hetwelk teruggaat tot Thôs-, zoals de vorm
Thosan van de 12e en de 13e eeuw het bewijst.
De beroemde abdij te Lissewege werd opgericht op een plaats die van oudsher
Thosan heette. Dit Thosan is een uiterst lastig geval. Is het een verbogen vorm, een
plaatsdatief-meervoud? Het is niet in te zien hoe het dan Does en niet Doezen
geworden is. Dat het nochtans werkelijk als een meervoud gevoeld geweest is blijkt
uit een tekst: ‘omnia bona ecclesie de Tozis’ (1246, Cart. Ter Doest).
En wat betekent de stam thôs-? Carnoy II, 168 denkt aan verwantschap met Mhd.
dosen. Nhd. tosen (bruisen, gieren, razen, loeien) en On. thyss (waterkolk). Na de
vele volksetymologische onzin, die over dit toponiem verkocht werd(1), is dit een
ernstige hypothese waar wij ook veel voor voelen. De betekenis zou dan zijn: plaats
bij het kolkende, bruisende water. Herinnering aan een overstroming?
PISABEELE. De Z.W. hoek van het 77e begin van Groot-Reigarsvliet (Dudzele) was
een drieweg gevormd door de oude weg van Dudzele naar Westkapelle en de weg
naar Ramskapelle (weg naar Coppemijtsbrugge. Daar stond in de Middeleeuwen een
abeelboom, den Pisabeeleboom, die zijn naam gegeven heeft aan de plaats en aan
de naburige hofstede en herberg.
Oudste vermeldingen: pyssabeele (1405-06), pisseabeele (1507), pisseabeeleboom
(1561).(2) Twee verklaringen zijn mogelijk: de voor de hand liggende verklaring
(boom waartegen men p.... komt), die wellicht volksetymologie is; de verklaring als
peisabeele, vredeboom, boom herinnerend aan de vredestichting tussen twistende
partijen.

(1) Thosan zou een vervorming zijn van Toussaint: O.L. Vrouw van Alle Heiligen!!
(2) Rekeningen, liggers en ommelopers.
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COPPEMIJTSBRUGGE is een heule op de noordgrens van het 77e begin van Gr. R.
(Dudzele): ‘in den heerwech soomen van pissabeele boom rijdt naer coppemijts
brugghe’ (1649).(1) Afgeleid van een anthroponiem. Wij hebben niet kunnen vinden
of het Coppemijts (familienaam), Coppe Mijts (persoonsnaam en fam. n.) of
Coppemijt (persoonsn.) is. Wie weet het?

Scarp-namen
Scarphout: oude kerk en parochie te Blankenberge.
Scarpinghe - Scherpinghe: een toponiem dat in Middeleeuwse familienamen
voorkomt. Volgens De Flou: ‘eene wijk van Heist’. Dit is een zwak gefundeerd
vermoeden, steunend op:
Scarping (H)oec te Heist (14e E., Rtb. S. Janshosp.)
Scerpenesse - Scerpenisse: Land te Rampskapelle (1536, 1660). Nisse, nesse: natte
weide (Carnoy II 389). Vgl.:
Scerpenbilck te Klemskerke (1617).
In deze twee laatste toponiemen wijst scherp ongetwijfeld op de meetkundige
vorm (scherp toelopend). Dit durven we niet zeggen voor de eerste.
Vroeger hebben wij Scarphout verklaard als plaats begroeid met doornige struiken
waarschijnlijk met duindoorn.(2)
Scarpinge behoort tot de groep collectieve toponiemen waarin een adjectief met
de uitgang -inge verbonden is: Groeninge, Breeninge (volksnaam voor Bredene),
Scarpinge. Maar hoe duidelijk Groeninge (groene beemden) en Breeninge (brede,
wijde, opene vlakte) zijn, is het moeilijk om zeggen wat scarp, scherp in Scarpinge
betekent: plek met doornige struiken?
JOZEF DE LANGHE

Vis in de volkstaal.
-

Zoveel zinnen als geernaars poten.
't Zal beter zijn of een slijkmussel, 't en kraakt niet.
Hij loopt zo scheef of een krabbe.
Krabbe, gaat voren! (gezegd tegen hem die niet met een zelfde gebrek behept
is, waarvoor hij een ander verwijt.)
Hij gaapt gelijk een snoek.
't Is gelijk een haring die de kijte uitgetrokken is (groot en mager).
Dat is een paling (die overal doorkomt).
Schelvisogen (zonder leven).

M.C.

(1) Ligger van de tiendebossen te Dudzele en Ramskapelle. 1649. Rijksarchief Brugge, 5030,
acq.
(2) Biekorf 36, 1930, 87.
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Mengelmaren
De verering van Sint Bonifacius te Brugge.
De grote apostel van Germanië onderging de marteldood te Dokkum in Friesland op
5 Juni 754. Zijn bebloede lijk werd kort daarop naar Utrecht overgebracht; een maand
later bereikte het Mainz en ten slotte de abdij Fulda. De monniken van Fu!da hebben
dan, in de loop van de eeuwen, het gebeente van hun heilige stichter ten dele verspreid.
De O.L. Vrouwkerk te Brugge kwam aldus in het bezit van aanzienlijke relikwieën:
een deel van de schedel, twee ribben en een scheenbeen, die tegenwoordig aldaar in
de Sint-Bonifaciusschrijn bewaard worden.
De eerste relikwie - een rib - is de Brugse kerk toegekomen over Utrecht; omstreeks
1120 - ten tijde van graaf Karel de Goede en proost Bertulphus - schonk Godebald,
bisschop van Utrecht, haar een kistje waarin deze relikwie, samen met relikwieën
van Bonifacius' gezellen, bevat was.
Twee eeuwen later hebben de kanunniken van Brugge rechtstreeks de abdij van
Fulda aangesproken om meer relikwieën van hun traditionele ‘stichter en patroon’;
19 Augustus 1324 ontvingen zij dan van de vrijgevige monniken niet minder dan
drie belangrijke stukken: het deel schedel, een rib en het bijna gehele scheenbeen.
De verering van St. Bonifacius heeft sedertdien de verering van zijn metgezel St.
Illeherus verdrongen wiens relieken reeds in het begin van de IIe eeuw te Brugge
aanwezig waren (vgl. Biekorf 1953, 182).
Bij de jubelfeesten van 1755 schreef de gewetensvolle Brugse bisschop Mgr.
Caïmo naar Fulda om inlichtingen betreffende de schenking van de Brugse relikwieën;
hij ontving een zeer sierlijk maar nietszeggend antwoord.
Aan dit onderwerp werd door de hooggeleerde Praeses der Bollandisten M. COENS
een studie gewijd: Le culte de Saint Boniface et de ses compagnons en l'église Notre
Dame à Bruges in het feestalbum ‘St. Bonifatius. Gedenkgabe zum
zwölfhundertjährigen Todestag. Fulda 1954’, blz. 514-532.
Betreffende de rijve zelf ontdekte de auteur dat de tien paneeltjes met de taferelen
uit het leven van St. Bonifacius door de Brugse zilversmid Melchior Blootacker
werden uitgevoerd naar een gravure van J. Matham uit 1612.

Een verloren dorp onder de oude abdij Ter Duinen?
De opgravingen te Koksijde, onder kundige leiding uitgevoerd en in kaart gebracht,
stellen de oudheidkundigen voor
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een zeldzaam feit: de grondvesten van de monumentale abdijkerk uit de 13e eeuw
doorsnijden een oud kerkhof. En ‘doorsnijden’ geldt hier in de letterlijke zin: de
fundamenten van de georiënteerde kerk lopen schuin in en door de begraafplaatsen
en hun inhoud.
De begravenen zijn talrijk; in de overblijfselen verkende het onderzoek mannen,
vrouwen en kinderen. Dit kerkhof is geen kloosterkerkhof en zal reeds lang vóór de
stichting van Ter Duinen (1139) bestaan hebben.
Staat men hier voor een gewestelijke begraafplaats die voor verschillende dorpen
of parochiën zou gediend hebben? En zijn er nog voorbeelden van zulke kerkhoven
bekend?
Of staat men voor het kerkhof van een verloren dorp? Hebben de Cisterciënsers
van Ter Duinen hun ‘solitudo’ ingericht in de verlaten ruimte van een oude
nederzetting? Of stelde hun stichting zelf een einde aan een dorp? In Engeland hebben
de Cisterciënsers feitelijk dorpen doen ver dwijnen. M. Beresford, in zijn pas
verschenen werk The Lost Villages of England (Londen, Lutterworth Press), vermeldt
het geval van het dorp Dishley dat 36 gezinnen telde in 1086; een eeuw later (1180)
was deze woonplaats vervangen door een grangia van de Cisterciënserabdij Garendon.
Zo iemand ooit een studie wijdt aan de ‘verloren dorpen’ van Vlaanderen, dan zal
het problematisch geval van het bouw terrein van Ter Duinen niet mogen
voorbijgegaan worden.
V.

Tentoonstelling van aardewerk te Torhout.
Van 22 tot 29 Augustus had een kleine tentoonstelling van aardewerk plaats in het
stadhuis te Torhout. In de vier hoeken van de zaal waren werken tentoongesteld van
de pottebakkersfamilie Maes (tweede helft 19e - eerste helft 20e eeuw). Technisch
zijn deze stukken dikwijls knap vakmanswerk; zorg wordt besteed aan de versiering
met opgelegde bloemmotieven en guirlanden; minder geslaagd zijn sommige
tekeningen en letters van opschriften. Toch spreken deze werken ons maar weinig
meer aan; onze smaak is nu meer afgestemd op aardewerk dat sober is van lijn en
kleur.
Naast de tegeltjes, stamden de overige voorwerpen hoofdzakelijk uit de 18e en het
begin der 19e eeuw; ze omvatten kommen, schalen, vuurkorfjes en een mooi O.L.
Vrouwbeeldje. Veel daarvan kwam uit de verzameling van de weledele heer Ridder
Stanislas van Outryve d'Ydewalle; het Gruuthusemuseum had niets afgestaan en het
Jubelpark enkel drie stuks.
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Waren al deze voorwerpen wel Torhouts fabrikaat? Van een getekend werk, zoals
dat van Boens, bestaat daarover geen twijfel. Voor vele andere is het bewijs nog niet
geleverd. Men gaat teveel uit van de veronderstelling dat al het geel-bruin aardewerk
van Torhout afkomstig is. Maar het is toch klaar dat de eenvoudige techniek van o.a.
geëmailleerde tegeltjes op veel plaatsen werd toegepast; vanaf de 13e eeuw komen
deze bruine tegels met geel ingedrukt motief in heel West-Europa voor.
Door chemisch onderzoek zal men moeilijk tot een oplossing geraken: de kleine
hoeveelheid aarde van een voorwerp laat niet toe algemeen geldende percenten van
de samenstelling vast te leggen. Althans niet in voldoende mate om de aarde van
twee nabijgelegen lokaliteiten te onderscheiden; de grondstoffen kunnen trouwens
ook van elders aangevoerd worden. De bereiding van glazuur en verf verschilde in
elke pottebakkerij!
Men zou best kunnen uitgaan van getekende werken; daarna ongetekende, met
gelijke tekeningen en motieven, aan die werkplaatsen verbinden. Zou men hoger
kunnen opklimmen dan de 18e eeuw (Boens, Willemyns)? De publikatie van
archiefteksten zou misschien een antwoord geven op de vraag of het Torhouts
aardewerk, in vroeger eeuwen, in hoger aanzien stond en meer bestellingen kreeg
dan andere Vlaamse centra.
LUC DEVLIEGHER

De Schat van de Sint-Niklaaskerk te Veurne.
Een kelk in 1611 vervaardigd door de Brugse zilversmid Jan Crabbe; een prachtige
monstrans uit 1616, werk van de Brugse zilversmid Jacques van Nieukercke; een
ciborie, Brugs werk van omstreeks 1620; een heilig-olieschrijn in 1618 voor de
vroegere St. Denijskerk uitgevoerd door de boven vermelde Jan Crabbe: dit zijn de
voornaamste stukken die tegenwoordig de schat van de St. Niklaaskerk uitmaken.
Deze kunstwerken worden historisch en technisch beschreven door C. DENORME in
‘Veurne Voren’ het orgaan van de Oudleerlingen van het College te Veurne, IlI, nr.
2-3, 1954. In bijlage worden aldaar, uit de inventaris van 1629 en 1671, de gegevens
medegedeeld betreffende de toenmalige (nu verdwenen) kerkschat van St. Niklaas.
Drie platen illustreren deze interessante bijdrage.

Romaanse Bouwkunst in Frans-Vlaanderen.
De landelijke kerkjes in Frans-Vlaanderen ten Noorden van de Leie zijn
kunsthistorisch nauw verwant met deze van onze
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Vlaamse provinciën, en dan nog speciaal met de West-Vlaamse die langs de grens
liggen. De tegenwoordige politieke grens tussen de Noordzee en de Leie heeft hier
vanzelfsprekend geen betekenis. Aan beide zijden van de grens vindt men o.m. de
vierzijdige middentoren, de Atrechtse kalksteen en de ijzersteen, de afwezigheid van
gewelven.
De Romaanse kunst uit deze verwaarloosde hoek werd in een helder overzicht
beschreven door LUC DEVLIEGHER: beschrijving die een twintigtal kerkjes omvat,
door de auteur bezocht en onderzocht. Een goed gedocumenteerde en geïllustreerde
studie, die talrijke vergelijkingspunten met ons Westvlaams ‘romaans’ aanwijst.
V.
- LUC DEVLIEGHER. Overzicht van de romaanse kerkelijke bouwkunst in Diets
Frans Vlaanderen. (Uittreksel uit: Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en
Kunstgeschiedenis XXII, 1953, 3-4). Prijs 12 fr. te storten op P.C. 4114.23 van
Gidsenbond-Brugge die de overdrukken van deze studie heeft bezorgd.

Pieter-Jan Renier van Deerlijk.
Het gedicht uit 1823, waarvan sprake boven bl. 172, beleefde een heruitgave in 1902.
Voor mij ligt een boekje, formaat de helft van Biekorf, 16 bladzijden; de titel op de
omslag luidt:
De Slag der Gulden Sporen. Historisch Dichtstuk van P.J. Renier... Herdrukt ter
gelegenheid van de 600e verjaardag. Brugge, Boekdrukkerij G. De Haene-Bossuyt.
Mariastraat 23. Op de omslag prijkt een gedeelte van het Brugse standbeeld van
Breidel en de Coninck.
In het voorbericht lezen wij dat ‘de dichterlijke beschrijving van de beroemde slag
der Gulden Sporen, geschreven in 1823 door de welbekende Vlaamse dichter P.J.
Renier, bestierder der beroemde Kostschool van Deerlijk, met toelating van zijn zoon
A. Renier, provinciaal schoolopziener van het vrij onderwijs in West-Vlaanderen,
heruitgegeven wordt ten gerieve der onderwijzers en onderwijzeressen.’
De tekst is, behalve de spelling, een onveranderde herdruk van de eerste uitgave
(1843); de geschiedkundige aantekeningen werden achterwege gelaten.
L. DEFRAEYE.
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[Nummer 10]
Eegem-kapelle.
Eegem-kapelle, volgens De Flou's Woordenboek der Toponymie, is: een wijk te
Eegem. De benaming leeft voort in 't spraakgebruik - hij staat zelfs op de
Michelin-kaarten - en slaat op een goedbevolkte wijk langs de grote baan van Brugge
op Kortrijk.
Uit de teksten aangehaald bij De Flou kan men niet zeker te weten komen of er
werkelijk een kapel op deze uithoek stond. Er is wel een akte van 1691, die spreekt
over een ‘Jan Brielman, capelaen van O.L.V. capelle tot Eegem’; maar dat zou nog
kunnen verwijzen naar een beneficie in de parochiekerk. Er is toch een afzonderlijke
kapel geweest op de wijk; ze wordt zelfs aangeduid op oude landkaarten. 't Was een
tamelijk belangrijk heiligdom, dat in 1658 ontstond, een zekere vermaardheid
verwierf; maar slechts een goe' honderd jaar meeging, en in 1766 verdween.
Op deze uithoek van de parochie stond nog het kasteel van de heren van Eegem.
In 1658 was het bewoond door de del Rio's. Een oud inventaris van de bescheiden
betreffend Eegem, die vroeger op 't bisdom te Brugge waren, vermeldt een ‘Informatie
op de apparente mirakelen van (een) O.L.V. beelt, in
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een boom van de dreve van 't Casteel tot Eegem’.(1) Het stuk is ongelukkiglijk verloren,
en een datum is niet meer te achterhalen. Maar 't is meer dan waarschijnlijk dat we
hier het begin hebben van de geschiedenis van onze kapel. Iets dat wonderwel gelijkt
op den oorsprong van O.L.V. van 't Boompje te Sint-Andries. Een Mariabeeldje, dat
op een boom hangt; door de voorbijgangers vereerd wordt en weldra als miraculeus
bekend. En de kasteelheer, op wiens erf de ‘miraculeuze boom’ staat, en die een
kapel bouwt, die de oorsprong wordt van een beevaart.
Antonius Gabriel del Rio - eques et toparcha de Eegem - bekwam inderdaad, den
22 Juni 1658, de toelating van Mgr vanden Bosch om, op zijn erf, in de nabijheid
van zijn kasteel, een kapel op te richten, en er dienst te laten doen.
De suppliek van del Rio is nog bewaard. Er wordt wel niets gezeid over den boom
in de dreve en over de pretense mirakelen, wat we eigenlijk zouden mogen
verwachten. Maar voor mij is er geen twijfel dat die twee zaken - boom en kapel verband houden. Misschien was die roep ‘van mirakelen’ niet gunstig onthaald op
't bisdom, waar ze alles met de vermelding ‘pretense’ een beetje declasseren. Het is
de normale houding van 't kerkelijk gezag, dat altijd voorzichtig is tegenover de
enthousiaste volksdevotie, die gemakkelijk tot het wonderbare besluit. En zo was
het wellicht voorzichtig vanwege de stichter geen melding te maken van dit wonderlijk
gebeuren. Mijnheer del Rio vraagt eenvoudig de toelating, om bij zijn kasteel een
kapel te bouwen ter eer van O.L. Vrouw Boodschap. De kapel zou bediend worden
door een eigen kapelaan, die ter plaats moest wonen, elken dag de mis lezen in de
kapel, en op 7 Januari een

(1) Bisschoppelijk Archief te Brugge (BAB), F. XXXIVd. De verdere bijzonderheden over onze
kapel zijn alle ontleend aan de Acta van de Brugse bisschoppen; tenzij anders vermeld wordt.
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jaargetijde zingen ter intentie van de stichters. De kapelaan zal een eigen woonst
krijgen, of op 't kasteel inwonen. Hij zal door de stichter of zijn erven naar beliefte
voorgesteld worden en afgedankt. Hij krijgt voor zijn onderhoud een rente van zestig
pond groten 's jaars.(1) Del Rio belooft in te staan voor het onderhoud en de versiering
van de kapel, maar vraagt te mogen beschikken over de gebeurlijke offergiften; mits
daarover rekening en bewijs te geven. Zoals dat gebeurt voor de inkomsten van de
parochiekerk. Op dat alles gaf Mgr vanden Bosch zijn volle goedkeuring.
In 1660 werd vanden Bosch gepromoveerd tot de bisschoppelijke stoel van Gent.
Daarmee schijnt er een kink in de kabel te komen. Was de bisschop persoonlijk
bevriend met del Rio, en had hij voor de nieuwe kapel zowat uitzonderlijke gunsten
toegestaan, die niet overal de goedkeuring meedroegen? Vond de pastoor van Eegem,
die juist in die tijd wat in stokken lag met 't kasteel, dat met deze brede bisschoppelijke
vergunning de rechten van zijn kerk in 't gedrang kwamen? In elk geval, de kapel
stond afgebouwd, maar de vicarissen van 't openstaande bisdom - 't is slechts in 1662
dat de Haynin aan vanden Bosch te Brugge zal opvolgen - gaven geen toestemming
om de kapel in gebruik te nemen. Dan kregen ze, den 14 December 1660, een
schrijven van de Internuntius te Brussel, met verzoek in de kapel dienst te laten doen.
Er was, met dat onverwacht optreden, voorzeker verslagenheid op 't vicariaat, en het
duurde nog een tijdje eer de vicarissen, die eerder een afzijdige houding in de zaak
namen, aan de Internuntius een antwoord zonden. Dit gebeurde eerst den 31
December. Ze hadden waarschijnlijk ernstig beraadslaagd, en het advies van beslagen
canonisten ingewonnen, want het stukje is een voorbeeld van diplomatie. Eerst zeggen
ze dat ze niet in fout waren met de kapel voorlopig niet te laten in gebruik nemen,
daar ze vanwege de kasteelheer nog geen schriftelijk aanzoek ge-

(1) De oorspronkelijke Rentebrief, met aanduiding van de eigendommen waarop hij bezet is, zit
nog in BAB, F, XXXIV, en is gedateerd 17 September 1658. Het blijkt uit deze brief dat
kanunnik del Rio, deken van 't kapittel te Antwerpen, met de dotatie gemoeid was.
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kregen hadden. Dat zij er bovendien aan twijfelden of zo'n vergunning door de
vicarissen, sede vacante, kon toegestaan worden zonder inbreuk te maken op de
rechten van de apostolische stoel; daar ze, ‘secundum sententiam maxime probabilem’,
zoiets maar konden toestaan in geval van nood. Een veronderstelling die hier niet
verwezenlijkt was. Maar dat, als de Internuntius de verantwoordelijkheid van de
maatregel op zich wil nemen, ze bereid zijn op zijn verzoek in te gaan.
Waaruit we mogen besluiten dat de vicaarheren eerder contra waren. En zo bleef
de zaak weerom slepen.
Totdat Mgr vanden Bosch opnieuw op het toneel verschijnt. Dat hij, als bisschop
van Gent, zich komt moeien in de zaken van zijn vroeger bisdom, is wel van aard
om ons te bevestigen in de mening dat hij en de heer van Eegem dikke vrienden
waren, en dat zijn vroegere beslissing ten gunste van de kapel in zekere kringen van
't bisdom de goedkeuring niet wegdroeg. De Brugse diplomaten hadden voorzeker
de nagel op de kop getroffen wanneer ze beweerden de kapel niet te kunnen open
stellen zonder inbreuk te maken op de rechten van de apostolische stoel. Maar vanden
Bosch laat hun nu weten dat hij, voor 't geval te Eegem, een Breve apostolicum uit
Rome had gekregen - dus waarschijnlijk ook aangevraagd, - en dat hijzelf met de
uitvoering van de Breve was gelast. Hij vraagt eenvoudig aan 't vicariaat of er nog
iets in de weg stond om de Breve te laten uitvoeren. Nu zijn de Brugse diplomaten
werkelijk in de hoek geduwd. Er blijft hun niets anders over dan te antwoorden: nihil
obstare. Dat deden ze den 30 April 1661.
De kapel werd plechtig geopend den 10 Juli 1661, zijnde de vijfde Zondag na
Pinksteren. Voor deze dag en de zeven volgende was er - door vanden Bosch? - een
aflaat vergund. Of er een plechtige inwijding gebeurde vind ik niet aangetekend,
hoewel het waarschijnlijk is, daar in de aflaatbrief de kapel vermeld wordt met de
titel die zal blijven meegaan: Maria-Boodschap. Zo'n kerkelijke titel veronderstelt
te minste een plechtige inzegening.
Een weinig later, den 10 Juni 1674, - we stonden toen onder Mgr de Baillencourt,
- verleende de bisschop een aflaat voor 't bezoek van de kapel en van de Zeven Staties
van de Weedommen van Maria

Biekorf. Jaargang 55

229
die er opgericht waren. 't Jaar daarop, den 7 Maart 1675, consacreert de Baillencourt
de parochiekerk te Eegem. Vandaar gaat hij naar Koolskamp, en onderweg - ‘visitavit
sacellum’ - brengt hij een bezoek aan de kapel. De nieuwe bisschop is blijkbaar
gunstig gestemd tegenover 't kasteel en de kapel: in 1676 krijgt men uit Rome een
volle aflaat voor 't feest van O.L.V. Boodschap. In 1682 nieuwe aflaat van honderd
dagen, voor 't bijwonen van de Litanie van Lorette, die in de kapel gezongen wordt
op de feestdagen van O.L. Vrouw en elken Vrijdag. Uit het feit dat men juist den
Vrijdag de litanie zingt, en uit dit andere dat de statiën van de Zeven Weedommen
in of rond de kapel stonden, zou men wel mogen besluiten dat de volksdevotie, in
weerwil van de titel ‘de Boodschap’, eerder gericht was tot de Bedrukte Moeder.
Er was een residerend kapelaan: de stichtingsakte had wel bepaald dat de kapelaan
ter plaats moest wonen. In 1681 is het een zekere Jan Brielmans. Hij behoorde niet
tot de geestelijkheid van 't bisdom, daar hij zijn licentia celebrandi moest voorleggen.
Hij mocht den Zondag bineren te Koolskamp. Hij wordt nog vermeld als ‘capelaen
van O.L.V. capelle tot Eegem’, in een akte van 1691 (Fragmenta I, 302). Hij leefde
nog in 1693, maar was toen ziekelijk, en kon geen dienst meer doen te Koolskamp.
In 1719 (21 April) is er nog sprake van een kapelaan, maar zijn naam wordt niet
vermeld. In 1721 (14 Juli) is het Jan Schepens, de pastoor van Eegem, die in de kapel
bineert. Den 2 Juli 1734 werd de kapelrie geannexeerd aan 't Seminarie te Brugge.
De gulden tijd is daarmee voorgoed voorbij. De kapel blijft voortaan gesloten. Een
zekere Hederman, presbyter Hybernus, die waarschijnlijk op het kasteel verblijft,
komt er nog de fundatie exonereren van kanunnik del Rio, deken van 't Antwerps
kapittel. En de pastoor van Eegem vraagt 't zelfde jaar, dat de kapel toch op O.L.V.
Boodschap zou mogen open zijn; wat door 't bisdom geredelijk wordt
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toegestaan. Maar sedert men er niet langer regelmatig celebreert, is de devotie
verminderd, en hebben de mensen de weg naar de kapel als verleerd. Ook op het
kasteel schijnt men zich minder te interesseren voor de stichting. Misschien wel om
reden van het inpalmen van het beneficie door 't Seminarie.
Den 13 Oogst 1766 schreef Pieter Hubert Delseinne, pastoor te Eegem, een schone
brief naar 't bisdom. Ze hadden te Eegem de kerk ‘gelamberseerd’, een nieuw orgel
gesteld, en de parochianen hadden mild gegeven: maar daar bleef nog een diepe put
te vullen. De kasteelheer had alle zilveren en koperen ornamenten van de vervallen
kapel aan de parochiekerk overgemaakt, daar de kapel toch gesloten bleef en niet
meer gebruikt was. Nu vraagt de pastoor de kapel zelf, die staat om in te vallen, en
van geen nut is, te mogen afbreken, de materialen te verkopen om de schuld te kunnen
delgen. Wat toegestaan werd, gezien 't gunstig advies van de landsdeken, 't overleggen
van 't schriftelijk consent van den heer van Eegem, en mits rekening over te maken
van 't provenue. Waarschijnlijk waren z'in het bisdom ermee in hun schik, dat de
laatste sporen gingen verdwijnen van een stichting, waarvan ze, voor hun Seminarie,
't vet al hadden afgeschept. Et sic canitur finis.
Nu, in 't Mariaal Jubeljaar, te alle kante nieuwe Mariakapelletjes worden opgericht
en oude hersteld, mochten we wel eens wijzen op die oude stichting, waarover haast
niets bekend is, en waarvan geen spoor meer overblijft. Tenzij die naam
‘Eegem-kapelle’, die wellicht voor menigeen een raadsel is.
M. ENGLISH

Kaas- en- Broodnamen.
- De plaatsnaam Kaas- en- Brood komt voor o.m. te St. Michiels en te Oostburg. En
waar elders nog? De familienaam Casenbroot is te Brugge zeer bekend vanaf de
jaren 1400. Heeft iemand ooit in disrekeningen een fondatie ontmoet voor bedelingen
met ‘kaas en brood’? De plaatsnaam ‘Bread and Cheese’ land komt voor in Engeland
(o.m. te Biddenden, Kent) in betrekking met een jaarlijkse brood- en kaasbedeling
aan de armen.
E.N.

Biekorf. Jaargang 55

231

De familie Verschaeve te Ardooie
De familie Verschaeve te Ardooie kan gerekend worden onder de meest interessante
families die in een West Vlaamse plattelandsgemeente in de vorige eeuw ten tonele
kwamen. Haar opkomst en haar voortgang waren nauw verbonden met de industriële
ontwikkeling van de gemeente, haar gezag en haar invloed waren niet onbeduidend,
vooral op het godsdienstig en het caritatief leven der parochie, en haar laatste generatie
te Ardooie schonk aan ons volk een persoonlijkheid van blijvende betekenis.
De eerste Verschaeve die te Ardooie toekwam rond 1787 was JAN fs. Jacques en
Anna van Dommele, geboren te Moorslede in 1730, maar wonende te Bissegem,
gehuwd met Godelieve van der Plancke van Bissegem. In vroeger tijden woonde de
familie te Gullegem. Jan Verschaeve was lijn waadbleker van beroep.
De man koos werkelijk een voortreffelijke plaats uit om een blekerij te vestigen.
Rond die tijd telde Ardooie alleszins 5.000 inwoners, en al waren er honderden
lijnwaadwevers, enige kamslagers, opkopers en zelfs een getouwenmaker, nog nooit
was er iemand op de idee gekomen een blekerij of een ververij op te richten.
Jan Verschaeve bouwde in 1787 een ‘remarquabel woonhuys met voorder
edificien... in steen ende hardt dack, voorts syn looghuys, annexe, coye ende
swynstallen, staende inden meersch ofte bleeckerye suyt voor desen huyse’, ten
zuidoosten van de kerk, op 225 roeden cijnsgrond van burggraaf Theodoor de Jonghe,
baron van Ardooie. De blekerijmeers, langsheen de Brugstraat, paalde aan de
Kaaiebeek en aan de omwallingen der mote van het voormalige kasteel der heren
van het dorp.
Nauwelijks goed geïnstalleerd moest Jan Verschaeve op 9 December 1789 zijn
eigendom, ‘ledent twee jaer nieuwe ghebauwt’, tot een bedrag van 300 p. gr. laten
berenten ten profijte van burggraaf de Jonghe. Alles wat zijn huis ook bevatte, zoals
‘alle den halm, cuypen, standen, fournois, etc. dienende tot deselve bleeckerye,
midtsgaeders alle syne meubelen,... de doornhaeghe, poort ende fruytboomen’ werden
bezet.(1)

(1) Rijksarchief Brugge, Tirage de Liasses, nr. 259.
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We kunnen ons te vergeefs afvragen waarom Jan Verschaeve deze schuld moest
aangaan. Zijn zaak was nochtans reeds zo goed gevestigd dat ze het nog meer dan
een eeuw lang in dezelfde familie zou uithouden. Ook werd Jan bij zijn komst te
Ardooie al bijgestaan door enkele zijner kinderen, die groot genoeg waren om een
helpende hand toe te steken. Alles samen had hij drie zonen en drie dochters.
De drie dochters waren: Maria Theresia (o Biss. 1763), die in 1796 te Ardooie
huwde met Joos Louis Doorme; Constantia Barbara (o Biss. 1765) die in 1789 te
Ardooie huwde met Ignaas Jacob Cleppe(1); en Francisca Leonora (o Biss. 1775).
Godelieve vander Plancke overleed te Ardooie in 1794 en Jan Verschaeve in 1817.
Hij schijnt geen deel te hebben genomen aan het openbaar leven in zijn nieuwe
woonplaats. De jongste twee zonen Verschaeve zien we voor het eerst hun intrede
doen in de middens der dorpsburgerij in de busgilde van Sint-Barbara. Pieter Jozef
was er tweede bezorger (1789) en ontvanger (1810). Vital Jacob tweede (1793, 1810),
en eerste bezorger (1808). De oudste zoon Jan Frans heeft hier weinig sporen
nagelaten. We behandelen hem en zijn nakomelingen het laatst.
De drie gebroeders Verschaeve huwden elk tweemaal.
PIETER JOZEF (Bissegem 1770-Ardooie 1816) huwde de eerste keer met Maria
Platteeuw, de tweede maal met Catharina Dewitte, twee Ardooise
landbouwersdochters. Hij was ‘bleeckersbaes’.
Uit zijn eerste huwelijk had hij een zoon, KAREL (1799-1865), die hem opvolgde
als bleker. Karel Verschaeve was een gezien persoon. Hij was gehuwd met Barbara
Coleta Perneel uit Ardooie, een voorname landbouwersdochter. ‘Hy had dertig jaren
[gemeentelraadslid, en in de slechte ongelukkige jaren [van 1845-1850] dischmeester
geweest. Hy heeft dan doen blyken dat hy alles zoude opgeofferd hebben voor de
arme lieden en tot welzyn van de commune’.(2) In de kadastrale legger van ca. 1842
staat Karel Verschaeve aangegeven als eigenaar van drie percelen, waaronder twee
huizen, met een oppervlakte van ruim 0,50 ha. en een jaar-

(1) Hij is de voorvader der bekende industriëlen uit Heule, de gebroeders Cleppe.
(2) Andriatus, (Politiek pamflet over Ardooie) (Brugge ca. 1876) blz. 3-4.
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lijks kadastraal inkomen van 153 fr. We mogen hem dus een plaats toekennen in de
voornamere dorpsmiddenstand. Ook zijn kinderen namen dezelfde sociale stand in.
We hadden vooreerst NATHALIE (1826-1900). Nathalie was de godvruchtigheid
zelve: prefecte der congregatie van Onze Lieve Vrouw. Opperbestuurster der Confrerie
van de H. Barbara en ijveraarster van een drietal godvruchtige genootschappen. Dan
volgde HENRI (1828-Ingelmunster 1875), blauwverver. Hij huwde te Ingelmunster
met Pauline Steverlynck(1) en bleef daar wonen. CONSTANT (1830-1880), eveneens
bleker van beroep, was de volgende zoon. Iedereen wilde dat Constant Verschaeve
zijn vader Karel in 1865 in de gemeenteraad opvolgde, maar ‘de pastor ging met den
heer burgemeester naar het kasteel en men weerlegde de candidature van Verschaeve.
Op het verzoek van den pastor, jufvrouw Zoé [de Jonghe d'Ardoye] ontbood Constant
Verschaeve en hy was verplicht tegen wil en dank van geheel de commune zyne
candidature in te trekken.’(2) Men bedenke immers dat de blekerij nog steeds lag op
cijnsgrond van de familie de Jonghe d'Ardoye! Constant Verschaeve stond ook zijn
man in de dorpsschutterij; in 1858, bij voorbeeld, schoot hij zich koning in de
stalenboogmaatschappij Willem Tell. De man bleef ongehuwd en stierf schielijk.
Een andere zoon van Karel Verschaeve-Perneel was ISIDOOR (1831-1896), bleker,
gehuwd met Ida Cauwe van Ardooie. Hij was eerst lid en later ontvanger van 't Bureel
van Weldadigheid en deken van de Broederschap van het H. Schapulier. Bij
Koninklijk Besluit van 15 September 1858 ontving hij de gouden medaille voor moed
en zelfopoffering om twee kinderen te hebben gered die op het ijs speelden en er
doorgevallen waren.(3) Isidoor Verschaeve overleed kinderloos. Van JAN (1835-1854)
weten we alleen dat hij in het college de medaille won voor goed gedrag (1846)(4).
De jongste van allen, ROMANIE Verschaeve (1837-1893), werd al van haar twaalfde
jaar meesteres in de Zondagschool, wat ze bleef tot haar overlijden. Ze

(1) d.v. Ivo en Marie Joanne Fockedey. Ze stond te Ingelmunster aangeschreven als vrijgevig
voor de armen.
(2) Andriatus, blz. 4.
(3) De Standaert van Vlaenderen, dd. 30 Sept. 1858. - Er staat ‘J. Verschaeve, blauverwer’. Dat kan niemand anders zijn dan Isidoor Verschaeve. We vonden toch niemand anders die
in aanmerking kan komen....
(4) Medaille in ons bezit.
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was lid der Dames van Barmhartigheid en penningmeesteres van het genootschap
der Arme Kerken.
Deze tak der familie Verschaeve, die tot de kleine burgerij behoorde, schijnt dus
een ruim aandeel te hebben gehad in het religieus en caritatief leven der parochie.
De kinderen uit het tweede huwelijk van Pieter Jozef met Catharina Dewitte
bereikten niet de begoede dorpsmiddenstand. Allen verlieten ook het voorvaderlijk
blekers- of verversberoep en daalden meteen een sport op de sociale ladder. Ze zijn
nochtans de enigen wier afstammelingen hier nog bestaan. ROSALIE (1807-1865)
werd naaister; JULIE (1809-1876), spinster, trouwde met Pieter Dedecker, een
muldersgast uit Kuurne; EDWARD (1813-1860), getrouwd met Rosalie Heldenbergh
van Kachtem, bracht het tot veldwachter en herbergier; LOUISE (1814-1847) huwde
met Pieter Seite, een werkman, terwijl de jongste (PIETER) JOZEF (1816-1887),
gehuwd met Coleta Dujardin, nu eens als landbouwer, dan eens als werkman staat
opgegeven.
Alle afstammelingen uit deze tak bleven in de kring van werklieden, kleine
landbouwers, spinsters of kantwerksters. Rond 1842 bezat ook geen enkele der hier
besproken Verschaeve's een onroerend goed te Ardooie; de kadastrale legger maakt
er toch geen melding van.
De jongste zoon van Jan Verschaeve-vander Plancke was VITAL JACOB (Bissegem
1778-Ardooie 1823), blauwverver. Vital huwde ook tweemaal. Uit zijn eerste huwelijk
met Joanna Lidwina Dorme uit Izegem hield hij een dochter over, IDA LUDOWINA
(1801-Roeselare 1830), die ging wonen naar Roeselare en getrouwd was met Joseph
Van Tomme van Rumbeke. Deze man was volgens de vermelding op zijn doodsanctje
(1864): ‘Lid van de maetschappy van den edelen Ridder Sebastiaen binnen de stede
van Rousselaere sedert den 27 Mei 1808; Koning derzelve maetschappy op 23 Mei
1825’!
Vital Verschaeve had zeven kinderen uit zijn tweede huwelijk met Marie Duvivier
van Zwevezele.(1) Zijn sociale stand liet het hem toe ze een verzorgde opvoeding te
verschaffen: de zoon bezocht een kostschool te Ingelmunster, de zes dochters
verbleven in het pensionaat te Ruiselede.

(1) Ze behoorde tot de bekende chirurgijnsfamilie Duvivier, die toen ook te Ardooie
vertegenwoordigers telde. Ze overleed te Brugge in 1847.
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Het gezin Verschaeve Duvivier behoorde ongetwijfeld tot de welgestelde burgerij
der gemeente, te oordelen naar de talrijke onroerende goederen die de weduwe ca.
1842 nog bezat: 17 kadastrale nummers, waaronder 5 huizen, met een oppervlakte
van 3,30 ha. en een kadastrale cpbrengst van 564 fr. per jaar.
De zeven kinderen uit dit laatste huwelijk waren nog uit een ander hout gesneden
dan hun hoger beschreven kozijns en nichten. De godvruchtigheid schijnt de
hoofdeigenschap van dit hele gezin te zijn geweest. Vital Jacob was zeer godvrezend
en oefende te Ardooie de bediening van kerkmeester uit. Zijn vrijgevigheid aan de
armen was bekend. Ook de moeder was uiterst godvruchtig en voorbeeldig. De enige
zoon, AMATUS POLYCARPUS (1812-1841), blauwverver zoals zijn vader, stierf
ongehuwd en tamelijk jong, in geur van heiligheid. In 1866 bij ‘zijnen halven
overlijdensjubilé’ had zijn jaargetijde plaats onder een ware volkstoeloop. Zijn zes
zusters traden alle zes in het klooster. Drie werden overste, de andere drie werden
abdis! De geestelijke raadsman der kinderen Verschaeve, die op hun roeping een
heilzame invloed uitoefende, was niemand minder dan de beroemde kanunnik Ch.
Carton, stichter der Societe d'Emulation en promotor van het onderwijs der blinden
en doofstommen te Brugge, die van 1829 tot 1835 onderpastoor te Ardooie was.
Ten huize der gezusters Verschaeve was een kamer omgevormd in private kapel.
Ze vergaderden er de Zondagen met vriendinnen en geburen. Uit deze bijeenkomsten
ontstond in 1840 de Congregatie van Onze Lieve Vrouw, die op heden nog bestaat.
Ook hielden ze in hun huis voorlezingen van stichtelijke lectuur ten gerieve van
ongeletterde geburen. De levensloop van elk der gezusters Verschaeve is dan ook
merkwaardig te noemen.
JULIANA (1809-1845), de eigenlijke stichteres en eerste prefecte der Congregatie,
trad in 1842 in het pas gestichte klooster der H. Kindsheid van Jezus te Ardooie en
werd er onmiddellijk de eerste overste onder de naam van moeder Maria-Aloysia.
Thans is deze kleine kloostergemeente uitgegroeid tot een merkwaardig complex
met verschillende bijhuizen.(1) Na een kortstondig bestuur stierf moeder Aloysia in
1845 aan de typhus. Van de zes gezusters was ze het laatst in het klooster getreden
en stierf het eerst.

(1) Bijhuizen te Ardooie (Tassche, Weze), Meulebeke-Veld, Vlissegem, Hoeke, Lapscheure,
Stalhille en Den Haan (Centrum en de Heide).
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MARIA THERESIA (1811-Ieper 1868) ging in 1835 binnen in het klooster der Arme
Claren Coletinnen te Brugge. Ze heette voortaan Maria-Angelina. Ze werd
overgeplaatst in het klooster te Doornik als novicemeesteres. In 1847 werd ze abdis
der Arme Claren Coletinnen te Ieper.
VIRGINIE (1814-Lier 1870) trad in 1834 in het klooster der Arme Claren Coletinnen
te Brugge. Als zuster Maria-Hyacintha was ze in 1836 bij de eerste vijf Arme Claren
die te Lier een nieuw klooster stichtten. In 1837, nauwelijks 23 jaar oud, werd ze
novicemeesteres en in 1852 abdis, tot aan haar overlijden in 1870.(1)
HENRIETTE FRANCISCA (1818-Brugge 1880) ging in 1839 binnen in Spermalie te
Brugge, bij de Zusters van de Kindsheid van Maria, een stichting van Kan. Carton.
Ze werd er overste van het pensionaat. Haar kloosternaam was moeder Maria-Agatha.
LUCIE EUGENIE (1820-Brussel 1873) ging in 1839 binnen bij de Arme Claren te
Brugge en droeg er de naam van zuster Maria-Ludovica. In 1841 was ze bij de groep
Brugse Arme Claren die naar Nevele trokken om het klooster van O.L.Vr. Onbevlekt
Ontvangen in te richten. In 1848 vertrok ze naar het klooster der Arme Claren te
Kortrijk en in 1849 naar dit te Brussel, waar ze abdis werd.
De jongste, NATHALIE (1823-Brugge 1878), ging binnen in Spermalie te Brugge
en werd er, onder de naam van Moeder Maria-Alphonse. overste van het Instituut
voor Blinden en Doofstommen (Stichting Kan. Carton).
De derde en laatste, maar voor Ardooie de belangrijkste tak der familie Verschaeve,
was deze van Jan Frans. die dus de oudste zoon was van Jan en Catharina vander
Plancke.
JAN FRANS (Bissegem 1761-Hulste 1839) vinden we niet veel te Ardooie. Hij
werd kleermaker, huwde een tweede

(1) [P. Rommens, o.f.m.?] Levensbeschrijving van de Eerwaarde Moeder Abdis der Arme
Clarissen-Coletinnen van Lier, Zuster Hyacintha, in de wereld Virginia Verschaeve... (Brugge,
1873), 342 blz. - Bevat de beschrijving van deze tak der familie Verschaeve, maar is op
sommige details in tegenspraak met de gegevens van de Burgerlijke Stand. - Te dien tijde
was abdis te Brugge de bekende Marie Dominique Berlamont (Izegem 1799-Brugge 1871),
dochter van een Izegems lakenfabrikant; zij stichtte 14 Clarissenkloosters (Franciscane 8,
1953, 111). De stiefmoeder der gezusters Verschaeve was ook van Izegem en hun vader kan
door zijn beroep met de Berlamont's in betrekking zijn geraakt.
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maal te Ardooie met Isabella Brigitta Cauwe (Ardooie 1758-1811)(1), woonde na zijn
huwelijk te Izegem, dan weer te Ardooie en later te Hulste, waar hij overleed in 1839.
Jan Frans en Isabella Brigitta Cauwe waren de overgrootouders van Cyr. Verschaeve;
en Isabella Cauwe was van dezelfde familie als dichter Pieter Cauwe († Ardooie
1712) en pater Francis Cauwe, minderbroeder en geestelijk schrijver († Rome 1679).
Uit zijn eerste huwelijk met Maria Francisca de Meyere van Izegem had Jan Frans
Verschaeve vijf kinderen, allen te Izegem geboren, waaronder we vermelden CAROLUS
LUDOVICUS (o Izegem 1789), die in 1816 trouwde met Barbara Verhelle en ‘hoede
maeker’ was.(2)
De zoon uit het tweede huwelijk, BRUNO FRANCIS (Izegem 1804-Ardooie 1889)
die de verdere stamhouder worden zou in deze tak, kwam in 1829 te Ardooie trouwen
met Barbara Bourgeois (1798-1851) van Ardooie, wier voorouders te Izegem
aansluiten bij de bekende chirurgijnsfamilie van die naam.(3) Bij zijn huwelijk woonde
Bruno Verschaeve te Ardooie en was er blauwverver. Hij kwam dus voorzeker naar
Ardooie om het beroep in het familiebedrijf aan te leren en dan later verder voort te
zetten in de plaats van de tak van Vital Verschaeve-Duvivier, die zonder nazaten
was uitgestorven.
Toen Bruno Verschaeve te Ardooie de blauwververij opnam, was de blekerij van
1787 reeds derwijze uitgegroeid dat er twee wel onderscheiden bezigheden werden
beoefend: de lijnwaadblekerij en de bleekblauwververij. Benevens de beschikbare
werkkrachten uit de eigen familie, - de eerste tak speciaal geïnteresseerd in de blekerij,
de takken van Vital en Bruno werkzaam in de ververij, - werden er minstens nog
twee knechten op nagehouden: Vital Cleppe, blauwverver (1823)(4) en Carolus
Roelens, blauwverver (1824).
Bruno Verschaeve had een winkel en hield zich ook bezig met lijnwaadhandel,
een bedrijf dat bij zijn ververij paste en zijn financiële situatie in grote mate zal
bevorderd hebben, want in de aangehaalde kadastrale legger van omstreeks 1842,
toen hij pas ca. 38 jaar oud was, bezat hij reeds een

(1) d.v. Ignaas en Anna Brigitte van Ackere en van dezelfde familie als Ida Cauwe voornoemd.
(2) In die jaren had Izegem een bloeiend hoedenmakersbedrijf; cf. E. Dierick. Iseghem over
honderd jaar (Izegem. 1927), blz. 10-12.
(3) d.v. Jacob, kamslager, en Catharina Ampe.
(4) z.v. Ignaas Jacob en Barbara Verschaeve voornoemd.
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fortuin dat hem toeliet een plaats in te nemen in de hogere dorpsburgerij. Hij staat
bekend als eigenaar van 24 percelen, waaronder 7 huizen, met een totale oppervlakte
van ruim 4 ha. en een kadastraal inkomen van 557 fr. per jaar.
Ook in het openbaar leven wist hij zich op te werken tot een vooraanstaand
dorpsgenoot. Nauwelijks 28 jaar oud werd hij lid van de kerkraad. In 1869 werd hij
voorzitter van de kerkraad, alsook deken van de Confrerie van het H. Schapulier, die
te Ardooie zowat de oudste en voornaamste burgerfamilies groepeert. In 1855 stichtte
hij samen met meester Diaz het nu nog bestaande Sint-Vincentiusgenootschap,
waarvan hij de eerste voorzitter werd. Bruno Verschaeve overleed als rentenier in
1889.
Van zijn vier kinderen is JULIE, naaister en congreganiste, jong gestorven; de
andere zijn:
MARIE (1835-1907) in 1862 geprofest bij de Zusters van Heule. Ze overleed als
overste van het klooster te Passendale, dat ze gedurende 43 jaar wijselijk had bestuurd.
CHARLES LOUIS (1831-Pittem 1901) werd priester gewijd te Brugge in 1857, was
leraar aan het college te Ieper (1857), onderpastoor te Harelbeke (1866), pastoor te
Roeselare Onze Lieve Vrouw (1879) en te Pittem (1891), waar hij stierf in 1901.
FRANçOIS Verschaeve (1830-1905), blauwverver en koopman. zoon van Bruno,
was de vader van Cyr. Verschaeve. Hij huwde in 1863 met Melanie Deforche van
Ardooie (1837-1906).(1) Zoals zijn vader was hij een man die te Ardooie in hoog
aanzien stond. Hij volgde zijn vader op als voorzitter van de kerkraad en was
hoofdman van de vergadering der Xaverianen, sinds het onstaan der vereniging in
1873. Toen de schoolstrijd uitbrak in 1879 werd François Verschaeve door Mgr Faict
benoemd tot tresorier van het inderhaast gesticht katholiek schoolcomité. Aldus stond
hij regelrecht tegen meester Theodoor Diaz, de vriend van zijn vader, die zijn
bediening in de gemeenteschool niet opz gde. Dit belette nochtans niet dat François
Verschaeve zijn zoon Cyriel bij het einde van de schoolstrijd in 1883 terug naar de
gemeente school zond.
Van 1856 tot aan zijn dood was François Verschaeve ook penningmeester van de
Kon. Stalenboogmaatschappij, waar hij een aangenaam confrater en vaardig schutter
was. We vonden hem ook onder de stichtende leden der Sint-Maar-

(1) d.v. Georges en Anna Theresia Van Nieuwenhuyse, landbouwers.
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tensziekengilde (1889) en bij de ereleden der Gilde van Ambachten en Neringen (ca.
1900).
Vermelden we tenslotte zijn drie kinderen:
MARIE (1864-1942), in de wandel, ‘Juffrouw Marie’, het laatste lid der familie
dat te Ardooie woonde. Ze was prefecte van de Congregatie en staat bekend als een
weldoenster der missionarissen van Scheut.
ALFONS (1870-Kortrijk 1935) studeerde in de Rechten en eindigde zijn loopbaan
als Procureur des Konings te Kortrijk. Hij was gehuwd met Alice Roelandts vsn
Meulebeke en laat verschillende afstammelingen na.
CYRIEL (1874-Hall, Tirol 1949), priester gewijd te Brugge in 1897, leraar aan het
College te Tielt (1897), onderpastoor te Alveringem (1911), doctor honoris causa
der Universiteiten van Leuven, Keulen en Jena, de dichter, denker en Vlaamse
voorman.
Maar meteen zegden de Verschaeve's hun blekerij, ververij en Ardooie vaarwel.
Toen de familieonderneming de weg der industrialisatie had kunnen opgaan, stierf
de ene tak uit en keek de andere naar idealen die buiten de blekers- en ververskringen
lagen. Zo vertrok een familie van onze gemeente(1), die haast 150 jaar lang de
voortrekster was geweest van godsdienstzin, liefdadigheid en familietraditie. Maar
de grote en bezielde persoonlijkheid van één harer laatste telgen, Cyriel Verschaeve,
die in zijn familie zulke schone voorbeelden vond voor alles wat groot, edel en
buiten-gewoon was, heeft een vlucht genomen die hem ver buiten en boven het locale
kader van Ardooie heeft gevoerd.(2)
L. VAN ACKER

(1) Te Ardooie herinnert niets meer aan de blekerij, tenzij de Blekerijstraat, langsheen de oude
blekerij, uitmondend in de Brugstraat, nabij de Peerdebrugge, die vroeger (en nog) ook de
Muizeputweg heette.
(2) Een woord van oprechte dank weze hier gezegd aan dhr. L.A. Wynendaele, Bissegem, die
ons de meeste gegevens bezorgde over de eerste generaties der Verschaeve's, behorend tot
de onuitgegeven kwartierstaat van C. Verschaeve. - D. Vansina (De Jeugd van C.V., in
Golfslag 3, 1950, 247-59) wees voor het eerst op Verschaeve's voorouders en familie in een
vrij schematisch overzicht, dat we nu op vele punten hebben kunnen aanvullen.
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De fondatie van ‘Joncvrou Loyse van Ghistelles’ te Dudzele
Een eigenaardige fondatie ten voordele van de dis te Dudzele was deze gesticht door
‘Loyse van Ghistelles’, dochter van Jacob van Gistel, heer van Dudzele, Straeten,
enz....
Zij schonk een rente van 40 pond 10 sc. par. bezet op een deel van ‘wijlent een
haer pachtgoede gelegen te Wulfvergheem’ in 't Veurne-Ambachtse.
De last aan deze fondatie is in de disrekeningen beschreven als volgt.(1)
Alle priesters in de kerk aanwezig zongen tweemaal daags, geknield in het gestoelte,
het Stabat Mater. De eerste maal na de hoogmis, de tweede maal na de vespers.
Daarna gingen ze gezamenlijk naar het hoogkoor waar de heer en vrouw Jacob van
Gistel begraven lagen, en daar werd de plechtigheid voortgezet met Miserere en De
Profundis ‘mette versekens ende collecten daertoe dienende’.
‘Joncvrou Loyse,’ die gaarne veel waar had voor haar geld, was hiermede nog niet
tevreden, want op iedere Vrijdag wilde zij na het O.L. Vrouwlof nog een H. Kruislof
gezongen hebben.
Ook waren er twee dissen per jaar voorzien, één op 25 Maart en één op O.L. Vrouw
Half Oogst. Telkens waren er 13 proven van 3 sc. par., nl. 1 tarwebrood van 2 sc.
par. en 12 den. par. ‘up elcke proven in ghelde’.
De disrekening Nov. 1569-Nov. 1570 beschrijft in 't lang en in 't breed de
‘Winninghe’ voortspruitend uit deze fondatie, die aan priesters en koster toekwam.
Telkens zij het Stabat Mater bijwoonden hadden zij recht op 1 den, par. Heer
Marck Van de Velde en heer Pieter Brakele spanden dit jaar de kroon. Ze bekwamen
elk 3 pond 10 den. par. dit is 730 den. par.; ze waren dus al de dagen van het jaar
tweemaal op

(1) Staatsarchief Brugge, no 11.994; Disrekeningen Dudzele, f. 18.
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hun post. Benevens bovenvermelde, zijn alle priesters met naam en toenaam
opgegeven: Adriaen de Lantheere, Jan Eerenbout, Pantalioen Dubois, Fransoys
Aelaert, Daneel Bruninck en ten slotte de koster Jan van Repinghe. De minste som
die uitbetaald werd is 2 pond 11 sc. 6 den. par.: dit is 618 den. par.
Voor het H. Kruislof werden sommen uitbetaald gelegen tussen 8 sc. par. en 7 sc.
4 den. par. Heer Pieter Brakele die ‘tafeldrager’ was, ontving 20 sc. par. Daarvoor
moest hij ‘tloot van stabat deelen’ en ieders gewin aan de disontvanger overmaken.
De volledige uitgaven voor dit jaargetijde beliepen dit jaar 32 pond 14 sc. par.
In de volgende bewaarde rekening Nov. 1621 - Nov. 1622 werd er niet meer betaald
voor het Stabat Mater; slechts het H. Kruislof werd gehonoreerd en alleen de pastoor
en de koster vermeld.
De volgende rekening Nov. 1625 - Nov. 1626 brengt een nieuwe ‘conduite’. De
pastoor ontvangt nu 12 pond par., de kapelaan en de koster elk 6 pond. par.
Wat vooral opvalt in de rekening van vóór de geuzentijd, is de regelmatigheid
waarmede de talrijke parochiepriesters deze plechtigheden bijwoonden. Ook de
talrijke diensten vallen op. Dagelijks is er hoogmis en vespers, want men schrijft:
‘twee warfven sdaechs, deerste reyse naer de hoochmesse, dander reyse naer de
vesper’. Benevens twee maal Stabat Mater is er de Vrijdag tweemaal lof. En bemerk
wel, al deze plechtigheden zijn ons bekend uit één enkele fondatie. Als wij voorts
rekening houden met de diensten voortspruitend uit talrijke andere fondaties, dan
kunnen wij gerust besluiten dat onze priesters-prebendarissen uit de 16e eeuw hun
dagen niet in ledigheid hebben gesleten.
A.M.

Bricke
Is het w. bricke, brijcke = baksteen uit Vlaamse archiefbronnen bekend vóór 1500?
Tot nu toe vond ik geen vermeldingen ouder dan 1561: ‘brycsteenen’ te Menen. Toch
zal het woord reeds ca. 1500 te vinden zijn?
J.H.
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Liederik van Laudunum
stichter en heer van Harelbeke
792-817
Een ‘knoop’ van de vroegste geschiedenis van het grafelijk Huis van Vlaanderen ligt
te Harelbeke. Methodische en critische studie van de letterkundige bronnen, van de
topographie en de archeologie, samen met een volledige ontleding der archiefbronnen
van de oude Kapittelkerk van Harelbeke, heeft Z.E. Heer H. Callewaert, pastoor van
Harelbeke, geleid tot het opstellen van een ‘Geschiedenis van Harelbeke’ waarvan
het eerste en belangrijkste deel - het tijdperk 792-1100 - persklaar is. Door het wakkere
en gezaghebbende toedoen van Z.E.H. Kanunnik J. Brys, pastoor-deken van Tielt,
is het ons gegund een eerste kijk te geven op een van de spannende hoofdstukken
uit dit werk, nl. over Liederik van Harelbeke.
Liederik was een zoon uit het Huis van Laudunum (Laon) die veldtochten van Karel
de Grote o.m. tegen de Saksen zal hebben meegemaakt. Als beloning voor bewezen
diensten schonk Karel hem in eeuwige ‘erfachtigheid’ het bestuur over de gouwen
Kortrijk en Mempiscus samen met een gebied dat weldra het Harelbeekse leengewest
zou worden. Liederik kwam zich aldaar vestigen in 792 of 793; hij bouwde zijn
haardstede op de oostelijke zijde van de ‘harelbeek’, legde de eerste hoofdwegen
aan in zijn leengebied en besteedde heerlijke gronden in eeuwige jaarrente uit.
In zijn hof liet Liederik een kerkje bouwen, een hofkapel, uit veldsteen, mogelijks
op een onderbouw van gebakken ‘moefen’. In dat kerkje, dat in 880 door de
Noormannen geheel zou vernield worden, werd Liederik begraven.
Liederik gaf zijn heerlijkheid een kerkelijke inrichting bestaande uit twee
‘christenheden’: een ‘zuidelijke’,
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toevertrouwd aan de eigen priester van de hofkapel en zich uitstrekkend ten zuiden
van de Leie, op het huidig grondgebied van Vichte, Otegem, Heestert, Moen en St.
Denijs; een ‘noordelijke’ omvattend het leengebied gelegen ten noorden van de Leie
en toevertrouwd aan de monniken van Ingelmunster.
De gouwgraafschappen (Kortrijk en Mempiscus) zijn, samen met het Harelbeekse
leen, overgegaan op de mannelijke afstammelingen van Liederik. Het staat vast o.m.
dat graaf Arnulf later, in het Leenhof van Harelbeke, is opgetreden als erfgenaam
van de eerste leenheer Liederik.
De onmiddellijke afstammelingen en opvolgers van Liederik waren Ingelram en
Audacer.
Ingelram komt voor als heer van de Rodaanse gouw; hij zal tevens gouwgraaf van
het Kortrijkse en het Mempiscus, en leenheer van Harelbeke geweest zijn krachtens
zijn leenroerige ‘erfachtigheid’.
Audacer heeft zijn macht nog verder uitgebreid; hij was gouwgraaf van Gent en
wellicht ook wereldlijk abt van de Gentse St. Pietersabdij. Men kent de nauwe
betrekkingen van de Gentse monniken met Laon, hun toevluchtsoord gedurende de
incursies van de Noormannen, en met het Huis van Laon. Sommige gegevens wijzen
er op dat, reeds vóór de incursies, de abten van de Gentse abdijen tot de verwantschap
van het Huis van Laon - en dus ook van Liederik en zijn opvolgers - behoorden.
Audacer bestuurde de Flandra-gouw (Brugse kust- en kreekgebied) en hield er de
wacht tegen de aanrukkende Noormannen. Dit verklaart het feit dat zijn zoon
Boudewijn I, het hoofd van de grafelijke dynastie van Vlaanderen, van den beginne
af het gezag voerde over het poldergebied boven Brugge en bekend stond als de
‘optimus satelles’: de koene wachter aan de Noordzee.
Wat de chronologie betreft, met een zekere speelruimte mag men de volgende
datums aanvaarden:
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Liederik 792/3-817. De tijd van Ingelram en Audacer ligt tussen 817 en 853, met
840 als eerste bekende jaar voor het gouwgraafschap van Audacer.
Het drietal van Boudewijns voorouders: Liederik, Ingelram en Audacer, mag man
veilig als de eerste grondleggers van het graafschap - de Flandria van de Boudewijns
- beschouwen. De middeleeuwse legende heeft deze drie ‘Voorgraven’ ingeschakeld
in de fabelachtige genealogie van Liederik de Buck en de zogenaamde ‘Forestiers
van Vlaanderen’. Liederik noch zijn beide opvolgers zijn Forestiers geweest van een
‘Flandria’ die eerst onder de Boudewijns ontstaan is. Hun aandeel in het stuk
negende-eeuwse geschiedenis, dat men het ‘voorspel’ van de Vlaanderse dynastie
zou kunnen noemen, is een feit dat in het licht van de geschiedenis van Harelbeke
onaantastbaar blijkt te zijn.
V.

Drielingen en Driekoningen. - Biekorf 1954, 106.
Wijlen burgemeester Theofiel Renier van Deerlijk (1842-1928) vermeldt in nagelaten
geschriften dat, tijdens het hongerjaar 1847 te Deerlijk, in het gezin van metser
Vanderschelden een drieling ter wereld kwam, die in het doopsel de namen der
Koningen uit het Oosten ontving: Gaspar, Melchior en Balthasar; edoch, dat deze
kinderen niet lang geleefd hebben en dat hij, Renier, destijds een der dragers was bij
de begrafenis.
L. Defraeye.
De ‘Kronyk’ van de ‘Provincialen Wegwyzer van Westvlaenderen’ voor het
schrikkeljaar 1852 (25e Jaar) vermeldt het volgende geval:
‘Den 6 january 1851 (dry koningendag), is eene vrouw, in de provincie
Oostvlaenderen, gelukkiglyk bevallen van drie welgeschapene kinderen van het
mannelyk geslacht. Zij hebben in hun doopsel de namen der H. Dry Koningen
ontvangen, te weten Melchior, Balthasar en Gaspard, ter gedachtenis van den dag
op den welken zy geboren zyn.’
Hier ontbreekt de naam van de gemeente. Kan een lezer ons op de weg zetten?
J.H.
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Wratten afwerpen en overdragen
Dat gebruik is in West-Vlaanderen tegenwoordig nog zeer verspreid, zoals blijkt uit
rapporten van ziekenverpleegsters.
Zeer algemeen is de methode van het WIJWATERVAT. De varianten komen hier
zeer talrijk voor.
Men moet de hand met de wratten (worten) indompelen in het wijwatervat ‘in een
kerk waar men nog nooit geweest is’ (Brugge, driemaal. St. Andries. St. Michiels.
Lissewege. Oedelem. Wingene. Oostende. Roksem. Veurne. Izegem. Ledegem.
Menen. Vichte. Wervik). Voor Zuienkerke noteert men: ‘in een niet-parochiale kerk’.
Volgens een paar opgaven mag het ‘in gelijk welke kerk’ zijn (Brugge. Meulebeke);
te Zwevegem luidt het: ‘de handen wassen in een kerk’, zonder meer.
Na de indompeling moet men ‘weggaan zonder omzien’ (Brugge). De handeling
wordt ook omstandiger uitgevoerd: indompelen, zijn kruis maken en de hand met de
wratten afwissen aan iemand die vóór u gaat. (Assebroek).
Bij het indompelen (in een kerk, zonder nadere bepaling) laat men een geldstuk
in het wijwatervat vallen. (St. Andries. Moere. Klerken. Roeselare. Dadizele.
Moorslede. Staden). Anders nog: indompelen, een geldstuk inwerpen en zijn kruis
maken met wijwater. (Wielsbeke).
Eén geval zegt: ‘ze [de wratten] gaan verkopen’ - en wel op de volgende wijze:
de hand in een versen wijwaterbak na Pasen of Sinksen indompelen en een geldstuk
inwerpen; degene die het geldstuk wegneemt, krijgt de wratten mee (Ieper).
Het Zuiden komt ten slotte met ‘geld inwerpen’ alleen, zonder indompeling van
de hand. ‘Een kwartje (0,25 fr.) inwerpen (in gelijk welke kerk): die volgt neemt de
worten over’. (Kortrijk, tweemaal). Een kluite (0,05 fr.) inwerpen in een vreemde
kerk’. (Bissegem).
Tot hier het wijwatervat.
Andere bemiddelaars bij het afwerpen en overdragen zijn: de aardappel, spek
(vlees) en stro (strohalmpje).
Op de wratten wrijft men de binnenzijde van een doorgesneden aardappel, deze
stopt men dan in de grond; wanneer hij rot is, zijn de wratten verdwenen. (Brugge.
Zedelgem. Pittem). Dezelfde behandeling wordt uitgevoerd met een doorgesneden
appel (St. Andries); met een stukgesneden ajuin (Izegem) die men moet wegwerpen
in de beerput zonder dat de patiënt ervan weet (Oostende).
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De wrat wrijft men in ‘met een schelletje spek’ dat men daarna in de grond delft; is
het spek verteerd, de wrat is verdwenen (Handzame); hetzelfde met bijvoeging van
een gebed - 5 Vaderonzen en Weesgegroeten - met goede intentie (Oedelem).
Varianten hierbij zijn: het inwrijven ‘met ongezouten varkenshuid’ (St. Andries);
het indelven van het spek ‘tussen twee potscherven’ (Wingene). De behandeling
gebeurt ook ‘met vers vlees dat men een nacht op de wrat legt en 's morgens vroeg
moet begraven met zijn ogen toe’ (St. Michiels).
De wrat raakt men aan met een strootje; daarop maakt men zijn kruis en men delft
het strootje; is het rot, dan is ook de wrat verdwenen (Assebroek). Een kruis uit stro,
na aanraking, in de grond steken (Wielsbeke). Belezen ‘met een kruisje en een
strootje’ (Menen).
Ook het afbinden wordt bij deze behandeling betrokken. Rond de wrat bindt men
de knoop van een opschietende roggehalm; men steekt deze in de grond; is hij rot,
de wrat zal verdwenen zijn (Eernegem).
Het afbinden zonder meer wordt ook aangewend: ‘afbinden met een zijden draad’
(Brugge); ‘afknopen met een draadje’ (Kortrijk); ‘de worten afknopen’ (Zwevegem).
Andere praktijken zijn nog de volgende.
Men moet, onder het luiden voor de doden, geknield bidden en zijn handen (met
de wratten) onder d'aarde steken, en alzo negen Onze Vaders en negen Weesgegroeten
bidden (Woumen).
Men telt de wratten alle dage achteruitgaande: (b.v. 18 - 17 - 16 enz. - tot ze weg
zijn (Lissewege).
De aanraking met een lijk doet de wratten verdwijnen (Kortrijk. Izegem. Zarren).
Allerlei wassingen en inwrijvingen zijn in gebruik. Met sap van melkkruid (Brugge.
Loppem. Waregem. Roeselare); met sap van de boterbloem (Tielt); met
kroontjeskruid, te vinden in de weiden (Oostende. Zuienkerke); met dauw (Geluwe);
met z'n eigen urine (St. Michiels. Veurne); met zwijnebloed (Roksem); met nuchter
speeksel (Torhout. Oostende. Stene. Beernem. Zwevezele. Kortrijk. Wielsbeke.
Menen. Moen. Izegem. Roeselare. Eernegem. Staden).
Ten slotte komt nog het ‘opleggen’ (kompressen): aardappelsap, drie-viermaal
daags, tot men de wrat kan afkrabben (Oostende); leliebladeren geweekt in fijnolie
(Loppem); gepelde donderbladeren (Wielsbeke); bruine slakken (Zwe-
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vezele). Men behandelt de wrat ook met schapenvet (Kortrijk) en met petrol: dagelijks
afdoppen (Wielsbeke).
Geen enkel rapport vermeldt een ziektediening tegen de wratten. Wordt er ook
ergens daarvoor of daartegen gediend?
A.V.

Mengelmaren
De Faïencefabriek van Pulinx te Brugge. 1764.
De beeldhouwer Henry Pulinx (1698-1781) had - samen met zijn zoon en de
Gentenaar Chauvet - in 1750 bij het Minnewater te Brugge een faïencefabriek
opgericht; bij octrooi van 5 April 1753 werd hij vrijgesteld van in- en uitvoerrechten.
De pas gestichte fabriek te Doornik had van de Oostenrijkse administratie dezelfde
voordelen verkregen. ln 1762 was de Brugse fabriek overgegaan in de handen van
een zekere Pierre de Brouwer
Een rapport uit 1763 (Alg. Rijksarchief Brussel; Conseil des Finances) bevat de
volgende bijzonderheden, door de eigenaar zelf over zijn onderneming medegedeeld.
Hij fabriceert: ‘fayence tant commune que japonne et telle qu'on fabrique à St.
Cloud en France, terres blanches, Brun de Rouan, et autres ouvrages, carreaux
d'Holande, vases, figures et autres ornemens des jardins, et pour décorer les bâtimens,
devantures des cheminées en guise de marbre jaspé.’
De jaarlijkse productie bereikt 12 à 15.000 florijn; hij zou echter driemaal zoveel
kunnen produceren en verkopen, zo hij de middelen had om zijn bedrijf uit te breiden.
Zijn fabricatie van ‘grès d'Angleterre’ telt hij hierin niet mede.
Zijn personeel omvat 6 draaiers, 12 schilders, 14 dagloners, 1 modeleur en 1
bediende; hij werkt met 4 molens en 2 paarden. Zijn grondstoffen trekt hij uit
Engeland en Holland. Hij verkoopt in het binnenland en exporteert over Duinkerke
naar de Antillen. Hij beklaagt zich over de zware invoerrechten door Holland,
Engeland en Frankrijk op dit aardewerk geheven. - Tot zover het rapport.
De Brugse faiëncefabriek heeft nauwelijks tien jaar gewerkt. Op 25 October 1764
werd de stock van Pulinx' aarde werk openbaar verkocht in een huis van de
Wapenmakersstraat.
Pulinx' productie o.m. van Delftse wandtegeltjes moet
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een zeker belang hebben gehad; volgens Julin (Les grandes fabriques, 44-45) werkte
Pulinx met twee specialisten in tegels ‘façon Hollande’.
A.V.

Vlaamse kolonisten in het graafschap Wexford (Ierland).
Over de Vlaamse kolonie in Wales werd reeds veel geschreven, hoewel een
systematische studie over dit interessant onderwerp nog steeds ontbreekt. - Zie de
bijdragen van G.G. Dept, P. De Keyser en Th.M. Chotzen in Annales Emulation 74,
1931 en 76, 1933. Alsook O'Flanders. Toen Vlaanderen groot was, 175 (Brugge
1930).
Vlaamse kolonisten verlieten Vlaanderen in 1065-66 om deel te nemen aan de
verovering van Engeland door Willem van Normandië. Na een tijdelijke nederzetting
in Northumbrië werden zij door koning Hendrik I naar Wales gestuurd om er de
oproerige Wallenzen in bedwang te houden. Zij veroverden er het district
Pembrokeshire en maakten van dit geographisch afgezonderde gebied een rijk en
vruchtbaar land met talrijke bloeiende dorpen die Vlaamse namen dragen. De
Keltische taal werd aldaar geheel verdrongen en nog tegenwoordig spreekt men er
een Engels dat doorspekt is met woorden van Vlaamse oorsprong. Deze gouw staat
sedert lang bekend als ‘Klein Engeland in Wales’ (Little England beyond Wales):
een bewijs dat het beschavingspeil van de kolonie hoger stond dan dit van het
bergland.
De Anglo-Normandiërs hebben hun verovering doorgezet over het St. George
Kanaal op Ierland. Het graafschap Wexford was een van de Ierse districten dat door
de veroveraars het dichtst gekoloniseerd werd. En nog tegenwoordig vertoont Wexford
interessante eigenaardigheden, toe te schrijven aan het grote aantal inwijkelingen
van Vlaamse afkomst die toenmaals uit de ‘Flemish districts’ van Wales, nl.
Pembrokeshire, zijn overgekomen. Deze hebben naar Wexford hun eigen en zeer
standvastig dialect overgebracht.
- DR. ROBERT SIMINGTON. County of Wexford (Irish Manuscripts Commission.
The Civil Survey, A.D. 1654-1656. Volume IX) Dublin, 1954. XLVIII 321 pp.
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[Nummer 11]
Oude Huisnamen te Brugge.
De Bierkercke
De bekende Brugse rederijker Eduard De Dene rijmde in 1561 over een ‘bierkercke’
gelegen bij ‘Sinte Catherine buten’. Deze parochiekerk is schamel, zegt hij,
‘Maer een bierkercke staetter an tskerckhofs cant,
daer de zantten ligghen met houppels ghebonden;
men steltter de vanen hoogh anden wand:
die word meerst bezocht, tallen tyden en stonden.’

Het woord ‘bierkercke’ is geen schepping van de dichter, het was in omloop als
comische benaming voor ‘bierhuis’, mnl. taverne. Verdam citeert een letterkundige
tekst uit 1481 waarin het voorkomt: ‘In die caetsbaen, op dat dobbelspel, inder
dansschoel of in die bierkercke.’
De bierkercke van De Dene roept het beeld op van het gild der Brugse
‘butendrinckers’ die in 1520 en volgende jaren gingen profiteren van het goedkopere
bier buiten de muren en, zoals Heindric Jans, Jan Garreman en Pieter de Wevere,
hun misdrijf hebben uitgeboet met de ton te dragen, kaalgeschoren te worden of vier
dagen ‘te ligghene te watre ende broode in een gat.’
Het kadaster van 1580 vermeldt de huisnaam ‘Beerkercke’: een hoekhuis met
‘eene plaetse van lande
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ghenaempt Beerkercke’, alias ‘de Buerkercke’, gelegen in de Zwarte
Leertouwersstraat. Mag men in deze namen een vervorming van ‘Bierkercke’ zien?
Te Kortrijk was er een Bierkercke gelegen binnen de muren. Het Renteboek van
de H. Geest vermeldt ca. 1490 een huis ‘de Bierkercke’ gelegen op de oostzijde van
de Doornikstraat; ook de Koorrekening van de St. Maartenskerk vernoemt in 1541
een huis en erve ‘de Bierkercke’ gelegen tussen het huis van Mevrouw van
Mosscheroen noord en 't Gaeykin zuid in de Doornikstraat.(1)

De juegde Borne
De Hallegeboden 1513-30 vermelden een huis ‘wylen de juechder borne, nu de witte
lelie’; het kadaster van 1580 maakt melding van hetzelfde huis, dat gelegen was
beneden de St. Jansbrug; ‘wylen ghenaemt De juegde Boorne ende nu De witte
Lelie’.(2)
Deze huisnaam, reeds vervangen ca. 1520, zal zijn glorietijd gekend hebben in de
15e eeuw. Hij voert ons naar de Alexanderromans, die de Oosterse legende van de
‘jeugdbron’, de verjongingsbron - fontaine de jouvence - alhier hebben verspreid.
Verdam kent Jogetborne, Juechtborn uit twee 15e-eeuwse bronnen: de Reis van Jan
van Mandeville en de sotternie van de Buskenblaser. De reis van Mandeville, tot
volksboek verwerkt, werd gedrukt vanaf 1470. De bron ‘die door een bad er in of
een dronk er uit de jeugd teruggeeft en van ziekten en kwalen geneest’ werd een
dankbaar onderwerp voor klucht- en vastenavondspel. De ‘Fontaine de Jouvence’
heeft echter vooral miniaturen, muurschilderingen en wandtapijten geïnspireerd en
vond in 1546 haar volledigste uitbeelding in het curieuze paneel ‘Der Jungbrunnen’
(Museum Berlijn) van Lukas Cranach de Oudere.

(1) Bulletijn GOK Kortrijk 4, 1906, 347. Archief St. Maartenskerk, E 2, Computus Chori. - Voor
Brugge: Gilliodts, Zestendeelen 112; La Flandre 2, 1868, 310; Biekorf 42, 1936, 81.
(2) Gilliodts, Zestendeelen 303.
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Den noordschen Drol
Een hoekhuis van de Zuidzandstraat droeg de naam den noordschen drol (1549), in
de volgende jaren door de stadsklerken gespeld als volgt: den norschen drol (1551),
den noordtschen drol (1556); in het kadaster van 1580: Den noortsschen Drol.(1)
Drol is: alf, kabouter; en men kende Noorwegen als het vaderland van de reuzen.
Een gunstige betekenis had deze benaming niet. Getuige het volgende gezelschap in
de Oostvlaamse klucht Nu noch (15e eeuw): ‘By cocketoysen (slangen), bij neckers,
by maren ende by den drollen uut Noorweghen.’ De achting is geenszins hoger bij
de schrijver - Jan Smeken of misschien de Brugse rederijker Antonis de Roovere? van het Spel van den heiligen Sacramente vander Nyeuwervaert (ca. 1480); een
personage wordt er uitgescholden als: ‘Du, noertsch drol! du, leelic swert mol!’ De
daling gaat verder in de 16e eeuw. Mathijs de Castelein van Oudenaarde spreekt in
1548 van ‘Sathan, der noordscher cockinen (schelmen) drol’. En Jonker van der Noot
rijmt ca. 1565 op ‘vremde noordse drollen’ die men hoort ‘verveerlijc grollen’. (Mnl.
Wdb. en Wdb. Ned. Taal, s.v.).

De Peckepuut
Brugge telde in 1580 drie huizen genaamd de Ovare, alias Ovaere = ooievaar, naast
het Ovaerdeken in het toenmalig Ovaertstratken (de tegenwoordige Essenboomstraat).
De Ovare in de Wollestraat staat in het kadaster van 1580 ingeschreven als ‘de
Peckepuut ofte Ovare’: in 1558 wordt dat huis nog vermeld als de Peckepuut, zonder
meer.(2) Een tekenende naam voor de steltloper, men zou aan een ‘kinderwoord’ gaan
denken; de gevelsteen of het uithangbord zal het ‘puiden-pekken’ hebben voorgesteld.
Nog in 1880 bestond er in de Karthuizerinnenstraat (hoek van de Wollestraat?)
een herberg In de Pek-de-Puit, door het volk genoemd De Pekkelpuit.
A.V.

(1) Gilliodts. Inventaire Introd. 492. 500, 510. Zestendeelen 204.
(2) Gilliodts. Zestendeelen, 190; Verschelde. Rues de Bruges, vermeldt uit ‘een oud register’
Pekt-de-puit ofte Crane; Gailliard. Invent. Table Anal. 495.
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Het proces van de Veurnse ‘schoolvrouwe’ Joanne Bataille
25 April 1761
In 1761 werd door de stadsmagistraat een onderzoek ingesteld tegen Joanne Bataille,
‘schoolvrouwe’ der stedelijke arme-meisjesschool.(1)
Door de stadsmagistraat belast met de ‘bestierynghe’ dezer school, had Joanne
Bataille een driedubbele opdracht te vervullen: de haar toevertrouwde arme kinders
te voeden, ze op te voeden en ze te onderwijzen (spellen, cijferen en handwerk).
‘Mens sana in corpore sano’! Blijkens de verklaring van de hoofdgetuige in deze
zaak, Jacoba Berteloot, een zeventienjarig meisje, dat sinds tien jaar aan de zorgen
van vrouw Bataille toevertrouwd was, waren de meisjes aan een regime van
ondervoeding onderworpen: ‘smerghens krijgen ze maer een anderhalven boterham,
's noens eene soupe met anderhalf snetjen broot ende een bitjen vleesch ende 's avonds
een anderhalven boterham; sonder oyt 's merghens eenighe thee te dryncken’. Daar
tegenover staat, dat ‘de schoolvrouwe niet anders en doet als haere callegevaers te
beschyncken met chocolat, caffee ende coexkens, dat sij somwijlen een stuck vleesch
braedt om met haer kennessen te eeten’ (getuigenis van de twaalfjarige Constantia
Danckaert). Dit laatste wordt bevestigd door de gebuur van vrouw Bataille, Sr Pieter
Jacobus de Smet, een zesenvijftigjarige jonggezel, die, ‘ten differenten stonden, is
genoodt geweest van dese schoolvrouwe om een tasken thee (met suycker, een amme
ofte iet diergelijcx met couckebooterams) te dryncken’, en die, op zijn beurt, vrouw
Bataille ‘somwijlen ten sijnen huyse heeft genoodt’, maar, ‘be-

(1) Het processtuk berust op het stadsarchief te Veurne, bundel 152. Omtrent het onderwijs voor
arme jongens, zie D. Dalle: Historiek van het Koninklijk Atheneum te Veurne, z. pl., 1951;
p. 20-24.
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merckende dat dit hem eene groote depense veroorsaeckte, alle visiten heeft
afgeschaft’.
‘In plaetse van goede manieren leert haere schoolvrouwe niets anders als quaede
manieren’ verklaart Jacoba Berteloot. Wanneer een kind even de ogen van haar werk
opslaat, komt onmiddellijk de repliek van de schoolvrouw of van haar meid: ‘Ziet
voor u, wat beziet gij mij, ik geve u mijn hant in uwe muyle’ of nog ‘bekijckt den
stront die gij gescheeten hebt.’ In het rijke vocabularium van vrouw Bataille
overheersen woorden als ‘beeste’, ‘vercken’, enz.
Het bleef niet steeds bij dreigementen. De twaalfjarige Marie Ronse werd geslagen
omdat ze haar ‘beste schoenen’ aangedaan had om naar de kerk te gaan; anderen op
‘pretext dat een spelle aen hunne voorschoot qualijck is gevest’; nog anderen worden
door Treze, de maarte, zonder de minste reden, ‘sodanigh gesleghen, dat sij ten aerden
platvallen, waer sij nogh continuelijck gesleghen worden’.
Joanne Bataille, de vrouw met de ijzeren vuist, beschikte nog over andere middelen
om het verzet van de haar toevertrouwde jeugd te breken. Moest de reeds vernoemde
Marie Ronse, niet ‘vier en twijntigh ueren het eten derven’ omdat zij ‘haere taecke
die seer groot was’ niet kon volbrengen? De twaalfjarige Constantia Danckaert moet
dikwijls - ‘sonder oyt te mooghen spelen’ - van 's morgens vroeg tot 's avonds tien
uur, werken om de haar toevertrouwde taak te kunnen afhandelen.
Dat in een dergelijk milieu, waar de kinders op alle mogelijke manieren uitgebuit
worden - veel werk wordt verricht ‘ten privativen proffijte van de schoolvrouwe’ weinig belang gehecht wordt aan het onderwijs, hoeft geen betoog. ‘Sedert baefmisse
hebben de kinders maer drijmael in de boucken geleert’ verklaart Jacoba Berteloot,
die reeds tien jaar op deze school verblijft en ‘nogh geen watergeprent noghte brieven
en can lesen’. Nooit wordt ‘door de vrouwe ofte iemant wie het sy, de christelijcke
leeringhe vooren
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gehouden’ en daar waar het aanleren van een handwerk toch een van de voornaamste
taken had moeten zijn, blijkt, dat ‘nogh de schoolvrouwe, nogh de maerte en can
breyen ofte spinnen’.
Joanne Bataille loochent de haar ten laste gelegde feiten. Zij meent zelf ‘groote
redenen van claeghen te hebben over de kinders, die moetwilligh ende onghehoorsaem
sijn.’ Toch wordt zij afgesteld door de magistraat van de stad, die oordeelt dat
‘sulckdaenighe buytenspoorigheden soo teghenstrijdigh aen de educatie van des
jonghe meyskens’, niet alleen moeten voorkomen worden maar ook met de grootste
doortastendheid moeten bestreden worden.
Dit vonnis, evenals het optreden van de magistraat, in 1753, tegen de la Tour, een
leraar aan het Oratorie,(1) getuigt van de nieuwe geest, die in de achttiende eeuw
steeds veld wint.
D. DALLE

De toren van de Brugse Sint-Donaaskerk gesloopt met hout en vuur.
1800
Uit het vervolg van het Dagboek (of Brugsche Chronijcke) van J. Van Walleghem
- berustend op het Stadsarchief te Brugge - kunnen we onze vroegere bijdrage (Biekorf
1949, 169-180) over de sloping van de Sint-Donaaskerk op de Burg met enkele
bijzonderheden aanvullen. (Handschrift blz. 237-241).
Van Walleghem, die de afbraak van dag tot dag heeft gevolgd, noteerde de methode
‘met hout en vuur’ die vanaf Januari 1800 werd aangewend. In Oktober-November
1800 was men bezig aan de voorkerk en de toren. Op 14 Oktober, feestdag van St.
Donatianus, tekent hij het volgende aan:

(1) D. Dalle, a.w., p. 35-37 en F. Van den Berghe: Geschiedenis van de Latijnsche Schoole en
van het Bisschoppelijk College te Veurne, Veurne, 1952, p. 67-69.
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‘Tot spijt en confusie van het Christendom heeft men heden een volkomen begin
gemakt met het afbreken en onderkappen van het heele voorwerk en steunpilaeren
van den thoren van de overschoone kercke van St. Donaes, welkers geheele agterwerk
of Choor nu reeds tot den grond afgebroken is....’
Hier ligt blijkbaar de oorsprong van de legende als zou men met de sloping van
de kathedraal opzettelijk begonnen zijn op St. Donatianusdag 1799. Felix De Pachtere,
die dat eerst heeft neergeschreven, zal de bovenstaande tekst van 14 Oktober 1800
onder ogen hebben gehad en de datum ‘14 Oktober’, die de afbraak van de toren
betreft, als begindatum hebben genomen van geheel het werk dat feitelijk sedert 25
Oktober 1799 aan de gang was.
De bewoners van de tien huisjes ‘staende beneden de kercke van St. Donaes’
verkeerden in gevaar en namen tijdelijk (27 Okt.) hun intrek in het beluik van het
voormalige Vrije. Op 28 Oktober 1800 werden de pilaren van de voorkerk die ‘meer
als thien voet, in de coorde gemeten, dikke zijn.... met vuur en alle soort brandstoffen,
als solfer, pek en terre’ neergehaald. De voorkerk lag vol steen en gruis, meer dan
12 voet hoog. Op 6-7 Nov. werden de onderkapte pilaren van de toren neergehaald.
Deze manier van afbraak wekte opzien bij het volk en bleef lang in de herinnering
voortleven. In de sage is de jacobijnse burgemeester Serret de man van dat
heiligschennende vuur geweest. De werkwijze was echter niet eigen aan Brugge, zij
behoorde tot de techniek van de tijd. Te Douai werd de toren van de Kapittelkerk
Saint-Amé in 1798 ook neergehaald bij middel van houten stutten die men in brand
stak.(1)
Deze techniek werd, met het oog op de sloping van zware gotieke kastelen en
kerken, in de jaren 1798-1800 methodisch beschreven door de Franse ingenieur
Petit-Radel, die in 1801 ‘inspecteur général des bâtiments civils’ was. Op de
tentoonstelling

(1) H.K. Duthilloeul, Douai ancien et nouveau, 143 (Douai 1860).
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1801 ingericht in het Louvre-paleis prijkte Petit-Radel met een volledige reeks
tekeningen: plattegrond, doorsnede en opstand, die de gang van zo'n afbraak duidelijk
maakten. De cataloog - Livret du Salon 1801 - geeft daarbij de volgende nota die
hier op haar geheel in de originele tekst een plaats verdient.
‘PETIT-RADEL, inspecteur general des bâtiments civils, no 516. Destruction d'une
église, style ogival, par le moyen du feu.
Pour éviter les dangers d'une pareille opération, on pioche les piliers à leurs bases,
sur deux assises de hauteur; et, à mesure que l'on ôte la pierre, l'on y substitue la
moitié en cubes de bois sec, ainsi de suite; dans les intervalles, l'on y met du petit
bois et ensuite le feu. Le bois, suffisamment brûlé, cede à la pesanteur, et tout l'édifice
croule sur luimême en dix minutes.’(1)
Zijn kunsten zou Petit-Radel persoonlijk hebben toegepast o.m. op de sloping van
het ‘Château de Madrid’, een der mooiste kastelen in de omgeving van Parijs.
De methode zelf was reeds in de 14e eeuw aan Florentijnse ingenieurs bekend;
volgens Vasari (ca. 1550) werd ze alsdan aangewend om een van de machtigste
Guelfische torens van Florence, de Torre del Guardamorto, neer te halen.
A.V.

De Macht van de Pastoors.
't Is gebeurd te Nieuwmunster. Rozalie Maertens weunde in een huis dat ze pachtte.
De deure van 't huis was verrot en uit heur eigen zak had Rozalie een nieuwe deure
betaald.
Achter korte tijd verhuisde ze en deed de deure mee. ‘'t Is de mijne’, zei ze, maar
z' had d' oude deure in den heerd verbrand, en zo stond dat huis daar zonder deure.
De proprietaris reklameerde natuurlijk, en tegen wil en dank heeft Rozalie in 't
schuim en in 't zweet de deure op heur rik were gedregen.
‘Dat is 't werk van de pastor, zei ze, de pastors hê'n macht om de mensen te
dwingen.’
(Opgenomen te Dudzele).
A.M.

(1) E. Rouveyre. Aide-Mémoire des Collectionneurs, 52 (Parijs 1928).
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Marktliederen over emigratie naar Vera-Paz
In Biekorf werd verleden jaar een klein debat gevoerd over een koordedansliedje
heden ten dage opgetekend: ‘Wie gaat er mee naar Amerika’? M. Van Coppenolle
zocht het verband tussen die verwrongen brokstukken, nu nog bij een kinderspel
gezongen, en de periode van ellende in onze gewesten circa 1843-45, gevolgd door
een poging van kolonisatie te Vera-Paz in Guatemala.(1) Volkskundige bewijsstukken
ontbraken om het kinderliedje met volledige zekerheid te dateren.
Hierop drukte L. V(an) A(cker) als zijn mening uit, dat het liedje met als incipit
‘Wie gaat er mee naar Amerika?’, en aldus opgenomen te Sint-Baafs (Sint-Andries),
in Midden-West-Vlaanderen, en in het land van Dendermonde en het Waasland,(2)
zijn ontstaan niet te danken heeft aan het Vera-Paz-avontuur, maar eenvoudig zinspeelt
op de massale uitwijking naar de Verenigde Staten circa 1870-80. Aldus zou de naam
‘Amerika’ van eerstaf in het straatlied en later in het kinderlied hebben weerklonken.
Wij hebben een poging gedaan om dit klein meningsverschil met behulp van
volkskundige documenten bij te leggen. Reeds vóór ons wees een Biekorver op een
Pierlala-liedje, in de ‘Geschiedenis van Heule’ opgetekend, waarin Verapa slechts
even wordt vermeld en dat dagtekent uit de jaren 1845-48. Pierlala kwam reeds
menigmaal uit zijn graf om de wantoestanden te laken en de waarheid te verkondigen.
Hij wees ons dan ook duidelijk de weg naar Vera-Paz.
In het kinderliedje schijnt het ons als zeker, dat oor-

(1) Zie Biekorf 1953, 103-104; 201; 262-263. De historische gegevens zijn in de eerste bijdrage
verwerkt.
(2) M. Gysseling, Folklore uit Oudenburg en omliggende, in: Oostvl. Zanten 1939, 64 vermeldt
ook de versie ‘Wie gaat er mee naar Amerika’ als gezongen in geheel Oost en
West-Vlaanderen.
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spronkelijk ‘Vera-Paz’ werd gezongen. We bezitten een tamelijk oude opname, uit
de handschrift-nota's van Kan. Amaat Joos, met de volgende tekst:
Wie gaat er mee naar Verrepa
Daar moeten wij niet werken
We eten en drinken op ons gemak
En slapen gelijk de verkens.

Die opname is uit het Meetjesland afkomstig en dateert van Februari 1889. Mogelijk
is dit de oudste Verapaz-versie rechtstreeks uit de volksmond opgenomen. In die tijd
was de eerste vloed van emigranten naar Amerika reeds uit ons land vertrokken. Dit
bewijs, hoewel alleenstaande, bevestigt onze mening, dat de gedaanteverandering
Verapaz-Amerika in het kinderliedje na 1890 heeft plaatsgegrepen.
Het liedje onderging intussen nog een gedaanteverandering, toen in 1867
vrijwilligers opgeroepen werden om Maximiliaan en Charlotte te vergezellen naar
Mexico. De Antwerpse mannekens die de soldij bij voorbaat besteedden zongen:
‘Wie gaat er mee naar Mexico....’

op een wijsje uit Rigoletto van Verdi.(1)
Enkele gelukkige vondsten brachten ons midden in het Vera-Paz-avontuur, dat
een interessante weerklank heeft gevonden op het repertorium van de marktzangers
in geheel het Vlaamse land. In hun liederen wordt evenveel gesproken van een
onbepaald ‘Luilekkerland’ waarheen wordt gevaren, als van het authentieke
‘Vera-Paz’, dat zelfs als een eiland wordt voorgesteld en bezongen.
We geven hierna de beschrijving van enkele marktliederen alle op vliegende
bladeren ontdekt; we wijzen op hun voornaamste eigenschappen en publiceren de
teksten die als de merkwaardigste in de Vera-Paz-geschiedenis mogen gelden.

1. Liederenbeschrijving ((o))
A. Nieuw Liedeken.
Stemme: het Oorlogschip. Inc.: Rosa aenhoort myn klage... Expl.: Wy gaen byde
naer Verapa. Inh.: Een jonge

(1) A. de Latin. Het Lied in het Antwerpse Volksleven der vorige eeuw. Antwerpen 1954, 106.
(o) Afkortingen: Inc.: incipit of aanvangsvers. Expl.: explicit of eindvers. Inh.: inhoud. B.:
beschrijving of kenmerken. str: strofen. v: verzen. vl bi: vliegend blad.
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man heeft een verbintenis getekend om te vertrekken naar Verapa. Hij overtuigt zijn
lief Roza hem te vergezellen naar het nieuw beloofde land. (7 str van 7 v). (Te
Antwerpen) gedrukt bij J.H. Conart. Gedicht en gezongen door Vandenbergen en
zyne vrouw.
Stadsbibliotheek Antwerpen, nr E. 66164. Die verzameling van gedrukte
marktliederen staat bekend als de ‘bundel van Havre’ en werd volledig beschreven
door W. Koninckx. [Twee kostbare Liederboeken, in: Verslagen en Mededeelingen
van de Kon. Vl. Academie 1931, 483-580. Ons lied op blz. 564, nr IV, c]. Dit vl bl
is in handschrift gedateerd van 12 Mei 1843. Volgens M. Luwel (Vlaanderen in het
buitenland, in: Vlaanderen door de eeuwen heen, Brussel 1952, dl. II, 89) verlieten
de eerste uitwijkelingen Antwerpen op 16 Maart 1843. Die belangrijke actualiteit
werd door een Antwerps liedjeszanger in zijn repertorium opgenomen. Het stuk zelf
is vooral belangwekkend, omdat het een beschrijving bevat van hetgeen in het
beloofde land aan de uitwijkelingen was voorgespiegeld. (Zie bijlage A, str 4, 5, 6).

B. (Vignet: een driemaster). Vertrek naer het eyland Verapa.
Op een bekende wijs. Inc.: Men hoort in Vlaenderen en in Braband. Expl.: Want de
stoomboot vertrekt stracks / naer het eyland verapas. Inh.: Aan alle ambachtslieden
en handelaars die te klagen hebben over de slechte tijd wordt aangeraden naar het
eiland Verapas te vertrekken. (9 str van 8 v). (Antwerpen) Ter Drukkerij van J. Thys.
Uit dezelfde bron als lied A. [Zie VMVA 1931, 517, nr 34, b].

C. Liedeken.
Stemme: van Verapa. Inc.: Adieu schoon Gend, ik ga van hier. Expl.: naer Verapa
met veel plaisir. Inh. De tijd van Napoleon wordt verheerlijkt, de machines worden
verwenst, de Gentenaren vertrekken met veel plezier naar gunstiger oorden. (5 str
van 8 v). Te Gend, by L. van Paemel.
Universiteitsbibliotheek te Gent nr G. 4315, een bundel marktliederen. Lied C
komt voor op een vl bl van vier blz., waarop vier liedjes staan gedrukt.

D. Verstraete vaert naer 't Lekkerland.
Stemme: van Koben den zeeman. Inc.: Bankeroutiers hebt maer geduld. Expl.: Adieu
Vlaenderen en Braband / Wij gaen naer 't Luy-Lekkerland. Inh.: Oproep gericht tot
allerlei ambachtslieden en handelaars om het vaderland en de slechte tijd vaarwel te
zeggen en zich in te schepen met

Biekorf. Jaargang 55

260
Verstraete en mee te varen naar 't Luilekkerland. (8 str van 8 v).
Nr 9. In den Hemel. - Te bekomen by Lambin-Verwaerde, Drukker en
Boekverkooper, Rysselstraet, no 23, te Yperen.
Universiteitsbibliotheek te Gent, nr 203 D 9, een verzameling van het genummerde
fonds van vl bl uit voormelde drukkerij te Ieper. Die versie vertoont veel gelijkenis
met versie B. Enkele verzen zijn woordelijk dezelfde. Zonder twijfel is het hier
bedoelde Luilekkerland Verapaz. We hebben de bewering niet kunnen controleren
als zou Verstraete, een Ieperling en zeekapitein geweest zijn, die op Verapaz vaarde.
Misschien weet iemand uit Ieper ons hierover in te lichten.

E Reis van Amerika (vignet: een zeilschip).
(Geen sternaanduiding). Inc.: Adieu lief het is tyd, ziet ik ben bereyd. Expl.: o jonge
jeugd ziet wat ik heb gedaen / met naer America te gaen. Inh.: Ferdinand neemt
afscheid van zijn lief om naar een niet nader bepaald land in Amerika uit te wijken.
Na drie jaar krijgt zij een brief, die haar meldt, dat haar lief ginds de dood vond. In
die laatste brief wordt de spijt uitgedrukt over de uitwijking. (5 str van 8 v).
(Gent). I.C. Van Paemel, Viollettestraet 3. Gezongen door Regelbrugge en Vrouw.
Universiteitsbibliotheek te Gent, nr 144 A 7, een bundel marktliederen. Op hetzelfde
vl bl wordt een moordverhaal gegeven gedateerd van 1857. Zekerheid hebben we
niet, dat het lied op de uitwijking naar Vera-Paz zinspeelt, het kan ook de uitwijking
naar Brazilië bedoelen. Men zie hierover het volgende lied.

F Een landverhuizerslied. Vertrek der Antwerpenaars naar Brazilië.
(Geen stemaanduiding). Inc.: Adieu dan Antwerpen, al mijn vrinden. Expl.: Wandelen
met een zwarte meid. Inh.: Antwerpenaars vertrekken voor twee jaar naar Brazilië
om aldaar een ‘plaisant’ leven te leiden en met de zwarte meiden te zwieren. (5 str
van 8 v).
Tekstuitgave: D. Wouters, Van Water en Wind in Zee- en Vissersliederen. 's
Gravenhage 1943, 104. (dl. V van de reeks: Liederen uit de Oude Doos), Naar een
niet nader bepaald vl bl uitgegeven, en door de auteur gedateerd op 1860. Over de
uitwijking naar Brazilië, zie M. Luwel (o.c. blz. 90). Het lied moet waarschijnlijk
vroeger of later gedateerd worden, ofwel circa 1850, ofwel circa 1890. Het is dus
mogelijk dat ook versie E op dit tijdperk van uitwijking wijst.
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2. Bespreking en vergelijking.
1. De economische toestand in Vlaanderen. - Bij onze reeks marktliederen behoort
het overzicht over ‘arm Vlaanderen’ uit het midden van de 19e eeuw. M. Lamberty
heeft die periode uitstekend behandeld in het laatste deel van de ‘Geschiedenis van
Vlaanderen’ (Antwerpen, Standaard, z.j. dl. VI, 126-143, en vooral 135-137). Armoede
gold als een gevolg van de werkloosheid, de overgang van handwerk naar machinaal
werk verwekte een crisis, die haar hoogtepunt bereikte in 1840. In 1847 was er in
Oost- en West-Vlaanderen gemiddeld één inwoner op drie ten laste van het armbestuur
gevallen. Ook de voedingsmiddelen van de lagere standen ontbraken ten gevolge
van de aardappelplaag (1845) en van de mislukte graanoogst (1846). Gedurende drie
jaren heerste er hongersnood. Hierna kwam er een typhus- (1846-48) en later een
choleraepidemie (1848) de bevolking zwaar teisteren. De tegenspoed, die het zwaarst
de lagere standen trof, veroorzaakte uitwijking in verschillende richtingen, vele
dagloners trokken naar Wallonië en Noord-Frankrijk, een klein gedeelte liet zich
ook verleiden tot het Vera-Paz-avontuur.
2. De economische toestand in het Marktlied. - Bijna al de hier behandelde
marktliederen hekelen de dramatische levensomstandigheden. In versie C str I zegt
de Gentse zanger bondig: ‘al d'ambagten zyn te niet / den werkman die leeft in zwaar
verdriet.’ En hij wijst hiervoor ook de oorzaak aan: ‘De machinen die mekaniken /
den duyvel moest hun verslaen.’ De versies B en D vermelden de verschillende
ambachtslieden en handelaars, voor wie het bijzonder slecht gaat: de conducteur der
vigilante, winkelier en herbergier, handelaars allerhande, wever en schrijnwerker,
smid en schoenmaker, kleermaker en mulder, tandentrekker en operateur. Zelfs voor
de liedjeszangers deugt het niet meer. En, och arme, de vrouwen worden niet meer
ten huwelijk gevraagd en ook de meiskens van
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plezier zitten in grote nood. Een paar zangers wenden zelfs hun blik naar de politieke
gebeurtenissen: in versie C hemelt de Gentenaar het tijdvak van Napoleon op, en in
de reeds vroeger vermelde Pierlala-versie (Heule) huldigt de zanger zeer orangistische
gedachten.
Voor al die lotgenoten bieden de liedjeszangers, die zelf aan wal blijven, de enige
goede uitkomst: varen naar Vera-Paz, het nieuwe Luilekkerland.
3. De Vera-Paz-mogelijkheden in het marktlied. - Hierover vinden we het meest
in versie A van de Antwerpse zanger Vandenbergen. Het nieuws over het afreizen
van een bisschop en 20 geestelijken, die een kerk (praefabricatie?) in de stoomboot
hebben geladen, zal wel uit de lucht gegrepen zijn. De zanger schat de uitwijking
van één jaar op tweeduizend mannen en vrouwen. Ieder uitwijkeling moet een contract
tekenen op ‘3 boekskens’, hij zal ginder voor het gouvernement zes uren per dag
moeten werken, hij krijgt land toegewezen en extra-land zal bovendien gelden als
gebeurlijke geboortepremie, indien man of vrouw ginder sterven worden de kinderen
‘in het pensionnaet’ opgenomen! Als men alles overschouwt, mag het ons niet
verwonderen, dat in versie A de lichtgelovige Ferdinand zijn geliefde Rozalie met
al die kastelen.... in Verapaz kan verblinden en tot gezamelijke uitwijking kan
overhalen. In versie C verneemt men heel weinig over Vera-Paz, de zanger hoopt
enkel, dat in het vreemde land ‘God ons zal bewaeren’, 't is de enige die zich aldus
uitspreekt. In versie B wordt mogelijk lichtjes overdreven, als zelfs aan 80-jarige
dames een voortreffelijk huwelijk op Amerikaanse bodem wordt voorgespiegeld.
Ook de Ieperse versie D is de dames, die als modepopjes en ‘dochters met verbrande
billen’ worden afgeschilderd, zeer welwillend.
4. Vera Paz en het Luilekkerland. - De Ieperse versie D vermeldt Vera-Paz niet,
maar looft Verstraete's boot-
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tocht naar 't Lekkerland. Heel oorspronkelijk is die vondst eigenlijk niet. ‘Het Koddige
reisgezelschap naar Luilekkerland op de wijs Van 't poortje’ werd overgedrukt door
D. Wouters (De vrolijke lachduif. Humoristische liederen, 's Gravenhage 1943, 50-53,
dl. VI van de: Liederen uit de Oude Doos). Zoals steeds het geval is bij die auteur
wordt het vl bl niet nader beschreven, wel op 1830 gedateerd. Dit, zeer waarschijnlijk
Noord-Nederlands, marktlied heeft naar de inhoud veel gemeen met onze versie D,
die over 't Lekkerland spreekt, en met versie B, die Vera-Paz als een lustoord
beschrijft. Over de populariteit van het Luilekkerland in de volksliederen en de
volksprenten in onze gewesten vindt men beschrijving en afbeeldingen bij Em. H.
Van Heurck en G.J. Boekenoogen (Histoire de l'Imagerie Populaire Flamande...
Brussel 1910, 127-130 en verder).
5. Latere uitwijking in het marktlied. - In de versie E ontbreekt de zekerheid welke
Amerikaanse gewesten besproken en vermaledijd worden. Dit tragisch lied van
avontuur en minne biedt, als men het naar de datering wil beoordelen, verschillende
mogelijkheden. In versie E schuilen geen geheimen, de ongeveer gelijktijdige
uitwijking naar Brazilië wordt er als een zeer aangename verpozing voorgesteld en
de Antwerpse reizigers blijken vooral belust op exotische avonturen met negerinnetjes.
Latere uitwijkelings-liederen hebben we tot nu toe niet opgetekend, alhoewel
Noord-Amerika wel op het marktliederenrepertorium zal hebben gestaan. D. Wouters
heeft een paar Noord-Nederlandse versies opgenomen: Noord-Amerika (Bittere
Pillen. Satirische liederen, 's Gravenhage 1943, 103-4, gedat. 1865) en: Landverhuizers
(De Tranenkruik. Sentimentele liederen, 's Gravenhage 1943, 103, gedat. 1885).
6. Besluit. - Het Vera-Paz-avontuur leverde de liedjeszangers zowel politieke als
economische en sentimentele mogelijkheden. Ze hebben er naar hun beste
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vermogen gebruik van gemaakt en waarschijnlijk in grotere hoeveelheid dan hier
verzameld kon worden. Thans bieden die liederen ons een echo uit een der droevigste
perioden van onze vaderlandse geschiedenis. Reeds lang zijn die uitwijkelingsliederen
uit de volksmond verbannen, maar ondanks hun relatief korte actualiteit bleef hun
nagedachtenis bewaard in een ‘Amerika-vorm’ van een hedendaags nog algemeen
bekend koordedansliedje. Zo werd het Vera-Paz-Amerika geval een prachtig voorbeeld
van taaie volksoverlevering.
H. STALPAERT

3. Tekstuitgaven.
A. Nieuw Liedeken
Stemme: Het Oorlogschip
Rosa aenhoort myn klage
ik wil het u doen verstaen
het word tyd dat ik het u kom vragen
of gy met my wilt mé gaen
ik heb myn handschrift gegeven
ik vare naer Verapa
daer zullen wy in den trouw leven
en blyft gy hier Rosalie en ik gaen)
naer het eyland Verapa ) bis
Een bisschop 20 geestelyken
zyn gevaeren naer het eyland
daerom laet uw liefde blyken
gaet mé met u lieve Ferdinand
en vreest voor druk of bezware
dan keere wy toch wederom
ach lief het is maer voor 2 jare
en blyft...
Een kerk en verscheyde gebouwen
wird op de stomboot gedaen
over 1 jaer 2 duyzend mans en vrouwen
zyn ook naer Verapa gegaen
wat willen wy hier blyven maeken
ons ouders en vrienden zyn dood
groote last om aen den kost te geraken
en blyft...
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Rosalie wilt alles wel bemerken
het is voor het gouvernement
6 ueren per dag moet men werken
lief zegt toch dat gy zyt content
huys land al wat u komt mankeren
krygt gij als gy komt in dat land
daer komen zy u te placeren
blyft gy...
Gy zult zoo geen gunst hier verwerven
Rosalie gelooft my met er daed
komt de vrouw of de man te sterven
de kinders gaen in het pensionnaet
en ieder kind dat gy komt te baeren
krygt gy zoo veel land daer by
ach lief laet ons toch maer me vaeren
blyft gy...
Ik heb 3 boekskens gekregen
waer ik heb myn handschrift gesteld
Rosalie overdenkt toch eens wel
wilt dat met aendacht overlezen
en lief vaert toch mé met my
niemand kan myn smerte genezen
en blyft...
Ferdinand gy komt myn hert bekoren
en wil aen u verzoek toestaen
wy zyn voor melkanderen geboren
staekt alle u klagten en getraen
wy zullen naer Verapa zweven
en daer trede in de echte trouw
en in vreugde met malkanderen leven
laet ons roepen adieu Rosalia)
wy gaen byde naer Verapa ) bis

B. Vertrek naer het eyland Verapa
Op een bekende wijs
Men hoort in Vlaenderen en in Braband
veele van den werkman klaegen
trekt nu geen droefheyd niet meer aen
ons aremoed is gedaen
daer is nu eenen stomboot
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hy is wyt en lang breed en groot
om al die wilt van Belgica
te brengen naer Verapa
Maekt u bereydt conducteur
die vigilanten voeren
Verapa is voor u bonheur
daer en reyd geen à vapeur
gy die nu in koude moet staen
voor een man of twee op te laen
spoed u den stomboot vertrekt stracks
naer het eyland Verapas
Uytgezetten winkelier
en groote nieuwe ryke
den tappers-baes of herbergier
komt spoed u maer alhier
zyt gy geworden door den tyd
uw meubels geld en kleeren kwyt
spoed u...
Banqueroutiers hebt maer geduld
en die koophandel dryven
en die hier zitten in de schuld
in Verapas gy zult
zyt g'hier geworden heel te niet
g'hebt in Verapas nieuw crediet
spoed u...
Den wever die met zyn getouw
zyn brood niet meer kan winnen
hy weeft hem zuyver mat en flouw
zyn kinders en zyn vrouw
met weynig speys en zonder brood
ja van den honger schier half dood
spoed u...
Schrynwerkers, Smet en Cordonnier
spinders van de fabriken
komt en vaart met ons maer mé
verlaet uw Dorp en Sté
kleerverkoopers van langst hier
den werkman heeft geen vertier
spoed u...
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Meyskens leeft gy in het getreur
en wilt geen droefheyd maeken
gy zult wel haest tot u bonheur
nae Verrepa geraeken
al waert gy by tachentig jaer
gy krygt nog eenen jongman daer
spoed u...
Gy liedtjes zangers langs de baen
gy waert eertyds groote heeren
die met groote schilderyen staen
verkoopen is gedaen
orgelisten wilt u maer spoen
spelen op straet moogt gy niet doen
spoed u...
Mynen stomboot is wel gedaen
met alle braeve lieden
om naer de Verapas te gaen
en als' er hier nog staen
die met veel schuld zyn overlast
ziet dat gy op uwe uer wel past
want de stomboot vertrekt stracks
naer het eyland verapas.

D. Verstraete vaert naer 't Lekkerland.
Stemme: van Koben den zeeman.
Bankeroutiers hebt maer geduld,
Voddemans met u gat vol schuld,
Iedereen zegt 't is slegten tyd,
Maer 't is dat gy niet slim en zyt,
Die zonder geld niet meer kan haelen,
En niet en heeft om te betaelen,
Verstraete die heeft een schip op strand
Om te vaeren naer 't Lekkerland.
Wevers en maekt nu geen verdriet,
Slaet u schietspoel door het riet;
Uytgetapte herrebergiers,
Kaele bakkers en winkeliers,
Uytgeschudde nieuwe ryke,
Visch-verkoopers van gelyke,
Steekt met Verstraete u van kant,
Om te vaeren naer 't Lekker-land,
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De Kleermaekers groot en kleyn,
Die mogen op het schip ook zyn,
Komt schoenlapper bly van geest,
Wilt uwen hamer, tang en leest,
Altemael in uwen spanriem knoopen,
En laet dan Crispijn maer loopen,
Steld uwe armoede maer van kant
Om te vaeren naer 't Lekker land.
Ryke koopmans zonder geld,
Die en worden niet veel geteld,
Zonder geloof of crediet,
'K bid u en treurt doch daerom niet,
Komt op het schip al van Verstraete,
In twee dagen hebben wy baeten,
Naer het Luy-Lekker-land vermeld,
Daer de boomen draegen geld.
Al die krom gaen en gebuld,
Door het gewigt van de schuld;
De mode poptjes ryk in schyn
En zonder brood of boter zyn;
De dochters met verbrande billen,
Zullen de Venus-jonkers willen,
Blink-verkoopers van gelyk.
Worden in 't Lekker-land weêr ryk.
Onze mulder die is al zot,
Om dat de meel-kist is in slot;
Waer door dat dien armen man
Niet meer scheppen of gieten kan:
Klemt op 't hoogste van uwen molen.
En laet u van de trappen rollen,
Wilt met ons naer 't Lekker-land gaen,
Daer en woonen geen ratten in 't graen.
Liedje zangers, zelden ryk,
Tanden-trekkers vol pratyk,
Operateurs met uw verstand,
Neemt uwen rietstok in de hand,
Komt met den balsem en paquetten
Naer het Luy-Lekker-land: ik zal wedden
Dat gy met uwen orvitaeno)
Op den hoogsten trap zult staen.

o) Middel tegen allerlei kwalen.
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Verstraetes schip is wel voorzien,
Met alle slag van brave liên,
Bankeroutiers en krottist
Die en worden er niet gemist:
Wy en vreezen voor geen bezwaeren
Als wy zyn over de baeren,
Adieu Vlaenderen en Braband,
Wy gaen naer 't Luy-Lekkerland.

Het reglement van de Sint-Sebastiaansgilde te Leffinge
1680
Het berijmde Reglement van de ‘Jesusten’, de Leffingse Kamer van Rhetorika met
kenspreuk Altoos doende, werd in 1688 opgesteld en is niet minder dan 132 lange
verzen lang.(1) Enkele jaren te voren had de plaatselijke Schuttersgilde haar ‘Constitutie
ende Reglement’ in prozavorm opgesteld. De tekst ervan vult de eerste bladzijden
van het ‘Register ofte Handt-Bouck vande ghildebroeders ende ghildesusters van H.
Martelaer ende Ridder S. Sebastian binnen Leffynghe beghinnende int jaer des Heeren
1680.’
Dit Register in folio is drie vingers dik en geheel samengesteld uit Pro Patria-papier
van C. & J. Honig. De rode marokijnen band is op rug en beide platten met fraaie
goudstempels versierd. De titel, in gouddruk op beide platten uitgevoerd, luidt:
‘Handt-Boeck der Confraters ende Susters van de vermaerde Confrerye van den H.
Ridder S. Sebastiaen begonst 1680 binnen de prochie van Leffinge.’(2)
Het titelblad en de zes bladen die de tekst van het Reglement bevatten, zijn een
model van schrijfkunst. De initialen van Register en van Constitutie zijn een pracht
van calligraphische versiering. Boven de eerste tekstbladzijde heeft de kunstenaar
in zuiver calligraphische techniek een dravende hond en een

(1) E. Vander Straeten, Théâtre Villageois en Flandre I. 312-17 (Brussel 1881); vgl. K. De Vos,
Gesch. Schets Leffinghe 231 (Brugge 1884).
(2) Register in ons familiebezit. - Een nota op het titelblad zegt dat de gilde in 1611 begonnen
werd.

Biekorf. Jaargang 55

270

Cornelis Bourgoigne. Initiale. 1700

vliegende duif uitgevoerd. Van dezelfde hand zijn een drietal fijne pentekeningen:
een open bloemkelk op f. 1; een gemartelde Sint Sebastiaan en een schutter op het
titelblad. Deze bladzijden zijn het werk van de talentvolle schrijfkunstenaar, Cornelis
Bourgoigne, een geboren Leffingenaar, die in dienst van de Brugse schepenbanken
heeft gewerkt en in 1722 te Gent wegens schriftvervalsing tot de galg veroordeeld
werd.(1)
De tekst, in 1680 opgesteld, werd op 14 Mei 1700 en nogmaals op 24 Maart 1719
door de burgemeesters en schepenen van het Brugse Vrije ‘ghedecreteert ende
ghesegelt’.
ROGER VAN DER HEYDE

Tekst van het Reglement.
CONSTITUTIE ENDE REGLEMENT gheconcipieert bij den Hooftman Coninck
Deken ende Sorghers mitsgaeders de notabele Ghildebroeders van den H.
Martelaer ende Ridder SINTE SEBASTIAEN die de Schotters vanden
Hantboghe sijn vierende binnen de Prochie van Leffijnghe,

(1) C. Carton in Biographie Flandre Occidentale 4, 149.- Kan. Carton bezat in 1847 verscheidene
werken van Bourgoigne; hij noemt: 1. een gedicht, geschreven op vier grote bladen perkament
en versierd met zinnebeelden, arabesken, een Christus aan het Kruis en twee koningen te
paard; dit stuk werd door de Kortrijkse magistraat aangeboden aan koning Karel II; 2. een
portret van Philips V in een fraaie omlijsting; 3. de statuten van de Rederijkerskamer van
Leffinge. Een ander werk zou, volgens Kan. Carton, in het Staatsarchief te Gent berusten.
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1
ALVOOREN datmen telcken Jaere binnen de zelve Prochie op den tweeden
Syncxen dagh sal schieten eenen Gaij van eeren ende daeghs daer naer
eenen prijsgaij soomen van alle oude tijden gewoone is gheweest te doene
daer toe alle de Ghildebroeders hemlieden sullen vijnden ter platse daer
toe geordonneert ofte te ordonneren; de welcke oock hemlieden beneffens
d'ander ghenoode sullen moghen vijnden ter maeltyt behoudens elck draghe
sijn advenant in de teiren ende jaercosten van tcelebreren van missen,
t'rechten van Gaij ende anders, immers sulcx als bij den Hooftman,
Coninck, Deken en Zorgher, hooft en hooftsghelijke sal ommeghestelt
worden.

2
Dat alle gheteeckende ghildebroeders ten gaijdaghe niet comparerende ter
tafel, evenwel schuldig sullen sijn te betaelen aenden gonen daer toe
ghequalificeert de somme van zes ponden parisijs omme gheimployeert
te worden inde voorseyde oncosten.

3
Dat alle de gone beliefven te commen in voorseyde Ghilde met kenisse
van saken te weten van hunne religie ende comportement sullen worden
gheaccepteert, behoudens dat naer hemlieden overlijden hunne weduwen
ofte erfghenamen, ghehouden wesen te betaelen vi. ponden parizys voor
ordinaire dootschult te innen bij eerlicke executie op elck vande
aeldijnghers in solidum; ende sal in recompence van dien voor de ziele
van overleden ghedaen worden een zielemisse ten coste vande Ghilde
waer toe men sondaghs te vooren inde hoochmisse zal doen begroeten alle
de Ghildebroeders; ende de gone niet comparerende ofte iemant wt
hemlieden name tijdelick om t'offeren, zullen verbeuren elck xx. sc. parizys.

4
Voorts zijn alle de Ghildebroeders naer t'overlijden van hunnen mede
Ghildebroeder oft Ghildesuster verobligiert te compareren ter begravenisse
ofte uutfaert mitsgaeders t'doode lichaem t' helpen ter aerde draghen op
peyne van bij elcken diffalliant te verbeuren xx. sc. parizys omme
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gheimployeert te worden tot verciersel van den Aultaer van Sinte
Sebastiaen; dies sijn de hoors ende Erfgenamen vande overleden ghehouden
hemlieden te doen begroeten bij den cnape vande Ghilde.

5
Ende inghevalle iemant vande vrienden vande overleden
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Ghildebroeder begroet als vooren niet en ware comparerende sal elcken
diffalliant verbeuren ten proffytte van ghilde zes ponden parizys te betaelen
aenden Deken ofte ander daertoe ghequalificeert die t'elcken jaere van al
t'selve en zijnen voorderen ontfanck sal doen rekenijnghe bewijs ende
reliqua aenden hooftman Coninck deken ende sorghers mitsgaeders de
notable ghildebroeders, op peyne van daer over ghexecuteert te worden.

6
Den gonen houdende den Ghildebouck ofte iemant anders vande Ghilde
en vermagh niemant t'accepteren als Ghildebroeder tenzij ter presentie
ende bijwesen ten minste van acht Ghildebroeders op de verbeurte van vi.
lb. parisijs.

7
Voorts indien iemant van de Ghildebroeders beliefde te scheeden uut de
Ghilde sal tselve vermoghen te doen behoudens hebbende peremptoire
redenen, ende mits betalende over sijne laste ofte loopende jaercosten iiij.
ponden par. ende voor doodtschult x. ponden par. mitsgaeders oock alle
extraordinaire beloften aen de Ghilde gedaen, anderssints ende bij ghebreke
van alle twelcke blijft hij verobligeert t' elcken jaere te betalen zijne quote
inde ordinaire ommestellinghe van jaerlicsche oncosten.

8
Voorts den gonen afschietende den Gaij van eeren tzij arme oft rijcke wort
gehouden binnen drije maenden daer naer aenden halsbant van de Ghilde
te doen maken ende hangen eenen selveren schilt naer sijnen staet ende
goetwillicheyt.

9
Dat den gonen bediedende Coninck van den selven Gaij vrij sal wesen
alleene van ghelaghe ter maeltyt van Gaijdaghe ende Ste Sebastiaensdagh,
behoudens de Ghildebroeders op Ste Sebastiaen vereerende met een tonne
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dobbel bier, ofte wel in redemptie daer vooren xxiiij ponden par. ter ceure
en optie van de voorschreven Ghildebroeders.

10
Ende alsoo van over eenighe jaeren herwaerts allencxkens is in gebroken
dat de Ghildebroeders int t' huysleeden ende uuthalen van den Coninck
en bij hem t' sijnen huyse, wierden ghetracteert ende alsoo zouden
gheschieden dat den Coninck wesende persoon van cleyne middelen niet
en soude hebben de faculteyt omme t' selve tractement behoorlick te doen,
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soo en sal van nu voortaen geenen Coninck van wat conditie hij zij ten
tijde van tvocrschreven uuthalen en t' huysleeden in eenigh tractement
gehouden sijn, nemaer t' selve vermoghen achter te laten sonder dat iemant
van Ghildebroeders hem danof mach reprocheren, t' elcken op de boete
van xx sc. par.

11
Voorts sal dusdanigen persoon van cleene conditie alsvooren gehouden
wesen te stellen zeker borghe ende principaal ten minste totter somme van
hondert guldens over de weirde vanden halsebant die den Coninck t'
geheele jaer bij hem is houdende. Ende indien hij geen zeker en vermagh
sal den selven halsebant met de schilden gegeven worden ende ghelaten
in handen van den Hooftman, Deken ofte Ghildezorgher.

12
Voorts salmen alle jaere te Ste Sebastiaensdagh doen celebreren een misse
ten coste van de Ghilde en des anderen daeghs een Jaergetijde ofte
requiemmisse over de zielen van d'overleden Ghildebroeders ende
Ghildesusters, t'welcke men sal betalen met de voorschreven ghemeene
jaercosten.

13
Voorts indien iemant ghedeurende t'schieten van den gaij naer dien men
behoorlick metten trommelslach oft anders behoorlick waerschauwijnghe
sal hebben ghedaen casuelic wierde ghequetst, en sal den Ghildebroeder
sulcx bij onghevalle ghedaen hebbende, danof geen draghen hebben, soo
insghelycx sal worden gheobserveert, indien iemant inder manieren als
vooren ghequetst wierde tusschen doelen naer den schotter behoorlick
ende bekent teecken zal gedaen hebben.

14
Voorts salmen t'elcken Sondag inden vasten schieten een Crakelinck danof
de cost aenden Deken van de Ghilde sal valideren in sijn rekeninghe van
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jaercosten, soo oock al t'gone den zelven Deken in zijne qualiteyt anders
sal verschoten hebben ofte verantwoort naer redene.

15
Voorts sal alle jaere gecoren worden met ghemeene voysen eenen nieuwen
zorgher welcken afgaende zorgher sal succederen inde platse van
voorgaende Deken die inde selve qua liteyt sal doen de devoiren hier
vooren ende naer gheordon neert mitsgaeders alle tgone van zelve functie
is dependerende ten ware omme merckelicke redenen ende considera-
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tien de Ghildebroeders anders te rade vonden, in welcke ghevalle een ander
bij voysen gekoren zal worden; weleken Deken alsoo gekoren zijnde zal
gehouden worden te dienen op de verbeurte van xxiiij lb. par.

16
Ghelijk oock den gecoren zorgher gehouden sal zijn te dienen op de boete
alsvooren.

17
Dat hem niemant en vervoordere ter tafel te gaen sitten op d'ordinaire
vergaderinghen aende platsen gheprepareert voor de gone den kerckelicken
dienst ghedaen hebbende ende van Hooftman Deken Coninck ende alpheris
op peyne van te moeten versitten ende verbeuren ij sc. par.

18
Item dat ijder, ende al de gone bijcommende tzij Ghildebroeders oft
beminders op ordinaire ofte extraordinaire vergaderinghe sullen gehouden
zijn hun ghelach te betaelen man ende mansghelijcke ofte naer rate sulcx
als hun bij de Ghildebroeders present sal ghetauxeert worden; ende soo
verre eenighe van t'ghelagh iemant anders geroepen hadde zal den oproeper
gehouden zijn voor den opgheroepen te betalen op peyne van parate
excecutie.

19
Ende indient geviele dat iemant vande Ghildebroeders drije jaeren
achtereenvolgende den gaij van eeren quame af te schieten ende alsoo te
bedijghen keyser, salmen hem in redemptie vanden halsbant ende andere
pretentien van weghen de ghilde jonnen t'sestig ponden par. eens ende
boven dien sal jaerlicx vrijgehouden zijn van ghelaghe d'ordinaire
vergaderdagen ende van jaercost.
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Voorts sal jaerlicx den gonen bediedende Coninck tot den prijs gaij geven
ter somme van v. ponden par.

21
Voorts en sal niemant vermoghen op te hanghen eenige prijzen of te spelen
op te richten van wat soorte ofte maniere die zouden moghen wesen, tenzij
bij consente van den hooftman, Coninck, Deken ende notable
Ghildebroeders op de boete van t'elcken te verbeuren vi. lb. par.

22
Voorts soo wije sweert ofte vlouckt bij de hh. sacramenten ofte bij den
name godts, bij de moeder godts maria, ofte godts heyligen idelick inden
mout, sal verbeuren vi. sc. par.
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23
Voorts soo wanneer de Ghildebroeders sullen ghedaeght zijn omme te
trecken eenighe resolutie rakende de Ghilde, de presenten zullen vervoysen
d'absenten, soo ordinairelick de ghewoonte is.

24
Voorts den gonen hebbende het eerste gherack van den gaij van eeren
afschietende een stick vanden selven gaij, sal wesen bailliu vande selve
gilde, en recht hebben sal van callangue tot laste van elcken ghildebroeder
misdoende jeghens den voorseiden reglemente en macht hebben om de
verbeurde boeten te innen bij parate executie.

Cornelis Bourgoigne. Dravende hond. 1700.

Sagen uit de Westvlaamse Noordhoek. - Vgl. 1953, 203.
III. Van de boer die were kwam.
Moeder, zei de boerinne overtijd, heeft Mietje Dhaeninck goed gekend. Een keer dat
ze t' hope aan 't vlas wieden waren vertelde Mietje de volgende historie:
‘'t Was op een boerenhof, zei ze, en er weunden daar twee oude jonge dochters te
gare. Hulder vader was overtijd gestorven. Op een uchtend, vader was toen juiste op
den kop een jaar dood, gingen ze vroeg gaan melken, en wie dat er scherreldewiep
op de koeistaldeure zat, dat was vader. Ge kunt peinzen dat ze nogal verschoten,
maar vader zei niet, geen sprik. Eenigte dagen later 't zelfde sport! En nog eenigte
dagen later, were 't zelfde spel!
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De twee gezusters nu gingen om raad naar de pastor en de pastor zei: “Als vader
daar nog een keer zit moet ge zeggen: Als ge van God gezonden zijt, spreek. Zijt ge
van den duivel gezonden, ga were van waar dat je gekomen zijt.”
Waarlijk, op een zekere dag was vader daar were gezet. “Als ge van God gezonden
zijt, spreek...” zei d'oudste zuster. “Morgen kom ik were, zei vader, en morgen ga ik
spreken.”
's Anderendaags was de paster gekomen en vader sprak: “'k Zijn van God gezonden,
zei hij, één middel kan mij nog redden, anders zij 'k verdoemd. Al 't graan dat op
zolder ligt moet ge weggeven en met 't geld dat er in de kassen zit moet ge messen
laten lezen, en de reste uitdelen aan d'arme mensen, want 't is allemale gestolen goed.”
De gezusters nu moesten daar over beschikken en ge kunt peinzen dat ze nogal
kermden. D'ene zuster wilde nog toegeven, maar d'andere niet. “We gaan straatarme
zijn”, zei ze.
“Weet ge wat ik zal doen, zei de pastor, ik zal vader op 't ende van 't hof stellen,
en alle jaren mag hij één stap dichter komen.”
't Was nog een keer niet goed voor d'ene dochter, want als vader zijn laatste stap
ging zetten, ging hij d'hofstee zo groot of dat ze was verpletteren en in gruizelementen
doen ineenstuiken.
“Kom, zei de pastor, we gaan er entwat mee doen, wij zullen hem op 't voorste
ende van 't land stellen, tegen dat vader aan de deur is, zijn w'al t'hope lange dood
en begraven.”
Maar nog een keer, 't en mocht niet zijn. En toen sprak de pastor tegen de boer:
“Ik zend je naar de roo zee en ge meugt niet meer were komen.”
En vader smeet een schruwel uit en riep: “Wee, wee, wee voor de roo zee...”
Drie weken later is d'ene dochter gestorven van 't verschot, en d'andere ging in 't
klooster.’
Opgenomen te Dudzele.
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IV. Van de koeiwachter die door d'eerde zonk.
Als ge van Zuienkerke dorp komt en ge zijt over de Zielebrugge, dan moet ge d'eerste
slag links inslaan om op het hof te komen waar dat vroeger Fluppe Gheyle woonde.
Achter Fluppe was 't zijn zone Stafje Gheyle die daar boerde en nu is 't boer Lanoye.
Lange geleên was er op dat hof een koeier en op een achternoene moest hij met
de kaffie en de stuiten naar 't stik. Langs de weg lag er allichte hier en daar een
koeistront (of koeitaarte) en hij was op 't gedacht gekomen van dat goedje op de
stuiten te smeren.
De knechten en de meisens smaakten dat natuurlijk seffens, maar de koeier
beweerde bij hoge en bij lege dat 't niet van zijn werk was. 's Avonds in 't peerdestal
wierd er daar nog alsan over geklapt.
‘Héwel, zei de koeier, als 't van mij is mag ik verzinken waar da'k sta.’ Hij had
het maar effen gezeid of hij begon al door de vloer te zinken.
De boer liep zere om de pastor en de pastor kwam in zeven haasten en zei: ‘Jongen,
herroep je woorden.’ Maar geen sprake van, de koeier wilde niet en zonk maar alsan
voort, en toen zei de pastor: ‘Zink tot in der eeuwigheid.’
De pit waarin dat hij wegzonk heeft men nooit meer kunnen vullen. Men lei er
een rooster op en er boven wierd een koetse getimmerd.
Maar 't ene gezeid lijk het andere, Sissen Lievens die strodekker was en dikwijls
op Ghyele'ns hof werkte, heeft hem nog op zijn buik geleid om te kijken en hij
kotterde met een perse onder de koetse, maar hij wierd geen pit geware.
Opgenomen te Dudzele.
A.M.

Baard.
- Gezegd van gelijk wie die een baard draagt: ‘Hij heeft zijn jongen opgeten, 't haar
hangt aan zijn kin.’ Heule.
D.S.
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Toponymica uit de kuststreek
(Vervolg van blz. 220)
SNAASKERKE. De oudste vormen van deze dorpsnaam zijn Snelgerskerke en
Snelgerikerke (verlatijnste vorm van Snelgerskerke?) in de 11e en l2e E. Snelger is
de persoonsnaam Snelligar. In de 16e E. verschijnt Snaeskerke eerst sporadisch naast
Snellegerskerke, Snellegeerskerke en Snellekinskerke om in de volgende eeuwen
meer en meer op het voorplan te treden en de andere vormen definitief te verdringen.
Men heeft zich totnogtoe weinig of niet bezorgd gemaakt om het aanzienlijk
fonetisch verschil tussen Snellegeerskerke. Snellekinskerke enerzijds en Snaaskerke
anderzijds, en deze laatste vorm als een volkse vervorming van de eerste beschouwd.
Moeilijk te geloven! Het verschil is te groot en elke overgangsvorm ontbreekt in de
oorkonden. Wij menen dat Snaaskerke geen vervorming is van Snellegeerskerke
maar een andere naam van dit dorp. Het gebeurt nog meer dat twee namen voor
hetzelfde dorp naast elkaar blijven bestaan: Bredene (officieel) en Breeninge
(volksmond); Lombartzijde (officiële, kunstmatige naam gevormd naar analogie met
Koksijde en Raversijde?) en Lombardie (volksmond, oude oorspronkelijke vorm);
Meetkerke en Meerkerke (vervorming van Meetkerke??).
Wat betekent Snaaskerke? Ser-Naaskerke? Moeilijk om zeggen, aangezien deze
aanvankelijk op de volksmond levende naam slechts voor 't eerst in de 16e E. werd
opgetekend.
LOMBARDIE - LOMBARTSIJDE. Vóór 1400 is het uitsluitend Lombardie en Lombardien,
zoals het op de volksmond thans nog uitsluitend Lombardie is. De vorm Lombaertside
verschijnt in de 15e E. om weldra de vorm Lombardie te verdringen.
De gangbare opvatting over de oorsprong van deze interessante dorpsnaam is de
volgende: ‘tussen beide vormen is maar een toevallig verschil, zij betekenen allebei
‘kreek of haven van een zekere Lombaard (persoonsnaam)’. De hypothese ie, ijde
uit hijde moet verworpen worden. Wij houden ons aan ie als oorspronkelijk element.
Daarover hebben wij reeds in verband met Koksijde geschreven. Maar dat Lombardie
en Lombartsijde hetzelfde zouden zijn, kunnen wij niet zo gauw aanvaarden.
Lombardie betekent niet ie (kreek) van Lombard, want dan zou het Lombartsie
moeten zijn (verg. Koksie, Raversie). Lombard heeft hier zeer waarschijnlijk een
collectieve betekenis:

Biekorf. Jaargang 55

279
een nederzetting van verschillende Lombarden of Lombards, Lombarden:
inwijkelingen uit Lombardije in Italië? Lombards: verscheidene personen met naam
Lombard, b.v. verscheidene personen van dezelfde familie? Vergelijk Lombaerdvest
(1386) te Antwerpen.(*)
Hoe is men dan later aan de vorm Lombaertsyde gekomen, die blijkbaar nooit op
de volksmond bestaan heeft? Wij denken dat het een kunstmatige vorm is, een
‘geleerde’ vorm, gemaakt naar analogie met Koksijde en Raversijde. Bij het element
Lombard denkt Carnoy (II 416) aan de persoonsnaam Lambert. Wij kunnen moeilijk
geloven dat deze veel verspreide Middeleeuwse persoonsnaam tot Lombard zou
vervormd geweest zijn. Dat Lombard ooit als persoonsnaam gebruikt geweest is,
blijkt wellicht uit de familienaam Lombaerts. Als oorspronkelijke Germaanse
persoonsnaam is Lombaard evenwel niet overgeleverd. Het moet dan toch wel de
ene of andere vervorming zijn. Mansion (Bestanddelen, 99) suggereert Ludimar (zie
Förstemann II 146). Dit is een probleem dat wij aan de anthroponymisten overlaten.
JOZEF DE LANGHE

Mengelmaren
Mariaverering te Koekelare en te Gits.
Naar aanleiding van de plaatselijke Mariale Tentoonstelling verscheen een brochure:
Mariale Devotie in het verleden te Koekelare, door L. VANHEULE pr. (24 blz.; te
bestellen bij de auteur te Ichtegem; prijs 15 fr.) Het leven van de oude O.L.
Vrouwengilde, die zeker reeds in de 15e eeuw bloeide, wordt aan de hand van de
archiefbronnen uit de 16e eeuw uitvoerig beschreven. De oude Gilde werd in 1661
afgelost door de Confrerie van de H. Rozenkrans; de geschiedenis van deze nieuwe
gilde vormt het tweede deel van dit zeer gedocumenteerde werkje. Een kort maar
waardevol bijvoegsel is de beschrijving blz. 22-24 van de voornaamste kerkschatten
van Koekelare.
D. TILLO VAN BIERVLIET O.S.B. wijdde een verdienstelijke studie aan zijn
geboortedorp in de goed verzorgde en rijk geïllustreerde uitgave: MARIA-VERERING
TE GITS (60 blz.; te bestellen: E.H. Lahousse, Gits; prijs 35 fr.). Een eerste deel
handelt over oude stichtingen, broederschappen, processiën en bedevaarten (nl. naar
O.L. Vrouw van Halle). Buiten-

(*) F. Prims en M. Verbeeck. Antwerps Straatnamenboek (1938).
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gewoon rijk van inhoud is het tweede deel over de Veldkapellen, een reeks van 16
private stichtingen uit de laatste 150 jaar: een verdienstelijk stuk familiegeschiedenis.
- Een bijgevoegd hoofdstuk brengt een biographic van pater Albertus De Life S.J.
(Gits 1689-Wijtgaard 1754) die als een ijverig en heilig missionaris in Friesland heeft
gewerkt.

Kanunnik Carton en het Doofstommenonderwijs.
Over de methode van dat speciaal onderwijs was Kan. Carton (1802-1863) enige tijd
in betrekking met de Nederlandse priester Van Beek, de stichter van het nu beroemde
instituut te St. Michiels Gestel. KAN. A. DE MEESTER, directeur van het Koninklijk
Doofstommen-instituut te Brugge, liet door de drukkerij van zijn inrichting een
brochure drukken waarin een brief van Van Beek wordt medegedeeld en toegelicht.
In deze brief verdedigt Van Beek zijn eigen methode; dit als antwoord op een (zoek
geraakte) brief van Carton. (Een brief van Eerw. Heer Van Beek aan Kanunnik
Carton; 12 blz.; niet in de handel).
V.
'T BEERTJE. Volkskundige Almanak 1955. Uitgegeven door de Bond van de
West-Vlaamse Folkloristen. 76 blz., met prenten. Prijs: 10 fr.
Ons kloek Beertje wil boven alles almanak zijn en blijven, en 't zorgt dan ook voor
zijn kalender. Elk jaar om ter best. De kalender met patroonheiligen en
bedevaartplaatsen is ditmaal het werk van W. Giraldo, die bovendien bij elke maand
over een beavaartheilige uitweidt; aan de beurt komen hier: Antonius-abt, Apollonia,
Coleta. Idesbald, Rita, Antonius van Padua, Mildreda, Laurentius, Cornelius,
Willibrord, Elooi. - M. Van Coppenolle tekent toondichter Remi Ghesquiere als
folklorist. - Een koster uit de Patriottentijd horen wij wilde ‘Bruiloftvespers’ zingen
(H. Stalpaert). - Een leerrijk historiek van de vuurpotten introduceert ons in de
merkwaardige collectie van het Gruuthuse Museum (J. De Smet). - De crème van
de folklore zit in Beertje z'n steertje: in die kostelijke ‘Hoveniers van de Kruispoort’
van M. Cafmeyer, een levensecht document dat tegelijk beste en boeiende
volkskundige literatuur is.
B.
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[Nummer 12]
Brugse ambtsadel in de wisseling van staatsbewind 1795-1815
De goede Brugse burgemeester Coppieters, model van de hoge ambtenaar uit onze
Vlaanderse pruikentijd, passieloze boekhouder van het dagelijks leven in zijn
onvolprezen Journal van 1767-1797, was een trouwe dienaar van Maria-Theresia en
haar keizerlijke opvolgers. Toen de Patriotten einde 1789 het bewind in handen
namen, werd de zestigjarige ‘papa Coppieters’ ziek en hij volhardde in zijn ziekte
totdat, in Januari 1791, de Oostenrijkers terugkeerden; dan verscheen hij weer op
het stadhuis gezond als een bliek. Toch begreep hij dat hij zijn cumulatie van ambten
niet langer meer kon handhavenen hij nam ontslag als burgemeester enkele maanden
vóór de intocht der Fransen. Hij behield echter het benijdenswaardige tresorierschap
van de provincie van Vlaanderen en toonde zich daarin een wasechte Coppieters.
Men weet hoe deze Kortrijkse burgerfamilie, vooral vanaf 1700, een vertakte dynastie
van staatsontvangers geworden was en als zodanig fortuin en naam heeft gemaakt.
Van Keizer Frans II verkreeg Coppieters de titel van baron, in zijn 65e jaar, een
paar maanden vóór de tweede intocht der Fransen (Juni 1794). Zijn boekhouding
van tresorier - wissel op de toekomst - heeft
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hij tot zijn uiterste aan de Fransen weten te onttrekken. Hij stierf in 1797, steeds
wensvol uitziende naar de overwinning en de terugkeer van Oostenrijk.
De weduwe van Coppieters, van familie een Le Bailly, behield de registers van
het ontvangerschap. Eerst onder het Consulaat en een jaar na de inrichting van de
prefectuur (Leiedepartement) werd de boekhouding door de erfgenamen op
dwangbevel afgeleverd aan de Franse administratie. Dat gebeurde op 9 April 1801.
De familie deed daarbij een vruchtbaar beroep op de zeer inschikkelijke prefect
Deviry voor de vereffening van de gedane voorschotten ten bedrage van 26.000
gulden.
Terwijl deze liquidatie te Brugge aan de gang was, schreef burggraaf Le Bailly
de Maerloop (in de omgang ‘Marlop’ tout court), broeder van de weduwe Coppieters,
de plechtigste bladzijden van zijn leven, namelijk zijn uitvoerig en merkwaardig
testament.
Marlop was eerst 20 jaar burgemeester van het Vrije van Brugge geweest, in
opvolging van zijn vader, die dit ambt gedurende 25 jaar had bediend. Hij was naar
Gent overgegaan na de campagne (1772) die men tegen zijn vader, als
ontvanger-generaal van het Vrije, en tegen hemzelf, als burgemeester van hetzelfde
Vrije, niet zonder bitterheid had gevoerd. Marlop was daarop burgemeester van Gent
geworden en voorzitter van de Staten van Vlaanderen; zijn verknochtheid aan
Oostenrijk had hem in Februari 1789 zijn adellijke titel en enkele maanden later zijn
afstelling door de Patriotten bezorgd.
Bij zijn testament van 10 Maart 1801 - onder het volle Consulaat van Bonaparte
- voegde hij een lange brief gericht aan Keizer Frans I: een belijdenis van
onvoorwaardelijke trouw aan het Huis van Oostenrijk, waarin hij zijn eigen
verdiensten opsomt en, in de zekerheid dat onze Nederlandse provinciën onder het
bewind van Oostenrijk zullen terugkeren, zijn enige zoon aan de vaderlijke zorg van
de Keizer aanbeveelt; daarenboven verzoekt hij, bij de verwachte Oostenrijkse
restauratie, om de volgende
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ambten: het groot-baljuwschap van Brugge voor zijn neef Renon Le Bailly, het eerste
burgemeesterschap van Brugge voor zijn schoonbroeder, en een plaats in de Geheime
Raad te Brussel voor de schoonzoon van zijn schoonbroeder. Voor al deze
candidaturen meent hij te mogen steunen op beloften van Keizer Jozef II, van prins
Kaunitz en van graaf Metternich.
Marlop was in 1785 te Wenen geweest, als afgevaardigde bij de bespreking van
de administratieve hervormingen, en had er de graftomben van de Keizers bezocht
in de Kapucijnenkerk. Het beeld van de vele gebalsemde harten van hovelingsn en
geadelde ambtenaren, die daar de crypte der Habsburgers omringen, was hem
bijgebleven. En Marlop beschikte in datzelfde testament van 1801 dat zijn hart naar
Wenen zou gezonden worden om daar ook, ingemetseld nabij de tomben van de
souvereinen, van zijn standvastige trouw aan het huis van Oostenrijk te blijven
getuigen.
Burggraaf Le Bailly de Maerloop overleed te Brugge op 1 Maart 1807 en 's
anderendaags kwamen twee chirurgen het hart wegnemen om het te bereiden voor
de verzending naar de Weense begrafeniskerk.
De dood was gelegen gekomen en bespaarde Marlop het schouwspel van het
algemene ‘ralliement’ zijner dierbaren. Het onwaarschijnlijke gebeurde. Napoleon
combineerde een tweede huwelijk en verscheen kort daarop, in Mei 1810, te Brugge
met zijn achttienjarige echtgenote, Marie-Louise van Oostenrijk, een
achterkleindochter van de vereerde Maria-Theresia. De ontvangst kende haar
hoogtepunt op de soirée, in de gothieke zaal van het stadhuis de Keizerin aangeboden
door de élite van de Brugse aristocratie. De twaalf inviterende dames waren: de
Carnin, de Peellaert, de Boesinghe, de Nieuport, de Crombrugghe, de Tilleghem (Le
Bailly), d'Ydewalle, D'Heere, de Borssele, Coppieters, van Severen, de Pelichy-van
Huerne; zij dansten de quadrilles met de Franse generalen en officieren - een profusie
van verse hertogen en markiezen - nadat Marie-Louise en de koning van Westfalen
(Jerome Bonaparte)
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het schitterende bal hadden geopend. Het Habsburgse bloed van de jonge Keizerin
moest nu ook de laatste treuzelaars in de ronde van het nieuwe Rijk meetrekken.
En het leven ging verder. Ook na Elba en Waterloo. Keizer Frans van Oostenrijk
kreeg in 1814 zijn oude Nederlandse onderdanen niet terug. De titel van burggraaf
Le Bailly de Maerloop stierf uit in de persoon van zijn enige zoon die te Parijs, en
niet te Wenen, ging leven. Ook zijn neef, Renon Le Bailly de Tilleghem, rekende
niet langer op de oude Oostenrijkse beloften. Door koning Willem der Ned erlanden
werd hij in 1817 baron gemaakt naar aanleiding van het te Parijs ingezegende huwelijk
van zijn oudste zoon met de zeventienjarige Emilie Mortier.
De vader van de bruid, Auguste Mortier, een landbouwerszoon uit Cateau
Cambrésis, was in 1803 ontvanger-generaal van het Leiedepartement geworden.
Sedert 1814 was hij, zoals al de Fransen alhier, uit zijn ambt ontzet. Meer dan tien
jaar ontvangerschap had Mortier niet nodig gehad om, in deze tijd van het ‘zwart
goed’, een van de grootste grondeigenaars van het Noorden te worden. Het
zwaartepunt van zijn goed lag te Varsenare en te St. Andries, waar men nog zijn
grafzerk kan zien. Napoleon had zijn wakkere dienaar met de titel van baron beloond
en hem aldus wat nader gebracht tot zijn broeder, Adolphe Mortier, maréchal de
France, die, als ‘duc de Trévise’, de toppen van de nieuwe adelstand had bereikt.
De twee jongere zonen van Renon Le Bailly de Tilleghem hadden inmiddels zonder
verdere aarzeling het Oostenrijkse patriotisme van hun familie geliquideerd: zij waren
beide in dienst getreden als officieren in de lijfgarde van Napoleon.(1) Een van hen
werd, na 1830, volksvertegenwoordiger van het arrondissement Tielt.
A.V.

(1) Literatuur: Journal de Coppieters (uitg. Soc. d'Emulation, 1907); Gailliard, Bruges et le
Franc, passim; Tablettes des Flandres 3, 147-151 (Brugge 1950); Ridder Stanislas van Outryve
d'Ydewalle, Geschiedenis van het Veld (uitg. Soc. d'Emulation, 1921).
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De kapel van Onze Lieve Vrouw Boodschap te Egem
Het mag wel een eigenaardig toeval heten, dat het belangrijk artikel ‘Egem-kapelle’
van M. English (Biekorf 1954, 225-230) verscheen nagenoeg gelijktijdig met een
bijdrage - van onze hand - over het zelfde onderwerp, doch gesteund op gans andere
bronnen.(1) Waar het eerste artikel gebaseerd was op gegevens uit het Bisschoppelijk
Archief, hebben wij onze documentatie - waarvan hierna een aangevulde herwerking
volgt - geoogst in het familiefonds ‘van der Gracht d'Eeghem’, bewaard op het
Rijksarchief te Brugge. Beide bronnen vullen elkaar zeer goed aan.(2)

De fondatie Jan del Rio en de stichting der kapel.
Joannes del Rio, de eigenlijke stichter der kapel, werd geboren te Brugge in 1555,
als oudste zoon van Jhr Joannes del Rio en Mechtildis de Ayala.(3)) Hun beider Spaanse
oorsprong ligt voor de hand.(4) Joannes del Rio werd een bekend personage als
theoloog. Hij was daarbij licentiaat in de beide rechten,

(1) Zie ons artikel ‘De Egemkapelle’, in ‘De Zondag’, Tielt, nr van Zaterdag 25 September 1954,
blz. 2.
(2) De voornaamste benuttigde stukken uit dit fonds, aangeduid VGE, zijn de volgende:
VGE 13, Handboek van A.G. I del Rio (1647-1685).
VGE 21, Handboek van A.G. II del Rio (1713-1747).
VGE 47, Handboek of Register van diversche contracten... geschreven in December 1700.
VGE 74, Bundel huwelijkscontracten en testamenten (1511-1770).
VGE 75, Bundel bescheiden betreffende de Kapel bij het Kasteel van Egem (1658-1766).
(3) Over Joannes del Rio, zie ook Biographie Nationale, t. V, kol. 471-472, waar hij als zoon
van de Brugse jurist Louis del Rio opgegeven wordt, wat onjuist is.
(4) Het huwelijkscontract werd gepasseerd voor schepenen van Bergen-op-Zoom op 1 September
1554. Origineel in VGE 47. Het testament van jhr Anthonio del Rio, broeder van deken Jan
del Rio, weidt uitvoerig uit over de Spaanse familie van de del Rio's. Origineel in VGE 74.
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werd benoemd tot apostolisch protonotarius en bracht het tot deken van het kapittel
der O.L. Vrouwkathedraal te Antwerpen en vicaris-generaal van dit bisdom.(1) Hij
overleed in deze laatste stad op 5 Januari 1624 en werd, volgens zijn laatste
wilsbeschikking, begraven bij het hoogaltaar in zijn kathedraal.
Deken Jan del Rio was ook een zeer rijk man, die bij testament talrijke kerken,
kloosters en andere godsdienstige instellingen te Antwerpen, Lier, Gent en Brugge
mild bedacht. Aan deze schenkingen waren vanzelfsprekend allerlei lasten van
jaargetijden en missen verbonden.(2) Als uitvoerder van dit testament en ‘patroon’
van deze fondaties en beurzen had deken del Rio zijn tweede broeder, Jhr Anthonio
del Rio Ayala, schepen van het Brugse Vrije, aangesteld. Deze was o.m. heer van
Nieuwkerke, Dentergem in Langemark, Tielrodebroek, en kocht in 1641 de
heerlijkheid van Egem.(3)
Rond de uitvoering van het testament van deken del Rio brak tussen het Antwerpse
kapittel en Anthonio del Rio een geschil uit, dat dertig jaar aansleepte. Tegen de
testamentaire schikking in, wilden de kanunniken zich meester maken van het beheer
van dit testament. Vandaar het geschil, want Jhr Anthonio del Rio kon op dit stuk
niet toegeven. Braaf waren de kanunniken nu ook niet en zij wilden van hun
tegenstander geen renten of andere geldsommen meer ontvangen die voortkwamen
van het testament van hun deken. Het proces werd aanhangig gemaakt bij de Raad
van Brabant. Bij zijn overlijden, op 17 Mei 1646, bleef Anthonio del Rio reeds 822
pond 3 sc. grote

(1) Zijn broeder Franciscus del Rio was deken van het kapittel van de St. Baafskathedraal te
Gent.
(2) Copies van dit testament in VGE 74 en VGE 75, gedateerd Antwerpen 9 September 1622.
(3) Anthonio del Rio werd ridder benoemd, bij patent van 30 November 1622. Zie E. Vanden
Bussche, Réminiscences à it propos des récents procès de Noblesse, in La Flandre, t. XVI,
1885, blz. 96.
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schuldig van niet gedane missen en jaargetijden. Intussen mocht deken del Rio zijn
vagevuur uitdoen zonder afkorting, door de schuld van zijn koppige en stakende
kapittelheren!
Na het overlijden van Anthonio del Rio nam zijn oudste zoon Jonkheer Anthone
Gabriël I del Rio de zaken in handen, en kon na enkele jaren onderhandelen tot een
oplossing komen. Hij werd de eigenlijke stichter van de kapel te Egem, met het geld
van zijn nonkel-deken. Het nodige kapitaal kon hij bijeenbrengen door het cumuleren
van drie fondaties, gesticht door deken del Rio, welke niet aanvaard werden door de
begunstigde instellingen of sinds enkele jaren niet meer volbracht werden.
Deze drie fondaties, die de financiële oorsprong der kapel zijn, waren de volgende:
A. Een jaargetijde en een wekelijkse zaterdagmis, gesticht door deken del Rio op
18 September 1617, in de Cisterciënserabdij van Baudeloo te Gent, ten bedrage van
4 p. 6 sc. 8 gr. per jaar.(1) Deze fondatie werd nooit geëxonereerd, en werd door de
abt van Baudeloo, bij akte van 31 December 1646, geweigerd. Hierdoor kwam een
bedrag van 91 p. vrij.
B. Een jaargetijde, gesticht in de Cisterciënserabdij van St.
Bernardus-aan-de-Schelde te Hemiksem, ten bedrage van 2 p. gr. per jaar, werd niet
meer gedaan sedert 1635. Misschien hadden de Antwerpse kapittelheren de brave
paters ook tot staking aangespoord! Vader abt weigerde ook deze stichting bij akte
van 11 Januari 1647, waardoor een kapitaal van 22 p. gr. moest opgelegd worden.
C. Deken del Rio stichtte ook een eeuwige dagelijkse mis en een jaargetijde in de
kloosterkerk der Minderbroeders te Antwerpen, te celebreren in de zijkapel gebouwd
door zijn grootvader ‘materneel’ Gregorius de Ayala, heer van Vurdestein. Zo de
Minderbroeders de stichting refuseerden - wat zij deden -, zou deze ten goede komen
aan de Augustijnen te Antwerpen, die echter de fondatie weigerden bij akte van 24
December 1646. Hierdoor kwam een kapitaal van 350 p. gr. vrij.

(1) De oom van deken Jan del Rio, Jacques del Rio, was gedurende 48 jaar abt van Baudelo.
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Het kapitaal en de verlopen renten van deze drie fondaties beliep tot 960 p. gr.
Op 26 Februari 1657 werd te Antwerpen, vóór notaris van Baenst, door A.G.I. del
Rio, heer van Egem, en Pedro Jeronimo del Rio, heer van Nieuwkerke enerzijds, en
Kan. Aubertus van den Eede, tresorier en gevolmachtigde van het Antwerpse kapittel
anderzijds, overeengekomen, dat de eerstgenoemde, met het kapitaal van 960 p. gr.
een nieuwe kapelnij te Egem zou stichten, en er een ‘nieuwe capelle’ zou bouwen,
waarin een ‘memorie’ of ‘epytaphie’ van deken Jan del Rio zou geplaatst worden.(1)
De kapelaan van de stichting zou in de kapel dagelijks mis lezen ter intentie van de
‘fondateur’. De eerste partij verplichtte zich ook vóór St.-Jansmisse 1658 deze
schikking ten uitvoer te brengen. Van zijn kant stond Jonkheer del Rio aan het kapittel
zijn collatierecht af over een jaarlijkse beurs van 100 gulden, door deken del Rio
gesticht, ten voordele van de koralen der Antwerpse kathedraal. Op 22 Juni 1658 twee dagen vóór St. Jansmisse - hechtte Mgr Carolus van den Bosch zijn goedkeuring
aan de stichting en opbouw van deze kapel - die er al stond! - onder de titel van
O.L.V. Boodschap, mits inachtneming van de voorwaarden, die Jonkheer del Rio in
zijn ons bekende suppliek aan de bisschop had voorgesteld. Ook de bisschop van
Antwerpen, Ambrosius Cappello, keurde op 29 Augustus 1670 het akkoord van 1657
goed.(2)

Welke was de aanleiding tot het bouwen van een kapel?
Nergens in dit uitgebreide familiefonds hebben wij aanwijzingen gevonden over de
‘apparente mirakelen van (een) O.L.V. beelt, in een boom van de dreve van 't Casteel
tot Eegem’. Maar er zijn wel gegevens die er op duiden, dat er enkele tijd vóór het
oprichten der kapel, een

(1) Copie van dit contract in VGE 47, blz. 1-4, en samenvatting in VGE 21, fo 8 en fo 14.
(2) Beide originelen in VGE 75.
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O.L.V.-beeld aan een boom in die kasteeldreef vereerd werd. Een drukke volksdevotie
rond een O.L.V.-beeld moet er ontstaan zijn tussen Oogst 1649 en Oogst 1652.
Jonkvrouw Adriana van Wyckhuus, douairière van Anthonio del Rio Ayala, overleed
op 30 Oogst 1652 en liet aan haar zoon Anthone Gabriël I del Rio een som van 50
p. gr. ‘tot het opmaecken van een capelle van onse vrouwe t'Eeghem aan de linde’,
alhoewel deze dame in haar gedetailleerd eigenhandig testament van 11 Augustus
1649 daar geen woord over spreekt. In zijn handboek schrijft A.G. del Rio in 1658:
‘in iunii heeft syn eerweerdigheyt Carolus van den Bosch bisschop van Brugghe my
gheconsenteert te maecken een nieuwe capelle tot Eeghem ter eere van Onse L.
Vrouwe aldaer besocht...’ Op 3 November 1652 begon del Rio geregeld de ontvangen
aalmoezen in zijn handboek op te tekenen. Op die datum was er reeds een bedrag
van 22 p. 11 sc. 1 gr. ontvangen, en op 3 Augustus 1657 was het bedrag reeds gestegen
tot 49 p. 6 sc. 2 gr. Deze ontvangsten bewijzen o.i. dat er daar rond een O.L.V.-beeld
een levendige volksdevotie bestond, vóór de kapel opgetrokken werd.
De kapel werd gebouwd ‘teinden de dreve’ tijdens de tweede helft van 1657. Op
dat ogenblik waren er ook grote herstellingen aan de gang aan de parochiekerk te
Egem, waar del Rio o.m. arduin, kalk, stenen, schaliebert en 2000 schaliën haalde
‘tot besighen vande nieuwe capelle’. De Antwerpse kanunniken betaalden nog 171
p. 16 sc. 8 gr. ‘tot opmaecken’ van die kapel, schuld die zij nog hadden van
niet-geëxonereerde fondaties sinds 1645. Ook het Egemse parochiemagistraat wilde
niet ten achteren blijven en schonk 4 p. gr. voor ‘een veynster’. In de kapel werd in
1661 het ‘epitaphie’ van de stichter Jan del Rio gelegd, wat 6 p. 13 sc. 4 gr. kostte.
Welk O.L.V.-beeld stond er in de kapel? Hierover waren er geen aanduidingen te
ontdekken. Misschien, wij menen, hoogst waarschijnlijk, was het wel het beeld uit
de linde, want op 6 Augustus 1661 ver-
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wijderde del Rio ‘een ysertrailleken ghestaen hebbende inden lindeboom’, dat geschat
werd op 3 sc. gr., wat ten goede kwam aan de ontvangsten der kapel.
Over de versiering, het uitzicht en het volksleven van en rond de kapel is weinig
bekend. Rond 1685 werd er een wit ‘cruce’ voor het altaar en een altaardekkleed
gekocht. Voor het onderhoud en het aankopen van ornamenten voor de kapel hadden
Jonkheer del Rio en zijn dame Françoise Borluut, tot op 20 Juli 1685 reeds meer dan
191 p. gr. uitgegeven uit de inkomsten der kapel, die alle ten goede kwamen van de
kasteelheer. Na het overlijden van A.G.I. del Rio op 9 Januari 1685, werd de kapel
geschat door Jacques Claus, gezworen prijzer der Kasselrij Kortrijk, voor een waarde
van 698 p. 9 sc. 10 gr. In deze akte wordt gewag gemaakt van ‘settynghe,
commynybanck, authaer, kasse’ en ‘een clockxken’. In 1689 besloten de erfgenamen
dat er een ‘vergulde ciborie’ ter waarde van 30 p. gr. zal gemaakt worden, zodra de
offerblok der kapel dit zal mogelijk maken. Rond 1723 werd er ook een nieuwe
sacristie bij de kapel gebouwd.
Een kleine schets van deze kapel is te vinden op de kaart van de steenweg
Brugge-Kortrijk, getekend in 1737.(1) Hierop is de kapel naar het Oosten gericht en
vertoont in de linkerzijmuur twee vensters. Het geheel is bekroond door een scherp
torentje. Het landboek der gemeente Pittem uit 1759 bevat van deze kapel een zelfde
tekening.

Aflaten, relikwieën en devotie.
In het artikel van M. English wordt de diplomatische tegenkanting van de vicaarheren
van het bisdom Brugge geschetst, toen het er op aan kwam die nieuwe kapel in
gebruik te laten nemen. Paus Alexander VII had, bij zijn breve apostolicum van 15
Maart 1661, zijn goedkeuring gehecht aan de fondatie en aan de opgerichte kapel,
die ook als private open-

(1) Rijksarchief Brugge, Kaarten, nr 38.
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bare bidplaats zou mogen gebruikt worden. Deze beslissing werd door Carolus van
den Bosch, inmiddels bisschop van Gent geworden, bekend gemaakt op 14 Mei
1661,(1) nadat de Brugse vicarissen-generaal zich bij die stand van zaken hadden
neergelegd. Het was dan zeker ook met grote voldoening dat del Rio in zijn handboek
noteerde: ‘den 10en iullii 1661 inde capelle van onse lieve vrouwe tot Eeghem, by
my doen maecken, ghedaen den eersten dienst, wesende den 2en Sondach vande
selfde maent.’ Voor die gelegenheid hadden de Brugse vicaarheren - wie zou dat van
hen verwacht hebben? - reeds op 10 Juni 1661 een aflaat van 40 dagen gegund, aan
de gelovigen die op 10 Juli en de zeven volgende dagen zouden gaan bidden in die
kapel, ‘noviter constructum et erectum.’ Dat er veel volk was op die
openingsplechtigheid en in die volgende dagen, weten wij uit de ontvangsten in de
offerblok. Aan aalmoezen werd er tijdens die octaaf 3 p. 8 sc. 1 gr. ontvangen. Dat
begon al te tellen!
Het is goed te zien dat de heer van Egem van zijn kapel een aantrekkingspunt voor
de volksdevotie wilde maken, en dat hij in deze lofwaardige pogingen gesteund werd
door de bisschoppelijke overheid. Verscheidene malen verleende Rome een volle
aflaat, te verdienen in de kapel op het feest van O.L.V. Boodschap.(2) Maria-Boodschap
was zo wat Egemkapelle-kermisse geworden, en lokte veel volk naar de kapel in de
kasteeldreef. Dan kwamen de Paters Recollecten van Tielt een handje toesteken, en
ook op de Zondag onder het octaaf van dit feest konden zij er niet gemist worden.
In de kapel werd ook een ommegang van O.L.V. van Zeven Weeën opgericht,
voor welke devotie bisschop de Baillencourt op 10 Maart 1674 een aflaat van 40
dagen overhad.(3) Op verzoek van del Rio deed de pastoor van Egem,

(1) Originele breve in VGE 75.
(2) Originele aflaatbrieven telkens voor 7 opeenvolgende jaren 1622-1718 in VGE 75.
(3) Origineel in VGE 75.
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Jan Baptist d'Inserincx, in 1675 de ommegang met de gelovigen. Hij verwittigde
echter zijn kasteelheer, dat dit slechts voor één keer zou gebeuren, en protesteerde
tegen de aflaat en de ommegang van de Zeven Weeën. Voortgaande op de inkomsten
van de offerblok der kapel, menen wij dat deze devotie van zeer korte duur was.
Voor zijn kapel bekwam del Rio twee relieken: De eerste bestond uit twee kleinere
relikwieën van Sint Idesbaldus, geschonken op 11 October 1663 door pater Arnoldus
Terrasse, monnik van de Duinenabdij te Brugge. De tweede was een klein
vingerbeentje van de H. Ursula, dat hij kreeg op 2 Juli 1683 van pater Alexander van
Gent, gardiaan van de Capucijnen te Brugge.(1)
De aalmoezen in de offerblok van de kapel kwamen ten goede aan de heer van
Egem, die er nauwkeurig notitie van hield. Tot 9 April 1686 had men, alles
inbegrepen, reeds de som van 737 p. 9 sc. 10 gr. ontvangen. Er waren ook Egemnaars
die bij testament belangrijke sommen aan de kapel schonken. Van 1652 tot 1658,
toen de kapel nog niet bestond, beliep het totaal der aalmoezen per jaar ongeveer 5
p. 10 sc. gr. Na het tot stand komen van de kapel steeg het jaarlijks inkomen zeer
sterk, om met de jaren geleidelijk te dalen.(2) In die jaren ontmoetten wij af en toe
melding van offeranden in natura: vlas en vooral eieren. Dat alles werd verkocht ten
voordele van de kapel.

De kapelanen.
Volgens de stichtingsakte van 1658 mocht de heer van Egem de kapelaan-bedienaar
der kapel benoemen. Dit recht werd nadien in het denombrement van de

(1) Authenticiteitsacten in VGE 75.
Bij testament van 9 September 1587 stichtte Catharina del Rio, tante van deken del Rio, in
het ‘St. Jacobsgraususterhuus’ te Gent een fondatie ter ere van St. Ursula met de 11.000
maagden, en schonk aan dit klooster een relikwie ‘wesende een hooft vande 11.000 maegden,
dat zou testatrice mede van Cuelen gebracht heeft met consent vanden bisschop van aldaer’.
Origineel testament in VGE 74.
(2) Hier volgen enkele jaarlijkse inkomsten uit ‘den block’: 1661 (openingsjaar!): 31 p, 16 sc.
5 gr.; 1666: 18 p. 14 sc. gr.; 1672: 16 p. 17 sc. 11 gr.; 1682: 15 p. 19 sc. 10 gr.; 1687: 10 p.
I sc, 7 gr. - Na 1685 werd er een afzonderlijk notitieboek voor deze kapel aangelegd, dat wij
echter niet konden terugvinden.
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heerlijkheid van Egem opgenomen. Volgens een overeenkomst van 7 Mei 1673
tussen de kinderen van Anthonio del Rio Ayala, moest de collatie van deze kapelaan
steeds in handen blijven van de ‘hoir fiodael’ van de heer van Egem.
Het inkomen van de kapelaan bestond uit een jaarrente van 60 p. gr., door het
echtpaar del Rio-Borluut op 17 September 1658 bezet op 12 bunder land, 2 gemeten
meers en een huis op Egem - de herberg ‘De Roode Leeuw’, die diende als
schepenhuis -, gelegen onder de heerlijkheden van Poelvoorde ten Hove, Egem en
ten Ryne. De kapelaan genoot kost en inwoon op het kasteel, waardoor zijn ‘wedde’
met de helft verminderd werd. Zeer dikwijls waren het de paters Augustijnen, welke
deze kapel bedienden. De familie del Rio mocht gerekend worden bij de grote
weldoeners van de Augustijnen te Brugge, in wier kloosterkerk dit geslacht sedert
1623 zijn grafkelder had.(1)
Het was ons mogelijk de volledige lijst der 18 kapelanen die te Egem-Kapelle in
dienst waren, terug samen te stellen.
1. Heer Jacobus Martens, Augustijn uit het klooster te Melle. Deze kwam op het
kasteel wonen op 24 Juni 1657, en volbracht de dagelijkse mis in de parochiekerk
van Egem tot 10 Juli 1661. Hij overleed te Egem op 30 Maart 1666.
2. Heer Anthonius del Rio, Augustijn, waarschijnlijk een nauwe verwante van
A.G. del Rio, was kapelaan van 15 April 1666 tot 15 April 1667.
3. Heer Jacobus van der Haghen, 22 Mei 1667 tot 22 November 1668.
4. Heer Herculanus van Boven, van 23 November 1668 tot 22 Mei 1670.
5. Heer Antonius Gauthier (Wauthier), van 22 Mei 1670 tot 4 December 1670.
6. Pater Columbanus, Augustijn, van 6 December 1670 tot 22 Juli 1673.

(1) Copie contract tussen Anthonio del Rio en de Augustijnen te Brugge, van 29 Augustus 1623,
in VGE 47.
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7. Heer Herculanus Geyssen, religieus van de abdij van den Eeckhoutte te Brugge,
van 23 Juli 1673 tot 6 December 1675.
8. Pater Nicolaas Gibbon de Burgo, Augustijn, van 17 December 1675 tot 12
November 1676. Na zijn vertrek volbracht de pastoor van Egem enkele tijd de
fondatie.
9. Heer Adriaen Surquin, kanunnik van de collegiale kerk van St.-Pieter te Torhout,
van 1 Maart 1677 tot aan zijn overlijden te Egem op 13 November 1680. Hij
werd in de kerk van Egem begraven, op kosten van de heer van het kasteel.
Deze kapelaan kreeg in December 1678 de toelating te biheren te Koolskamp
op zon- en feestdagen.
10. Heer Jan Brielman, waarschijnlijk een Oostvlaming, van 7 December 1680 tot
aan zijn dood op 25 Juni 1707.
11. Heer Niclaas-Franciscus van Gheesdaele, van 24 Oktober 1709 tot 24 April
1710.
12. Heer Jacques Lefebure, een Waal, van 6 Juni 1711, tot aan zijn overlijden te
Egem op 12 September 1719.
13. Pater Carolus Biessels, Augustijn, van 10 Januari 1720 tot 1 Mei 1720.
14. Heer Jan Schepens, pastoor van Egem, volbracht met toelating van de bisschop
de fondatie van 15 Juli 1721 tot 31 Oktober 1721, wanneer Mgr van Susteren
die regeling ophief, daar dit strijdig was met de stichtingsakte.
15. Heer Augustinus Judocus Vlieghe. Augustijn uit de priorij van EIzegem (O.-Vl.),
van 1 November 1721 tot 21 December 1723.
16. Heer Petrus Josephus Roelens uit Ardooie, seculier priester, van 22 December
1723 tot 28 Januari 1727. In zijn brief aan de heer van Egem, waarbij hij om
de opengevallen kapelanij verzoekt, stelt hij voor ook te Egem een beetje te
willen onderpastoor spelen, en van zijn ‘wedde’ 5 p. gr. per jaar te willen afstaan
aan de kerk van Egem ‘tot meeder heere en glorie Godts’. In 1727 werd hij
onderpastoor te Rumbeke en overleed te Ardooie in 1755.
17. Heer Nicolaas de Garçia, van 8 Maart 1727 tot 2 April 1728.
18. Heer Demetrius-Jeremias ô Hederman, van 16 Augustus 1728 tot aan de
opheffing der kapelanij op 31 Juli 1734. Kapelaan ô Hederman bleef echter nog
enkele maanden op het kasteel wonen, om de verachterde dagelijkse missen te
celebreren, die de heer van Egem nog schuldig was door het ‘vacheren’ der
kapelanij. Talrijke verachterde missen der fondatie werden in de jaren 1720-1730
ook opgedragen bij de Discalsen en de Augustijnen te Brugge. In 1741 werden
de
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laatste 400 missen door de Paters Recollecten te Tielt gelezen, waarmee ‘alle
de achterheyd alsnu voldaen’ werd.
Uit de rekeningen van de kasteelheer vernemen wij een en ander over het leven der
kapelanen op het kasteel. In het begin ging alles op wieltjes: de kapel floreerde, de
offerblok was het ledigen waard, en jonkheer del Rio was royaal met zijn kapelaan,
die af en toe een extraatje ontving, als ‘coussen, hemden, een boet, mantel, en brevier
in vier tonghen’. Zijn opvolger en ‘hoir fiodael’ Jhr Pieter Francois del Rio († 1709)
schijnt zich weinig om de kapel te hebben bekommerd, maar de zoon van deze laatste,
Jhr Anthone Gabriël II del Rio schijnt, ook jegens zijn kapelaan, een fijne rekenaar
geweest te zijn.

De kosterij en de kosters van Egemkapelle.
De kapel van O.L.V. Boodschap te Egem had bijval bij het volk, en de kasteelheer
wilde er werkelijk iets blijvends van maken. In de overeenkomst van 1657 werd niet
gedacht aan een koster voor de kapel, die toch zou moeten onderhouden worden.
Ook de diensten en de dagelijkse mis vereisten de hulp van kerkbediende. Daarom
richtte del Rio op 23 Juni 1664 bij de Egem-kapelle een kosterij op, waaraan hij een
jaarlijks inkomen van 12 p. gr. vasthechtte, dat naderhand verminderd werd tot 9 p
gr. toen de koster omstreeks 1720 de beschikking kreeg van het ‘kostereel huis’ bij
de kapel.
De koster van Egemkapelle moest dagelijks de mis dienen, de kapel vagen en er
op zon- en feestdagen de misse van acht uur helpen zingen met de koster van de
parochiekerk. Gewoonlijk waren de kosters der kapel reeds op het kasteel in dienst,
als huisknecht, schaper of koeier, en woonden aanvankelijk op het kasteel in.
Volgende kosters zijn ons bekend:
Joos Dugardin: 1663 1688....
Joos de Coninck:.... 1718-Juli 1723
Hendrik Maertens: Juli 1723-April 1724
Andries Verleye: April 1724-April 1729
Vincent Verstraete: Februari-Juli 1729
Joannes de Clercq:.... Oktober 1731-20 Juli 1734.
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Toen de kapelanij werd opgeheven, moest de bewoner van het kostereel huis verder
zorg dragen voor de kapel.

De opheffing van de kapelanij te Egem-Kapelle.
Weinig leden der familie del Rio zijn hun kapel in hun testament indachtig geweest,
waar zij andere geestelijke instellingen, als kerken en kloosters mild bedachten. Ons
is slechts het geval bekend van Adriana Philippina del Rio, dochter van Anthone
Gabriël I, die in haar laatste wilsbeschikking, in datum van 13 Januari 1720, een som
van 300 p. gr. aan de kapel legateerde, om de fondatie in stand te houden. Deze som
werd bezet op zekere landerijen te Egem, en op sommige tienden te Lemberge, St.
Maria-Horebeke en Egem, bij akten van 21 Juli en 16 September 1722. Allerlei
financiële moeilijkheden in het beheer der fondatie waren de oorzaak dat de
kasteelheer in de jaren 1730 liever van deze last zou ontheven zijn geweest. Wij
mogen onderstellen dat de pastoor van Egem ook niet tegen de afschaffing van de
kapelanij zal geweest zijn, die in den beginne vooral een sterke concurrent van de
parochiekerk was.
Wie er nu het initiatief tot de afschaffing der fondatie nam, de kasteelheer of de
bisschop die ook geld nodig had, is ons niet duidelijk gebleken. Wij menen dat het
de heer van Egem zal geweest zijn.
Op 2 Juli 1734 werd de stichting Jan del Rio door Mgr H.J. van Susteren aan het
Seminarie te Brugge geannexeerd, doch de fondatie werd te Egem volbracht tot en
met 31 Juli 1734.
Het kapitaal der fondatie moest natuurlijk ook overgaan naar het bisdom. Dit
bestond uit de som van 1500 p. gr., gevormd door de oorspronkelijke dotatie van
960 p. gr. aangevuld met de 300 p. gr. van Adriana Philippine del Rio, de 196 p. gr.
van de kosterij en de 32 p. gr. van het bezet voor de miswijn en communiebrood.
Om die belangrijke som van 1500 p. gr. te kunnen vinden, verkocht de kasteelheer
het groot herenhuis van zijn familie te Brugge dat stond op de zuidelijke hoek van
de Pottevijn en St. Jorisstraat. ‘beneden de Vlaminckbrugghe’.
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In 1736 en 1737 werd de kapel nog gebruikt voor het exonereren van een wekelijkse
maandagmis, gesticht door Anthonio del Rio ten jare 1629 bij de Augustijnen te
Brugge. Deze restitueerden het kapitaal - 50 p. gr. - aan del Rio op 30 Maart 1736,
die door kapelaan ô Hederman deze stichting liet volbrengen in de Egem-kapelle.
Het was van geen duur, daar kasteelheer en kapelaan nog in ruzie kwamen in de
afrekening der gedane diensten. In 1739 werd het geschil bijgelegd. Van dan voort
zwijgt het familiearchief del Rio over de kapel bij hun kasteel.
Over het roemloze einde van de kapel kunnen wij kort zijn. In de door ons
onderzochte documenten vonden wij een brief van de 22 Juli 1766, aan de bisschop
gericht door pastoor Petrus Hubertus Delseinne en de schepenen van Egem. Zij
vragen er ook de kapel te mogen afbreken en de afbraak te mogen verkopen, ten
profijte van de parochiekerk, die geld nodig had. Op 7 Augustus 1766 vroeg het
bisdom hierover het advies van de landdeken van Roeselare, die met het verlangen
van de Egemnaren instemde. In Augustus 1766 (de juiste datum werd op het origineel
niet vermeld) gaf ook de bisschop, Mgr Joannes Robertus Caïmo, zijn goedkeuring,
‘voor soo vele ons aengaet’, om de vervallen kapel te ‘weiren’.(1)
De Egemkapellenaars vertellen over die verdwenen kapel volgend verhaal:
‘In de loop der XIVe eeuw trok daar, langs de strate van Brugge naar Kortrijk, een
regiment soldaten voorbij. Zij hielden er halt en vernachtten daar. Een soldaat
bemerkte een Onze-Lieve-Vrouwbeeldje in een boom, nam het weg en verborg het
in zijn ransel. Toen het regiment de volgende morgen verder wilde optrekken, konden
de soldaten niet vooruit. Alles werd onderzocht, en in de ransel van die soldaat
ontdekte men het beeldje. Zij besloten daar een kapel te laten bouwen om er het
wonderbaar beeldje in te plaatsen. Dan konden de soldaten weer vooruit. Sedertdien
noemt men dat gehucht: EGEM-KAPELLE.’
V. ARICKX

(1) Origineel in VGE 75.
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Volksgeneeskunde
Tegen de rheumatiek.
Remi V., een man van middelbare leeftijd, zat geplaagd met rheumatiek die hij had
opgedaan in de steenkolenmijnen. Ten einde raad en opgevreten van 't zeer, trok hij
naar een befaamde wonderdokter te Ath (Henegouwen). Deze laatste, zei men hem,
was een pater die ‘zijn kappe over d'hage gesmeten’ had. Remi daar naartoe! 't Was
nog vroeg in de morgen toen hij daar aankwam; maar het zat er reeds vol wachtende
mensen, er waren er onder die er al sinds drie uur in de morgen zaten. Remi werd
onderzocht. ‘Ja, 't was ver gezet!’ zei de wonderdoktor, maar hij gaf toch volgende
uiterste raad: ‘Tracht een hond te vatten van het manne lijk geslacht, dood hem en
vang zijn vet op; bestrijk uw rug met dit vet en baat dit niet, wel dan zal alles
tevergeefs zijn.’
Bovenstaande feiten grepen plaats in 1952 met een man uit Zottegem; hij
verzekerde mij nochtans dat er onder de wachtende ‘patiënten’ mensen ‘van overal’
waren. Het ware de moeite waard eens na te gaan of die wonderdokter ook in West
Vlaanderen (het Kortrijkse?) bekend is.
Hondenvet is een gereputeerd middel tegen allerlei kwalen en is ook buiten onze
gewesten, o.a. in Nederland, verspreid. (Zie Dr. M. De Waal. Dieren in de
Volksgeneeskunst, Antwerpen, z.d., blz. 37).

Tegen de oogkwalen.
Om zwijnspuisten, etterende ogen, brand en konsoorten te genezen, maakt men een
inkerving in een bottende druivelaar. Men hecht er één ganse dag een flesje aan vast
om het sap op te vangen en men wacht tot het flesje vol loopt. Met dit sap de ogen
wassen is een onfeilbaar middel tegen oogziekten.
(Geh. van vrouw uit Ettelgem 1952).

Tegen de hoofdpijn.
Het binnenste van een galnoot tot poeder pletten en daarvan een snuifje nemen.
Sommige mensen dragen ook een galnoot bij zich om zich te behoeden voor de
rheumatiek.
(Geh. en gez. te Brugge, 1952).

Tegen de wratten.
Neem een stukie vers, ongezouten varkensvet, maak ermee
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een kruisje op elke wrat, ga daarna naar een plaats waar ge nog nooit te voren geweest
zijt en begraaf er het stukje vet; van zodra het gerot is, zult ge van uw wratten verlost
zijn.
(Geh. te Reningelst, 1954).
Achter deze volksremedie schuilen verscheidene merkwaar dige folkloristische
verschijnselen.
Daar is vooreerst de ziekteoverdracht: door met het stukje vet een kruisje te maken
op de wratten, raakt men de kwaal aan en gaat het kwaad van de wratten over op het
varkensvet.
Ten tweede moet het vet begraven worden op een plaats waar men nog nooit
tevoren gekomen is, dus waar men voor de eerste maal komt. Dergelijke oorden zijn,
zoals achteraf zal blijken, volksgeliefd, omdat ze voorrechten verstrekken.
Ten slotte valt in deze remedie nog de symbolische denkwijze waar te nemen
volgens dewelke het volk een verband ziet tussen het voorwerp waarop de ziekte
overgedragen is (het stukje vet) en de persoon die door de ziekte aangetast is (de
wrattenlijder). Door de kwaal te verbannen, door ze toe te vertrouwen aan de
verterende aarde, bevrijdt men tevens diegene die ermee geplaagd zat.
Wratten heeft men trouwens altijd willen genezen langs dood, lijk en begraving
om. In zijn ‘Folkloristisch Woordenboek’ ('s Gravenhage, 1949) stipt Kornelis ter
Laan hiervan tal van voorbeelden aan (blz. 477-78, s.v. wratten en eksterogen).
Nog op een andere manier meent de volksmens zich van de wratten te kunnen
ontlasten, nl. door een geldstuk dat de kwaal heeft aangeraakt in het wijwatervat te
gooien van een kerk die hij voor de eerste maal bezoekt. Wie de West Vlaamse
kerken langs de zuidelijke grenszone binnentreedt, vindt er vaak geldstukken in het
wijwatervat Dit gebruik, dat typisch Frans is, zal ongetwijfeld onder Franse invloed
in onze grensstreek zijn doorgedrongen. Vele van die munten zijn trouwens Franse,
en de Fransman die door wratten aangevreten is, zal niet nalaten, telkens hij de grens
overschrijdt, een door hem nog onbezochte kerk aan te doen en er een muntstuk in
het wijwatervat te leggen.
Zoals boven gezegd, verleent dit eerste bezoek een voorrecht, in casu dit van de
wratten kwijt te spelen. Hoeveel mensen zijn er niet die, hoewel geen wrattenlijders,
bij een eerste bezoek aan een kerk een wens uiten, met de vaste overtuiging dat hij
zal worden ingewilligd.
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De tweede manier om wratten te bestrijden, de ‘wijwater-vat-methode’, is dus
eveneens pas heilzaam, wanneer het muntstuk het kwaad heeft aangeraakt, wanneer
er dus ziekteoverdracht is. Doch zij heeft een kwaadaardige nasleep voor de
evennaaste; immers, wie de eerste na de wrattenlijder de hand in het wijwatervat
steekt, erft de kwaal over. Hij moet nog niet eens het geldstuk hebben aangeraakt,
het water is reeds voldoende, want de munt heeft het water besmet.
In beide gevallen heeft de mens zijn ziekte op een voorwerp overgebracht, in het
eerste op een stukje vet, in het tweede op een muntstuk. Maar het tweede geval is
boosaardig, omdat het muntstuk nog schade aanricht door een slachtoffer te maken
(een tweede wrattenlijder), terwijl het stukje vet helemaal onschuldig is doordat het
aan de verdelgende aarde wordt toevertrouwd.
W. GIRALDO

Meètje van Oostkerke vertelt....
(vervolg en slot van blz. 214)
Van spoken en verkeersels.
Maar als de duivel er mee gemoeid is, zo ging Meètje voort, ze zeggen dat ge u zoudt
ophangen aan een haverstro.
Dat waren twee scheuredesschers en ze hadden dat ook horen zeggen en ze deden
een weddinge, dat het niet kost zijn. Maar, zei den enen scheuredesscher: ‘ge moet
al gelijk bij mij blijven binst da'k mij ophange’. En lijk of hij dat haverstro rond zijn
nekke deed, kwam er daar nu juiste een haze over de scheurvloer gelopen en zijn
maat sloeg er naar en liep er achter, maar 'n kost den haze niet treffen, want 't was
de duivel. En als hij weer in de scheure kwam was de andere scheuredesscher binst
de wijle opgehangen aan dat haverstro.(1)
'k Heb ik ook nog horen vertellen van geesten die

(1) Vgl. ‘Van den opgehangen poester’ door A. Bonnez opgetekend te Stavele; Biekorf 52, 1951,
41.
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werekwamen. Er was een keer een vint die hout gestolen had in de Ronselare, tussen
Du'zele en Oostkerke. En als de boer nu 's navonds naar zijn houtvimme ging, kreeg
hij van de gestorven dief ieder keer een bus hout in zijn arms. En hij zei: ‘'t spookt
hier in d' houtvimme. Ze geven mij 't hout en 'k zie nooit niemand.’
Een andere boer had op zijn eigendom de staken verzet, en als hij gestorven was,
liep hij hele nacht al dolen rond de Braambeierhoek, niet verre van de Stroouit, met
de staken in zijn arms. En op een keer kwam hij den eigenaar tegen en hij vroeg:
‘Waar moet ik ze zetten? Zeg, waar moet ik ze zetten?’ En de eigenaar zei alzo
dulweg: ‘Zet ze waar dat je ze gehaald hebt!’ En de boer was verlost.

Van dieven en moordenaars.
Maar zou je wel geloven dat je nog schuwer moet zijn van dieven en moordenaars
of van spoken! Zie, als mijn moeder van die moord vertelde, durfden we naar ons
bedde niet meer gaan.
't Waren arbeiers van Lissewege. Van Trojen en Keizebilk, en de boerinne had 's
navonds een koe verkocht en 't geld in 't tafelschof gestoken. En de knecht Van Trojen
ging de Zondagnuchtend naar de zolder om zijn kleren aan te doen. De boerinne was
naar de lochting om kauwels en ze droeg ze in heur schorte om ze aan de tafel te
verlezen. En Van Trojen zat achter de deure en hij pakte d'hooispa, die al weerskanten
snijdt en op een punt uitloopt, en stekte daarmee de boerinne de keel af dweers door
heur gouden keten. En al de kauwels vielen gestrooid op tafel en 't kind begost te
schremen. En als die moordenaars aan de balie waren, en 't kind nog hoorden
schremen, kwamen ze were en ze staken 't kind ook dood,
En ze staken hunder bebloede kleren in een pak onder den arm en ze gingen er
mee naar de kerke naar de messe. Maar ze bleven van achter onder 't doksaal
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staan. En ze 'n hebben niet verre meer moeten lopen, want ze wierden seffens gepakt.
En als ze op 't schavot te Brugge kwamen, vroeg 't wijf: ‘Van Trojen, waar moet
'k de boontjes planten?’ En die moordenare snauwde ineens: ‘Plant ze waar dat je
wilt, ik ga d'r ik toch niet meer moeten van fretten!’ En ze wierden daarop seffens
de kop afgedaan met een groot mes, en de kop viel in de zak.
Maar van die moord aan de Zielebrugge hê'n ze de ware moordenaars nie' gevonden;
maar 'k 'n kan dat niet meer juiste zeggen hoe dat 't ineen zat. Ze hadden de name
van rijke te zijn en binst dat de ene broere ging gaan melken wierd den anderen
vermoord. En omdat hij niet zou geroepen hê'n, staken ze een rape in zijn mond dat
al zijn tanden uitgeduwd waren. En als de andere broere werekwam van melken,
wierd hij ook verkuist. Maar met dat het dan geen mode meer was van 't schavot
wierden d'aangehoudene in 't kot gestoken. En eer dat de ware moordenare stierf,
had hij dat gebiecht. En de pastoor riep van op zijn preekstoel: ‘De moordenaar is
overleden en ze moeten de gevangene loslaten!’

Een oud gebedefje.
Maar 't dunkt mij dat we van zo'n wree' dingen bezig zijn, zei Meètje, 'k zou liever
een keer dat schoon gabedetje(1) opzeggen van mijn grootmoeder zaliger van:

't Lammetje Gods
- Het Lammetje Gods van drie en dertig jaar
Is nedergedaald boven al de zondaars
Den eersten vasten die daar kwam
't Lammetje Gods ging dolen door d'heilige woestijne
En riep Onze Lieven Here van Herderijne
En smeet een palm daar ter aarde

(1) Vgl. dit ‘Lammetje Gods’ met andere ‘Vrijdagse Paternostertjes’: Biekorf 53, 1952, 270;
ook 38, 1932, 223. F. Van Duyse, Het oude Nederl. Lied III, 2131-47 en 2589 (Den Haag,
1907).
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Maar de middel was veel te klein
Judas kwam daar gegaan met zijn valse raad
En kocht een onschuldig Lam
Voor dertig zilver penningen dat hij daar opnam
Maar Onze zoete Lieve Heer was daar niet mee gram
Hij wist dat van te vorens wel
Dat hem leven en sterven voren kwam
Met te leven en de nijd
Trekt er hem uit met de tijd
Hij heeft hem dit gedaan, en hij heeft hem dat gedaan
En al zijn vrienden zijn van hem gelijk afgegaan
Jezus van Pilatus
't Houten kruis heeft Jezus aangehangen
De doorne kroon heeft Jezus ontvangen
Ze namen daar een scherpe spelle
En ze staken ze door Onze Lieven Heerkes herte
Dan beefden al zijn aders op goede Vrijdag nacht
Mijnhere Sint Jan kwam daar gegaan
En hij zei: - Mijnhere Sint Jan wat heb ik u misdaan
Dat ik al deze bittere pijn en passie moet doorstaan?\
't Is voor U niet alleen
't Is voor de grote en de kleen
In dit gemeen en dat gemeen.
Die dat gebedeke leest 's nuchtends voor uw eten
God zal u niet vergeten
God zal u zenden
Twee uren voor uw enden
Twee uren voor uw dood
Al uw zonden zijn vergeven
Al waren ze nog zo groot.

M.C.

Mengelmaren
Onze windmolens in 1954.
In Juni 1950 werd het kruis uitgenomen van de stenen Plaatsemolen te Pittem
(Goethals). Aanvulling bij Biek, 1950, 256.
Begin April 1954 viel de houten molen van G. Borny ineen, te Klemskerke. Deze
molen met 3 zolders was reeds lang zo erg vervallen dat velen hem niet meer voor
een windmolen konden aanzien. Weleer eigendom van Louwagie-Hubert (Hubert
was een vaste molenaarsfamilie in Bredene en Wenduine), werd de molen in 1883
verkocht aan Zwaenepoel; in 1910 aan de Borny's.
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Begin September 1954 werd de stenen molen van Sint-Joristen-Distel afgebroken.
Gebouwd in 1872 door Edouard Caeckaert, op een stuk grond dat hij 't zelfde jaar
daartoe had gekocht, bleef de molen familiebezit tot hij op 26-6-1945 verkocht werd
aan A. Scherrens, van Wingene. De molen was reeds vóór 1940 buiten bedrijf, draaide
nog wat onder de oorlog en ook een tijdje in 1946.
Dinsdag 16 November 1954 is te Rumbeke de stenen Cazandmolen (1813 Joye)
uitgebrand. De brand ontstond bij de uitlaat van de mazoutmotor. De vlammen werden
eerst gezien aan de maalstoel, om 7 uur 's morgens (er werd bijna de hele nacht
gemalen). Het vuur klom onmiddellijk door de zolders en een uur erna viel het kruis,
waarvan de zware eiken as reeds doorgebrand was. Al het hout en graan stortte neer
in de kuip, die nog meer dan een week op een brandende en rokende schouw geleek.
Misschien wordt die molen nog terug opgebouwd, zoals te Sint Denijs over enkele
jaren, het bedrijf is immers renderend.
De Kalfmolen te Knokke werd hersteld, hij is eigendom van de Commissie voor
Monumenten. Reeds sinds deze zomer werkt Ch. Peel aan de molen te Damme, die
gans vernieuwd wordt. Er komt een nieuw verdekkerd kruis, van de werkhuizen
Verhaeghe te Ruddervoorde. Het is jammer dat het oud kruis reeds veel te vroeg
werd uitgetrokken. Al was het een echt gevaar, de molen had toch nog kunnen draaien,
of zou tenminste toch, al stond hij ook stil, nog een gans toeristisch seizoen gediend
hebben.
C. DEVYT

De ‘Bierkerke’ van Stasegem.
Naar aanleiding van die ‘Bierkercke’ als huisnaam te Brugge en Kortrijk (Biekorf,
boven blz. 249).
Hebt gij nooit gehoord of gelezen dat de kerke van ‘Staceghem’ onder Harelbeke
in de verleden eeuw, - niet de naam droeg van ‘bierkerke’ - maar in werkelijkheid,
tot in 't begin dezer eeuw, een ‘bierkerke’ was.
Zij werd gebouwd in 1874 door de brouwersfamilie De Coninck, nu nog bekend
om hun ‘Staceghemsbier’, in 't vooruitzicht om op Stasegem waar zij haar huis en
brouwerij staan had, benevens vele andere eigendommen, eens een parochie, proosdij
of succursale kapelle te zien oprichten. In den aard van wat enkele jaren te voren
gedaan werd te Rumbeke, waar ook de brouwersfamilie Beheyt een fermen duw
gegeven had aan de oprichting van een kerk die nu de
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name draagt van Beythem, dat eerstwaards geschreven werd ‘Beheythem’.
Toen er sprake was in de nieuwe kerk van Stasegem een pastoor of liever een
proost te benoemen, had de familie De Coninck, - die anders geen pilaarbijters waren
- toch haar kandidaat, en meende naar middeleeuws gebruik en costume haar recht
van presentatie te kunnen doen gelden. Maar in 't Bisdom achtte men, niet zonder
reden, dat presentatierecht als verouderd en verjaard, en men kwam tot geen akkoord.
Daarmee bleef de kerk van Stasegem daar wepel stzan en onbenuttigd, jaren lang,
want 't is maar in 1902 dat eindelijk Stasegem kerkelijk gescheiden gerocht van
Harelbeke en parochie werd.
Ondertussen gerocht de familie De Coninck dat meer dan moe haar kerk alzo ledig
en ongebruikt te zien staan en eindigde met die zelf te benuttigen als bierkelder of
biermagazijn, waar zij de tonnen uit haar brouwerij opstapelde en haar bier liet oud
worden. Vele bierliefhebbers van Kortrijk en omliggende hebben van dien ‘Oude
Staceghemschen’ gedronken, zonder te weten dat hij... uit een bierkerke kwam.
Zo vertelde mij destijds Pastoor Slosse. Hij schreef er maar een korte woordje
over in zijn ‘Rond Kortrijk’, doch hij kende heel de historie van die ‘bierkerke’ van
Stasegem. Dat zit nog wel in zijn papieren te Kortrijk?
J.D.D.
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- Bladwijzer 1954 I. Bijdragen
Hoe Tisje Taeye aan twee A. BONNEZ
koeien en een kudde
schapen gerocht

1

De Gilde ‘Noodvier’ te
Brugge

M. GEEREBAERT

8

Flamenco [in Spanje]

A. VIAENE

9

Kerkdiefstal te
Roesbrugge-Haringe, 18
Maart 1773

C. THEYS

14

Kozakken te Kortrijk. 1814 J. DELBAERE

16

De laatste voerman in het M.V. COPPENOLLE
Brugse

19

O.L. Vrouw van
Groeninghe in de
Sint-Michielskerk te
Kortrijk. 1803-1816

A. VIAENE

25

Een voorgenomen
boekhandel te Roeselare.
1661

L. VAN ACKER

29

De Engelse colonie te
Brugge omstreeks 1850

E.N.

31

De Izegemse
lijnwaadhandel

J. GELDHOF

33, 89, 177

Toverij en Duitse schapers W. GIRALDO

42

Toponymica uit de
Kuststreek (vervolg van
1953, blz. 277)

J. DE LANGHE

47, 99, 157, 218, 276

Nog over Lapscheure

J. AMERYCKX

50

Kaarten van de oude
heerlijkheid van Sijsele

M. CAFMEYER

57

Een onbekend Westvlaams V. ARICKX
folklorist. Cyriel Claerbout

61

Zo vertelde Leonietje...
Gedolven schatten te
Nieuwpoort

66

P. DECLERCQ

Nog over Duitse schapers A. MAHIEU

69
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Goede Week en
A. VIAENE
Paasviering gedurende de
Beloken Tijd te Brugge.
1798-1802

71

De Vossenbarm te
Snellegem

J. NOTERDAEME

77

Het Oud Zwin

J. AMERYCKX

81

‘Meenensche
waegenwieldraeyers’ en
wielen van Menen

E.N.

87

Verzet tegen de laatste
tiendeheffingen. Ardooie
en Roeselare. 1794-1795

L. VAN ACKER

95

Ziekte en dood van
Lauwereins Wittynck,
bursier van het
St-Janshospitaal binnen
Brugge. 1537

H. STALPAERT

102

Jaspar, Melchior en
Balthazar De Coninck.
Drieling gedoopt te
Desselgem. 1784

A. VIAENE

106

Spreuken en zegswijzen uit M. CAFMEYER
de omstreken van Brugge
(Vervolg van 1953, blz.
201), I. De Kost. A. Eten

108

Roelandt Savery. Kortrijk E.N.
1576-Utrecht 1639

113

Rederijbedrijf en vishandel G.P. BAERT
te Brugge. 1814-1820
Serweytens' Rederij

118
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Leven van de H.
N. HUYGHEBAERT
Godelieve, berijmd door
Martinus Coucke, prior der
S-Andriesabdij. 1723

125

In het Vrybusch ten tijde
van Maria-Theresia. De
affaire van Terrest. 1740

R. DE SPOT

130

Meètje van Oostkerke
vertelt

M. CAFMEYER

137, 209

De familienaam Coelus

K. DE BUSSCHERE

143

De familie Malou te Ieper A. VIAENE

145

Pastoor Vanden Baviere

M. ENGLISH

159

Oude bezweringen tegen
kanker, brand en koorts.
1490

A. VIAENE

162

Oud bedevaartvaantje te
Bavikhove

M. ENGLISH

164

De eerste zanger van de
A. VIAENE
Sporenslag. Pieter-Jan
Renier van Deerlijk. 1823

169

Brief van Gezelle aan Mgr J. POLLET
Malou. 1857

188

Bij een staplied van
Gezelle. Taeyaerts telgen
gezeid ‘De Witte
Broekskes’, te Kortrijk

191

A. VIAENE

Als Gusten zelf 't wild vier B. SLEMBROUCK
had

194

Een ruitergilde van St. Eloi E.N.
in het gedrang. Zwevegem
1737

196

Het verband tussen bodem J. AMERYCKX
en bewoning in de
polderstreek

201

Statuten van de
Rederijkersgilde te
Reninge in 1700

L. DANHIEUX

215

Eegem-Kapelle

M. ENGLISH

225

De familie Verschaeve te
Ardooie

L. VAN ACKER

231
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De fondatie van ‘Joncvrou A. MAHIEU
Loyse van Ghistelles’ te
Dudzele

240

Liederik van Laudunum,
stichter en heer van
Harelbeke. 792-817

A.V.

242

Wratten afwerpen en
overdragen

A. VIAENE

245

Oude huisnamen te Brugge A. VIAENE

249

Proces van de Veurnse
‘schoolvrouwe’ Joanne
Bataille. 1761

252

D. DALLE

De toren van de Brugse
A. VIAENE
Sint-Donaaskerk gesloopt
met hout en vuur. 1800

254

Marktliederen over
emigratie naar Vera-Paz

H. STALPAERT

257

Reglement van de
Sint-Sebastiaangilde te
Leffinge. 1680

R. VAN DER HEYDE

269

Sagen uit de Westvlaamse A. MAHIEU
Noordhoek (Vgl. 1953, blz.
203)

275

Brugse ambtsadel in de
A. VIAENE
wisseling van staatsbewind

281

De kapel van O.L. Vrouw V. ARICKX
Boodschap te Egem

285

Volksgeneeskunde

298

W. GIRALDO

Onze windmolens in 1954 C. DEVYT

303
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II. Zakenwijzer op Bijdragen en Mengelmaren
Plaatselijke Geschiedenis.
Avelgem 22. Ardooie 95, 231. Bavikhove 164. Bellegem 135. Bissegem 231.
Boezinge 15. Brugge 8, 19, 23, 31, 32, 40, 70, 71, 78, 81, 102, 111, 118, 126, 150,
160, 162, 199, 221, 247, 249, 254, 280, 281. Dadizele 80. Damme 85, 304. Deerlijk
169, 224, 244. Dainze 37. Desseigem 106. Dudzele 47, 69, 240. Eeklo 39.
Egem(Kapelle) 182, 186. Gent 150, 172. Gistel 128. Gits 168, 279. Handzame 131.
Harelbeke 242. Heist 218. Houtave 203. Houthulst 130. Ichtegem 22. Ieper 127, 131,
145. Izegem 33, 89, 177. Klemskerke 303. Knokke 218, 304. Koekelare 21, 279.
Koksijde 49. Komen 146. Koolkerke 99. Koolskamp 229, 294. Kortrijk 16, 25, 35,
41,92, 110, 113, 116, 135, 171, 177, 191, 250. Krombeke 151. Lap-scheure 50.
Leffinge 269. Lendelede 27. Lichtervelde 34. Lissewege 49, 157, 219. Lombartsijde
278. Male 58. Menen 40, 87, 151, 166, 178. Moen 134. Moere 129. Moerkerke 19.
Nieuwpoort 66, 102, 119. Oekene 34. Oostcappel (Fr. Vl.) 56. Oostende 111, 118,
136, 143. Oostkamp 21. Oostkerke (Br.) 111, 137, 209, 300. Oostrozebeke 27.
Oudenaarde 103. Pittem 61. Poperinge 147, 151. Ramskapelle (Br.) 205. Reninge
215. Roesbrugge-Haringe 14. Roeselare 29, 34, 95, 97, 177, 188, 200. Ruddervoorde
19, Rumbeke 20, 294, 304. Sijsele 58. St. Andries 125. St Deuijs 17. St. Joris ten
Distel 304. St. Kruis 58. Snaaskerke 278. Snellegem 77. Stalhille 203. Stasegem 304.
Stuivekenskerke 207. Tielt 34, 40, 178. Torhout 22, 34, 222. Uitkerke 47, 100. Veurne
155, 223, 252. Vijve Kapelle 58. Wakken 107. Watou 144. Wenduine 158. Werken
131. Wervik 37. Westkapelle 85, 100, 205. Westkerke 79. Wevelgem 153. Wijtschata
160. Zande 129. Zarren 131. Zerkegem 113. Zevekote 129. Zwevegem 27, 196.

Plaatsnamen.
Blekerijstraat (Ardooie) 239. Muizeputweg (Ardooie) 239. Munsterstiaat-Musselstraat
(Zerkegem) 13. Nunnepitten (Oostkerke) 209. Stropuit (Oostkerke) 203. Vossenbarm
(Sneilegem) 77.
Uit de Kuststreek. - Ter Doest (Lissewege) 219. Grayejansdijk 47. Heist 218.
Hillen en pannen (Knokke) 218. Ie, ye 49. Kemelader (Lissewege) 101. Koolkerke
99. Coppemytsbrugge (Dudzele) 220. Coppetstieule en sluize (Heist) 109. Lissewege
157. Lombardie 278. Neckersvliet (Oostkerke) 101. Olievliet (Lissewege) 49. Pisheule
(Dudzele) 219. Rasewale (Uitkerke) 47. Sandeshoved (Nieuwpoort) 102. Scarpnamen
220. Snaaskerke
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278. Uitkerke 100. Vardwijns hofstede (Dudzele) 47. Wenduine 158. Westkapelle
100. Zandscheere (Lissewege) 101. Zwanken damme (Lissewege) 159.
Huisnamen: De Bierkercke (Brugge en Kortrijk) 249. De Juegde Borne, Den
Noordschen Drol, De Peckepuut (Brugge) 250-251.

Gedenkwaardige personen.
Boudewijn I, graaf van Vl. 22. Bourgoigne Cornelis van Leffinge, calligraaf 270.
Bruloot Camiel. pastoor 192. Chamberlain, Engelse gezant (1519) 41. Claerbout
Cyriel, schoolman en folklorist 61. Conscience Hendrik 176. Coppieters, burgemeester
en memorialist 281. Coucke Martinus, monnik en rederijker 125. Crommelinc,
geslacht van lijnwaadkooplieden te Izegem 39, 93. De Borchgrave P.J., dichter te
Wakken 107. De Croock Hubrecht, drukker te Brugge 70. De Le Tombe G.J.,
magistraat en memorialist te Ieper 131. Del Rio, adellijk geslacht heren van Egem
225, 285. De Smedt Franc. Josephus, rector St. Michielskerk te Kortrijk 27. Gezelle
Guido 188, 191. Gilliodts Pieter, landmeter en magistraat te Sijsele 59. Huwaert,
meester Anthonis, chirurgijn te Oudenaarde 103. Malou, Pierre Antoine (stamvader
van de Ieperse familie) 145. Malou Riga, Patriottenleider 148. Malou J.B., bisschop
van Brugge 188. Marant P.J., theologant 160. Missiaen Amandus, rederijker 168.
Parmentier Petrus, baanbrekend industrieel te Izegem 185. Renier P.J., schoolman
en dichter te Deerlijk 169, 224. Robbe Louis, schilder 116. Ryckx Jan, schilder te
Brugge 58. Savery Roelandt, schilder 113. Serweytens, reders en kooplieden te
Brugge 119. Van den Baviere G.J., geestelijk schrijver 136, 159. Vander Vaet Jacob,
kapelmeester te Wenen 110, Vandewalle J.B., rederijker en kroniekschrijver te Izegem
90. Wittynck Laurens, bursier St. Janshospitaal te Brugge 102.
Familiegeschiedenis. Beheyt, Beythem 304. Borssele, Brugge 78. Coquelaere, Ardooie
96. De Coninck, Desselgem 106. De Coninck, Stasegem 304. De Mets, Roeselare
97. Ghistelles, Dudzele 240. Lagae, Ardooie 96. Le Bailly, Brugge 282. Malou, Ieper
145. Renders, Snaaskerke 46. Vanden Berghe, Ardooie 96. Van Hecke, Roeselare
97. Vantieghem, Kortrijk 193. Verschaeve, Ardooie 231. Verstegen, Snaaskerke 46.
Kalers, Lutters, Pypers, Tillemans, Verstappen: te Dudzele 70. Cleppe, Heule 232.

Oudheidkunde.
Balans van de wolstapel, Brugge 199, Oude en nieuwe blikslagerij 52. Faïencefabriek
van Pulinx 247. Oude grafzerken te Brugge 23, 104. Houtsnede van Hubrecht de
Croock (bedevaartvaantje) 70. St. Kwintenskerk te Oostkerke (Br.) 111. Land-
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kaarten van het Sijseelse 57. Kerkschat (St. Niklaas) te Veurne 223. Tentoonstelling
van aardewerk te Torhout 222. Hoed van de Vrijheid te Ieper 153. Romaanse
bouwkunst in Frans Vlaanderen 223. Boekband te Leffinge (Reglement St.
Sebastiaansgilde) 269. Wind- en watermolens 88, 303.

Bodemkunde.
Lapscheure 50. De Polderstreek 201. Het Oud Zwin 81.

Folklore.
Aflezen 55, 140. Amulet 168. Bedevaartvaantjes 70, 164. Begraven van (gestolen)
heilige hostiën 15. Bezwering van bijen 138; brand, kanker en koorts 162. Bijenhouder
(gebruiken) 137. Blinde (kerk)diensten 72. Broodzegen 109. Buschkanters (Vrijbusch)
130. Driekoningen (viering) 217. Drielingen (doopnaam) 106, 244. Droge missen
72. Duitse schapers 45, 46, 69, 213. Fruitoogst 139. Goede Vrijdagommegang 144.
Goede Week en Paasviering 71. Gouden en zilveren munt onder eerste steen 90.
Hondsdoorn in volksgeloof 144. Humor op steden 37. Jacht op vossen 78. Kaartleggen
43. Kerstavond-Dertiendag 198. Klokken: (taal) 208; (verzonken -) 209. Krachtig
gebed (S. Brigitta) 168. Krakeling schieten 273. Maan: invloed 139. Mare: (van de
- bereden) 212; (afweer van de-) 212. Meidoorn in volksgeloof 144. Novene (van
gebed bij ziekte en kwade hand) 54, 142, 210. Offerande: (belofte van -) 141; (oproep
tot -) 94; - van dieren 140, 141. Onttoveren 211. Onzen Heeres Bomtje (Watou) 144.
Paardenommegang 196. Pastoors en paters als duivelbanners 43, 210; macht van 't
geestelijk 256, 276, 277. Paasnagel (kracht) 214. Paternostertje (Rijmgebed) 135.
Rode mannekens (aardgeesten) 44, 214. Reigers 80. St. Jansevangelie (kracht) 214.
Slachttijd 139. Schuttersgilden 269. Spoken 300. Toveresson 209, 211; afweer 212;
herkennen 214; haar macht erfelijk 213. Toverij 9, 42, 209. Trouwring (omgang met
-) 54, 195, 214. Uitwijking naar Amerika (Vera-Paz): marktliederen 262.
Vastenkermissen 112. Verkoren plaats (voor wens en gebed) 299. Viggenommegang
141. Voerman (laatste) 19. Wijwatervat in volksgeloof 245, 299. Zaadoogst 139.
Ziektediening 54. Zout (geestenwerend) 43.
Volksgeneeskunde: Antoniuskoekjes (voor de dieren) 142. Antoniusvuur 142. Brand
(bezwering) 163. Druivelaarsap 298. Galnoot 298. Hondenvet (geneeskracht) 298.
Honing (geneeskracht) 139. Hoofdpijn 298. Kanker (bezwering) 162. Katharinawiel
54 Kinkhoest 80. Koorts (bezwering) 163. Oogkwalen 298. Overdragen (wratten)
245, 298. Paarden 142. Perels op de ogen, perelzalf 140. Rheumatiek 298. Prouwring
(aftekenen met -) 54, 195. Veeziekte 142. Vijt 140. Wild vier 194. Wonderdokter
298. Wratten afwerpen in wijwatervat; overdragen op aardappel, spek, strohalm 245,
298; afbinden met strohalm, draad; affellen; allerlei behandelingen 246.
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Volksweerkunde: Wasse en krempe mane. Een ring rond de maan. Een ring rond de
zon 139.
Vertellingen en Sagen: Hoe Tisje Taeye aan twee koeien en een kudde schapen
gerocht 1. Sagen betr. Vlamingen (Flamencos) in Spanje 11. Van gedolven schatten
te Niruwpoort 66. De pastor en de schoenmakersvrouw 117. Van de kluizenaar
Gutagow 142. Van het schip met nunnen dat verzonken ligt 209. Van den boer die
were kwam. 275 Van den boer die de staken verzet had 301. Van de opgehangen
scheuredesscher 300. Van de koeiwachter die door d'eerde zonk 277. De moord van
Zuienkerke (door Van Keirsbilck en Van Troyen, te Brugge terechtgesteld op 9 Juni
1851) 301. De moord van de Zielebrugge 302.
Heiligenverering en -verbeelding.
H. Kruis 32. O.L. Vrouw te Dadizele 80, Egem 275. Gits 279, Groeninge (Kortrijk)
25, Koekelare 277, Oostkerke (Br.) 140. - Antonius (eremijt) 140, Bonifacius 221.
Brigitta (van Zweden) 167. Cornelius 42. Elooi 196. Godelieve 125. Gregorius 137.
Guthago 142. Jan van het Kruis 78. Job 55. Katharina 54. Kwinten (Quintinus) 142.
Maurus 164. Rictrudis 217. Sebastiaan 269. Theresia (van Avila) 78.
Rijmgebeden. Wild gebed 214. Bezweringen 163. Goede Vrijdag-paternostertje 135.
Lammetje Gods 302.
Liederen Liedje van den Duitsen schaper 46. Marktliederen over emigratie: Rosa
aenhoort myn klage 264. Men hoort in Vlaanderen en in Braband 265. Bankeroutiers
hebt maer geduld. 267. - Taeyaerts Telgen (Gezelle) 192.
Rijmwerk Boekenrijmpje 60. Terg- en spotrijm op doop- en familienamen:
Alexandere, De Boevere, Verbeke 13. Wijn een jaar oud 110. Rijmspreuken uit oude
almanak 187.

Zantekoorn.
Zoveel appels als peren 8. Ha gij! 23. Hij heeft zijn jongen opgeten 277. Blesde
kijken 8. Krabbe gaat voren 220. Scheef lopen als een krabbe 220. Kreutetrekken 8.
Leugeren 8. Magré bogré 8. De mantel of de male 7. Naarsen 7. Een ooige verdoold
spelen 8. Een paling 220. Schelvisogen 220. Schremersmesse 32. Beter of een
slijkmussel 220. Met sluize en schro 7. Op stopen trekken 8. Zoveel zinnen als
geernaars poten 220. Vis in de volkstaal 220. De vier uitersten in den ouden tijd 166.
Die wyn voert wyn drinckt 166.
Zanten uit Beveren-Roeselare. Hij gaat er moeten een beddetje zaaien. Nen
blagaaimaker. Hoge in doom. Nen herte here. Hij kraakt van hoveerdij. 'n Kateil. Ze
hangt het al aan haar lijf. Hij ziet geen mensen staan. 't Is alle ogen vol. 'n Pintaande.
Nen spelmaker. Nen hoveerdige zot. - 200.
Vergelijkende zegswijzen. 't Is lijk het draadje van Daaizele 80. Aflopen lijk het
kluwen van Deizle 80. Lijk een haring die de kijte uitgetrokken is 220. Gapen lijk
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Spreuken over BROOD.
Een bakte op zolder hebben 110. Een mislukte bakte 109. Bete brood. Spaart de
beuter 108. Geeft de boffer een brood. Een boterham voor één hand 109. Brood uit
de spinde 108. Op zijn brood geven. Brood lijk watte 109. Broodgever. Heur broodje
is gebakken. Een mager broodje 108. Geleende broodjes komen thuis 109.
Broodnodig. Den enen zijn dood 108. Doorkneed. Ge zit daar gelijk gebakken. Een
raar gebaksel. Heer, zegen het brood 109. Kakken gaat voor 't bakken 110.
Koekebroden lijk een wagewiel. Lievetje lek mijn lippe 109. Uw oven staat achter
de kerke 110. Smoutstuiten 108. Hun wittebrood voren eten 109.
Persoonsnamen. Sande 102. Snelligar 278. Suwe 99. Vardwin 47. Zwanekin 59.
- Drielingnaam: Jaspar, Mechior en Balthazar 106, 244.
Familienamen. Coelus 32, 94, 143. Coppet 102. De Neckere 101. van Rasewale
47 Spotnaam Menense wagenwieldraaiers 87. Volksetymologie. Rossewalle
(Rasewale) 48. Olievliet (Hollevliet) 49. Nunnepitten 209.
Uit de oude taalschat. Bierkercke 250. Blinde dienst 72. Bricke, brycsteenen 241.
Droge messe 72. Influenza 112. Juegdeborne 250. Noordschen drol 251. Peckepuut
221. Ryden op een witte merrie 200.

Boekennieuws.
't Beertje 22, 280. M. Beresford, The lost Villages of England 222. G. Claeys. De
gemeente Oostkamp 21. M. Coens. Le culte de St. Boniface à Bruges 221 J. Delbaere.
De Vereenigde Vrienden. Rumbeke 20. A. De Meester. Een brief van Eerw. Heer
Van Beek aan Kanunnik Carton 280. L. Devliegher. Romaanse kerkelijke bouwkunst
in Diets Frans-Vlaanderen 224. L. Devliegher. De St. Kwintenskerk te Oostkerke
111. J. Noterdaeme. Boudewijn I, graaf van Vlaanderen 22. R. Simington. County
of Wexford 248. M. Steinhardt. Jacobus Vaet and his Motets 110. T. Van Biervliet.
Maria-Verering te Gits 297. A. Vander Heeren. Het H. Bloed te Brugge 111. L.
Vanheule. Mariale devotie in het verleden te Koekelare 279. L. Vanheule. Ichtegem
en de villa Koekelare 22. J. Westerman. Blik in het verleden 52. T. Wyatt. Aliens in
England before the Hugenots 55.

Prenten.
In de tekst: Cyriel Claerbout 61. Initiale en Dravende Hond van Cornelis Bourgoigne
270, 275. Loop van het Oud Zwin 83. Twee Taeyaerts telgen 193. Verspreiding der
hoeven: Stalhille-Houtave 203; Ramskapelle-Westkapelle 204. Bedevaartvaantje
van Bavikhove 162.
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