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[Nummer 1]
Keizer Karel en het klooster zonder zorgen
Over vele vele jaren stond er boven de grote ingangspoorte van het klooster van
Eversam in grote letters: ‘Hier leeft men zonder zorgen’.
't Gebeurde nu dat Keizer Karel, die in de streek wareerde, voor die poorte kwam
en zijn ogen vielen op die letters. In een furte gaf hij order aan een van zijn mannen
Vader Abt te gaan halen, het kon niet rap genoeg gaan.
Een snak aan de klopper, en aan het tralievenstertje verschijnt de kop van broeder
poortier die vraagt wat er de heren mocht believen. ‘Vader Abt moeten we hebben,
zo klinkt het gebod, de Keizer wacht en heeft een eitje met hem te pelen’.
Vader Abt komt te vierklauwe, buigt voor de Keizer en: Wat verlangt Zijn
Majesteit? vraagt hij eerbiedig.
Het gaat over die letters daar boven uw poorte, zegt de Keizer. Wie is die
onbeschaamderik die daar boven de poorte heeft durven schrijven dat men hier leeft
zonder zorgen? en dat terwijl de Keizer zelf onder de last van zijn gouvernement
bezwijkt en de minste van zijn onderdanen in kommer en zorg zijn dagen slijt?
Majesteit, wil mij aanhoren, zegt Vader Abt. Deze spreuk wil eenvoudig zeggen
dat wij hier heel teruggetrokken leven, in gemeenzaamheid ons werk doen van elke
dag, betrouwend op de voorzienigheid Gods, zonder ons te laten afleiden door
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enige aardse zorg of bekommernis, met niets anders voor ogen dan de eeuwige
beloning hiernamaals.
Als 't alzo is, zegt de Keizer, dan leeft ge hier werkelijk zonder zorgen. Maar opdat
ge zoudt weten en onthouden wat de zorgen van de andere mensen zijn, zo geef ik
u drie vragen te beantwoorden. Eerste vraag: waar is het middelpunt van de wereld?
Tweede vraag: hoeveel water bevat de zee? En derde en laatste vraag: wat peins ik?
Ik geef u acht dagen om te antwoorden. Is er ook maar één antwoord mis of
onvolledig, dat kost u het leven.
Daarop vertrok de Keizer en geheel het convent was in verlegenheid en zorgen.
Acht dagen lang, dag in dag uit, was alleman hard in de weer. Men doorsnuisterde
al de boeken en papieren, men zond om raad naar al de panters in 't ronde: 't was al
butter aan de galge. Ze lieten er eten en slapen voor, en hadden geen geruste minute
meer. 't Ging zoverre dat Broedertje Poliet dat geware wierd in zijn koestal. Poliet
was de broederpoester en, als hij die vragen hoorde: Als 't maar dat is, zei hij, laat
mij begaan, dat komt in orde.
Dat was een pak van hulder herte, maar de messepaters keken bijlange maar nus,
ge kunt peinzen: wat verbeeldde dat halfonnozel ongeletterd broedertje hem dan
wel? Maar 't nijpt maar als 't vel afgaat en, heuge tegen meuge, werd Broedertje
Poliet aangewezen om de Keizer te woord te staan.
De grote dag was aangebroken. Na zijn gewoon werk in de stallingen werd
Broedertje Poliet in de kleren van Vader Abt gestoken, in groot ornaat, met mijter
en staf.
Hij is daar! kwam broeder-portier zeggen. En Broedertje-Abt, lijk een die 't heel
zijn leven gedaan had, hij 'n had niet te verletten en ging naar de Keizer toe, en zei
eerbiedig: Hier ben ik, Majesteit, tot Uw dienst.
Nummer één! zei Keizer Karel. Waar is het middelpunt van de wereld?
Broedertje Poliet zette zijn staf met een felle stoot op de grond en: Hier waar mijn
staf staat is het middelpunt van de wereld, zei hij, en Zijn Majesteit mag dat
kontroleren.
Nog zo bot niet geantwoord, zei de Keizer. En nu nummer twee: Hoeveel water
is er in de zee?
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Om daarop te antwoorden, zei Broedertje Poliet, moet men rekening houden met de
afvoer van water langs stroom en rivier, en ook met de verdamping van 't water. Als
Zijn Majesteit voor het tiende van een sekonde dat allemaal wil stilleggen, afvoer
en verdamping, dan zeg ik seffens hoeveel water de zee bevat.
Nog een keer goed geantwoord, zei de Keizer. Maar 't is nu dat 't schot afgaat:
nummer drie. Wat peins ik op dit ogenblik?
Majesteit, ge peinst dat ge spreekt met Vader Abt, en 't is met Broedertje Poliet.
Proficiat! zei de Keizer, ik wens Vader Abt geluk met zijn Broedertje Poliet. En
om mijn welbehagen te tonen geef ik hem plechtig de toestemming om voortaan in
zijn wapenschild te zetten: ‘Hier leeft men zonder zorgen met Keizerlijke
goedkeuring’.
Als de Keizer weg was, ge kunt peinzen dat er kerremesse was in 't klooster. Vader
Abt trakteerde met gebraden palingen met gebutterde wittebroodstuiten en een buik
bier, Pater van twaalf graden. En om die heugelijke gebeurtenis te vieren wordt er,
nog jaarlijks een palingmaaltijd gehouden, lijk vanavond, onder het voorzitterschap
van onze president Hippoliet.
- Verteld op de palingsouper-feestavond van de bijenbond ‘De Bosbie’ op 30
november 1955 te Krombeke, door een medelid R.S. van Roesbrugge, die het
vertellingske nog gehoord heeft van zijn moeder.
Het programma voor de souper was: vóór eten, bij wijze van gebed, de psalm van
Rodenbach voorgedragen; na eten, vertellingen en enkele liedjes, toeren met het
kaartspel gevolgd van demonstratie met de pendel door een lid van de Bond.
Er bestaan veel varianten van deze vertelling. In sommige lezingen is het de
molenaar of de schaapherder van 't klooster die de vragen oplost. En ook de twee
eerste vragen verschillen; als eerste vraag komt: Hoe diep is de zee, als tweede:
Hoeveel koeisteerten heeft men nodig om de afstand van hier naar de zon te meten?
Een Oostvlaamse variante (Deinze) komt voor bij: Pol de Mont en Alfons De Cock,
Vlaamse Volksvertelsels uit den volksmond opgeschreven, blz. 198-202 (Zutphen
1927). - Vgl. M. De Meyer, Het Vlaamse Sprookjesboek 243 (uitg. 1951). Type
Aarne-Thompson: 922.
A. BONNEZ.
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Mijn vriend Hector
A wit 's a feather,
A chief 's a rod;
An honest man
The noblest creature of God.
ALEXANDER POPE.

‘Goed dat je komt, Hector, 'k peinsde al dat 't voor van de jare niet meer 'n ging zijn’
zei ik tot den ouden vriend die 'k sichten 't einde van den anderen oorloge ken en die
een sporte ouder is dan ik.
‘Ja’ zei Hector en hij zette zijn scherm in de paraplubak, ‘'k ben nog een keer
gekomen om een onzevadertje te lezen voor Dom Modest te Steenbrugge, maar 't
regende zo geweldig en 'k zegge 'k 'n ga niet mee naar 't kerkhof, want 't stroomt
ginder uit hulder broekpijpen en 'k was mijn ziele benauwd van entwat op te doen’.
Hector komt binnen, zegt goendag aan de vrouwe en de twee nichten die telken
jare met den hoogdag overkomen, en zet hem achter stove.
‘Maar die twee nichten dat 'n zijn geen gezusters’ zegt Hector, ‘want d'een is roste
en d'andere zwartendig’. En ik geef den vriend wat uitleg over familieboom, staken
en sprietelingen.
‘Ja maar ja’ zegt Hector, ‘ja maar ja, meisjes, 't is Hector, en je nonkel kent mij
lange’ en hij begint te vertellen.
't Is dikke zestig jaar dat ik weze ben van vader en zestig van moeder. Op de wereld
gekomen te Ledegem in 't jaar tachtig en tien jaar nadien zat ik al in de wezenschole
van Heule. Vader was in dien tijd ziek maar 'k wete nog wel dat we samen naar
Roeselare trokken naar de markt den Dinsdag met de muil, om kleine voertjes vlas
om te doen zwingelen.
't Was in 't jaar van de grote maneuvers en 'k zie nog beschedelijk de koning en
de koninginne die te Lee'gem afstapten van den trein om te peerde te gaan naar 't
front waar ze moesten vechten. 't Schole was uit en wij zagen de koning rijden met
zijn koninginne die te peerde zat gelijk 't vrouwvolk. De jongens riepen ‘die
koninginne zal van dat peerd vallen’; ze wisten niet dat er voor 't vrouwvolk zadels
waren met een pinne en dat ze vanzijds leren rijden van als dat princesse is.
Daags nadien kwam prins Boudewijn met zijn karabiniers om de streke te
verkennen met de voorwacht. Ze waren met 't velocipeerd en, moe van duwen en
stampen, stapten ze af en kwamen binnen in d'herberge. Ze stelden hun gerij aan
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't zwingelkot en werden door de prins met een glas bier beschonken. 'k Wete 't nog
wel, ze waren met tachtig en 't was tachtig dikke stuivers van gelage, zo dat was acht
frank en prins Boudewijn haalde zijn beurze uit en betaalde met twee zilveren
peerdsoogen. Moeder wilde een dobbele frank weergeven maar prins Boudewijn 'n
wilde ze niet en zei dat 't effen was. Nog nooit had ze zo een klant in d'herberge
gekregen.
Maar 'k vertelle 't een zonder 't ander. Daar waren officiers bij de prins en daar
was een Beirlaan bij. 't Curieuste van al, prins Boudewijn sprak schoon Vlaams en
dien officier Beirlaen 'n kon niet anders dan Frans en dat zit alzo ineen.
Mijn vader was late getrouwd en was op de wereld van vóór 't jaar dertig. Hij zei
altijd dat hij Rijksnederlander was van geboorte en in onz' jongde 'n hebben we dat
nooit wel verstaan.
Mijn vader had een broer die hem verkocht had bij den Hollander en gaan vechten
was naar den Oost en als den Hollander buiten 't land gesmeten wierd was mijn onkel
daarbij en een tijdje naardien is hij overgelopen naar d' onze en hier officier geworden
en gebleven.
Zo is hij generaal geworden en 't is daarmee dat zijn zoon die in 't jaar negentig
met prins Boudewijn hespe zat t'eten te Lee'gem, geen Vlaams 'n kon. Als ik later te
Laken wrochte aan 't paleis heb ik de generaal een keer zien wandelen. 'k Zegge dat
is precies mijn vader zaliger, en, inderdaad, 't was zijn broer, een oude man, en hij
woonde op den Boulevard Leopold numero 22 en is daar gestorven ook.
Zo 't was in de wezenschole van Heule en 'k leerde goed en 'k mochte naar
Maaltebrugge bij de Broeders om een stiel te leren. Dat is daar nu Don Bosco en
z'hebben daar altijd wel hun beste gedaan met de wezejongens. 'k Leerde den
timmerstiel en beeldsnijden en kappen. In onze tijd was dat acht jaar leren en steen
kappen zowel als hout snijden; dat ging te gare.
'k Gerochte aan 't werk bij Matthias Zens, de grote man van de kerkmeubels te
Gent, maar 'k haalde daar een longontstekinge. 'k Was toen negentien jaar. 'k Werde
goed gekloesterd en de docteur zei dat ik heel mijn leven zou moeten oppassen en
een wollen band dragen en God zij gedankt 'k ben wel gevaren met die raad; 'k drage
mijn band winter zomer en je ziet, 'k stappe nog te voete naar Steenbrugge.
'k Pakte weerom 't werk aan en 'k mocht naar Brussel om te helpen aan 't paleis
van de koning en 'k mochte daar een ingangspoorte kappen, langs de enen kant met
eikentakken en langs den anderen kant lauwerieren.
Als ik daar een maand en een stuk bezig was, moederziel
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allene, 't begost mij daar op een ende beu te worden. Ik 'n ben in mijn leven maar
enen keer bekeven geweest om te rap te werken en 't was daar aan die poorte van 't
paleis. Stel je voor, de baas komt, en ziet mij daar staan kappen. Zegt hij jongen 't is
bijkan af, hoelange werk heb' je daar nog? 'k Zegge baas, dat is zeker voor binnen
een dag of veertiene. Zegt den baas, je steekt mij in nesten, strop - hij meende dat 'k
van Gent was, - 'k heb ingestoken voor dat werk en vier maand arbeid voorzien. 'k
Zegge baas, laat ons hier nog enige weken met tween werken, dat 'n zal dan zo geen
oge geven als we dan wat vroeger ons peil hebben dan in vier maand. Zo kreeg ik
een maat en w' hebben nog een goei paar maand aan die poorte gewrocht.
Verder op zaten d' ander ambachten aan 't werk in 't paleis, aan de serren, in
d'hovingen. Wij zagen de koning regelmatig.
Zekeren dag heb ik een keer gewed dat 'k tegen de koning zou botsen. En 'k hebbe
mijn weddinge gewonnen. Dat liep daar in dat park met den enen wandelweg onder
den anderen, 'k zag de koning komen al stappend naar zijn koninginne in 't klein
kasteeltje bachten een busseltje. 'k Liet mij van een paal van mijn stellinge slieren,
'k berekende mijnen stap en 'k botste op de koning juist aan den ommezwenk van de
poorte waar ik wrochte. 'k Zei ‘pardon, Sire’ en den ouden oolijkaard loech en zei:
‘de rien monsieur l'artiste’.
Dien dag 'n hebben we geen slag meer gestegen: 'k hadde mijn wedding gewonnen.
Dat was daar een leventje zes maand lang in dat Brussel. 'k Wrochte daar tegen 150
frank te weke, dat was 't dubbel van de pree van een schoolmeester in een g'hele
maand. Niemand van onz' jaren die 't kan geloven. Elke Zaterdag drie brieven van
vijftig frank, altijd levende vers; ze roken nog naar de drukkerij.
‘Jongens, 't eten is gereed’ kwam moeder zeggen uit de keuken en wij schoven
aan tafel.
Na 't gebed en de wens van welgekomen en smakelijk, sloegen wij de lepel in 't
pateel, een goeie, gebondene, vrome soepe.
En toen kwam den haze.
‘Dien haze is goed’ zei Hector, ‘daar 'n lopen er alzo niet vele in den baron zijn
warande. 't Appelmoes naardien als 't mag; 't is alzo mijn gewendte’.
Bij 't eten groeide de spraakzaamheid van Hector. ‘Dien haze, 't eten altemale, die
reuke en die smake, 't doet mij peinzen op mijn vrouwe zaliger. Als de nichten willen
'k zal voort vertellen want ze 'n kennen mij nog niet’.
En Hector deed ermee voort.
Zo uit Brussel weergekeerd naar Gent bij den ouden baas.
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Meestal elders werken. Dertig frank te weke voor kost en uitslapen. Dat was geld.
Maar in dien tijd, w' 'n werkten in de winter niet en 's winters zat ik in Gent en 'k
was op logement aan 30 frank te weke en 'k volgde de lessen van d' Academie. Als
ik dat zo goed begon 't overleggen en wiste wat er op de wereld te leren valt en te
kunnen, 'k zegge dat ik op heel de wereld Gods niet 'n zal blijven werken voor een
daghuur, en 'k zochte naar de kansen om mij vrij te vechten.
Zekeren dag trok ik naar de kermisse van Stasegem bij een tante en 'k knoopte
daar kennisse met 'n meisje van Kortrijk, een pront en fintig ding van juist drie maal
zeven.
'k Zegge 'k ga dat trouwen en 'k trouwde in dien heten zomer van elve.
'k Zat dan in Ronse; 'k kreeg klanten met de macht. Snijden van communiebanken
en kunstwerk beitelen was daar aan 't slabakken, maar 'k gerochte in de werre met
kappenzetten, timmer- en schrijnwerk en 't vlotte dat 't een plezier was, tot d' oorloge
uitbrak.
Daar 'n spreek ik niet af. Z' hên achter dezen oorloge te lelijk met mij gedaan en
ik en de vriend hier weten dat de mannen van onz' jaren vier jaar lang gewroet en
geklauwierd hebben in de moze van den IJzer. D' eerste weken bachten den IJzer
waren de slechtste. Als we alzo in een korenmijte weggedoken lagen en 't beginnen
mijzelen was en daarop gevrozen, 'k was buiten de schelf geslierd in den nacht, stro
doet slieren, en 'k was mijn ziele dien uchtend met mijn kapote aan de grond gevrozen.
Dien arm hier is al dat mij deert tot hiertoe, God zij gedankt, en dat is van vaste
gevrozen te liggen aan den IJzer, maar tot daar. 't Was al voor 't vaderland en wij
kaatsebalden met de vaderlanderkens en sleurden ze over end' were vier jaar lang.
Van Ronse te lang om te vertellen, zijn we dan naar Kruishouten verhuisd in een
schoon gerieflijk huis en daar was 't weer vrede en de vooruitgang in 't kweken van
de kinders.
'k Heb' een goed wijf gehad en 'k 'n mag niet klagen. Overal waar dat 'k gewoond
heb zeiden z' ertegen Madam, en tegen mij was 't allemaal Hector. Als 't op trouwen
aankwam 'n heb ik maar twee condities gesteld en dat was? Dat ze nooit 'n zou
opspelen als ik thuis kwam en dat 'k nooit meer zelve 'n zou moeten mijn schoen
kuisen. Als je van je tien jaar weze zijt en op een vreemde tjoolt, je zijt al met een
kleintje om paaien.
Maar 't ging goed op alle gebied. 't Is curieus met de kinders die we wonnen. Dat
ligt geschrankt. Den oudsten kort van steke, kloek gestuikt lijk vader, 't tweede rilde,
smeer en fintig lijk moeder, 't derde kort gebouwd, 't vierde
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smeer, 't vijfde kloek en brad en de kakkernest weerom rilde, gepeesd en taai.
Met die zesse 'n had mijn vrouwe nog niet genoeg. J'hebt Prudent Kosters gekend?
Daar was er eentje, een schrepeling, en mijn vrouwe zei, dat 't mijne ware 't zou wel
gauwe verpasse worden en kloek te pote. Maar 'k verzette mij daartegen. 'k Zegge
dat kind heeft goei oogjes, 't zal leven.
Maar kort daarop was daar een vrouwe van 't Hooge 't kinderbedde gestorven, en
heur man, de loodgietersgast, was de weke voordien van de kerketorre gevallen. Zegt
mijn vrouwe tot de kosterinne: dat 't mijn doens ware 'k zou 'k ik dat kindje kweken.
Een dwazekalle, Wieze Vindevogel - Wieze Patteet dat ze zeggen - ging dat aan
de bel hangen en een ure naardien stonden daar twee heren van den Dis die vroegen
of dat waar was dat mijn vrouwe heur 't kind zou aantrekken. En 't wierd aanveerd
en w'hadden er zeven.
‘Hector’ zei moeder, ‘zet U in de zetel en rust entwat na de koffie. De nichten zullen
den afwas doen’.
En we schoven achter stove in de zetel, Hector en ik, om een drulje te doen.
Zo wij legden ons te rusten en we 'n sliepen maar gelijk de muizen in 't meel tot
Hector weer aan 't babbelen ging en zei dat hij nog den zelfden avond naar Lee'gem
zou rijden naar een verre kozijn om te zien of 't hooren hoeveel er daar nog
overschoten van de mannen uit d' ander eeuwe.
Zegt de vrouwe: ‘maar Hector blijf maar hier en vertel nog een beetje, en hoe is
't al in 't Waregemse en hoe lang woon je daar nu al?’
‘Dat is nu ook al in de twintig jaar geleden dat 'k ginder dat klooster van de Franse
nunnen liggen koopen hebbe, met schole, kapelle, en alles wat er aan of omtrent
stond’.
En weerom zat Hector te peerde.
'k Heb het al dikkels uiteen gedaan en den baas weet dat allemaal hoe dat spel op de
wagen gekomen is.
Een mens komt van alles tegen in zijn leven.
Je weet mij wonen en je weet hoe 't daar rekt en strekt, en 'k ga 't nog een keer van
naald tot draad zeggen omdat den baas zal horen hoe 't met mijn memorie gesteld
staat en of ik vroeger niet gelogen 'n hebbe.
'k Zie dat die zwarte nichte zit te lachen en dat ze mij begint te kennen. Ja, ja,
juffrouwe daar zijn boeken van te schrijven, eendelijke boeken. De wereld is een
vioolkasse...
Mijn vader zei dat vroeger altijd tegen mijn moeder en 'k 'n wete nu nog niet
waarom het een vioolkasse is en 'k ben zo
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oud gegroeid. Mijn vader 'n was geen letter geleerd zo groot of een schuurdeure maar
hij had veel natuurlijk gezond verstand. Wij moesten nog dikkels lachen achter zijn
dood. Moeder heeft het honderde keers verteld. Toen de laatste maanden van zijn
leven de dokter thuis kwam om hem te meesteren, zei hij tot vader die met moeder
langs de stoofbuize in de zetel zat: ‘Waar voel je nu eigenlijk zeer’ en vader zei:
‘overal, heel den boel is naar den duvel’. Maar als de dokter vroeg: ‘Theofiel, waar
Heb' je 't meeste zeer?’ - ‘Och, docteur, moet ge dat vragen: met die van bachten den
anderen kant van de buize’.
Maar om dat voort te vertellen van den aankoop van dat klooster van de Franse
nunnen die weere trokken naar 't Fransche en hoe ik aan de munte gerochte?
Mijn moeder had een broere die schoolmeester was op Stasegem. De zoon studeerde
bij Hugo Verriest met die twintig Vlaamse koppen, gelijk Ratte Vyncke en
comsoorten, en 't was daar kabaal geweest van Vliegt de Blauwvoet en Storm op
Zee.
't Was een letje naardien dat Hugo Verriest naar Heule gekomen is bij de nunnen.
De kozijn, Delbeke, en andere makkers bleven weg te Roeselare en trokken naar
Engeland. Maar 't was toen al gelijk nu. D' een trok verre weg en d' andere bleef in
't land en Berten Roodenbacht trok naar Leuven.
Zo kozen Delbeke zat eigenlijk entwaar in Schotland en wierd daar priester gewijd.
Hij stond op een klein parochietje Kirn-Loch, waar hij pasterde.
Zekeren dag komt er uit Canada een oude boer weer naar zijn parochie. Hij had
heel zijn leven geboerd in 't verste van de Canada en was smoorrijke geworden bij
't verkopen van zijn doening. Rekent en telt. Vóór den anderen oorloge was dat een
fortuine van meer dan twaalf millioen van ons geld.
De boer kwam geregeld op bezoek bij kozen de pastoor, en toen hij begon ziek
en zuchtig te worden, zei hij tot kozen: ‘Mijnheer de pastoor, 'k 'n hebbe noch kind
noch kraaie en 'k zit hier nu te blinken met al mijn geld. 'k Ga 't aan U geven’.
Zegt mijn kozen: ‘je moogt dat niet doen, maar als je wilt, we gaan beginnen delen
aan d' arme mensen en wij gaan ermee een nieuwe kerke bouwen en geld geven aan
die 't nodig heeft.
Zo ze bouwden een kerke en 't jarent was de boer gestorven.
Maar al dat geld 'n was niet op en kozen werd van Kirn-Loch naar een ander
parochie gezonden waar er nog geen katholieke kerke 'n was. Zo hij zette daar een
kerke en een schole en een manhuis, dat manhuis van binnen heel in de marbel. Dat
was in Earlburgh.
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Zeg maar dat ze zeiden: Wat is dat voor een goeie Vlaamse pastoor?
En toen de kerke, de schole en 't manhuis daar stonden, werd hij naar elders
geroepen, dichte bij de grote stad Glasgow.
Hij zette daar weer een kerke, dat was zijn derde, en een schole en een patronagie.
Zo in 't jaar 29, 't jaar vóór d' eeuwfeeste, 'k wete 't wel, krijg ik mare uit Schotland
dat kozen de Pastoor gestorven was. Kozen Delbeke 'n is al te gare maar een jaar of
negen en zestig geworden.
't Nieuws kwam van een notaris op zoek naar d' erfgenamen, dat was zijn zuster,
zuster Bertilla, zuster in 't klooster van hier in 't Brugse.
Die Schotse notaris vroeg om ons af te tekenen en dat hij aan mij, de kozen - first
cousin noemen ze dat in Schotland - en aan zuster Bertilla, een honderd pond of twee
zou zenden.
Daar werd over end' weer geschreven en zuster Bertilla vroeg raad aan 't moederhuis
te Heule, maar ik zei: niet tekenen.
En ik naar de juge. Mijn vader had altijd gezeid: als je naar de juge moet, ga altijd
op je paasbeste gekleed en naar den advokaat altijd op je kloefen. De juge deed mij
een deftigen advokaat ter hand en wij zwoeren niet te tekenen.
't Sport is te lang om te melden maar 't geld kwam uit Schotland in stikken en
brokken. Dat begon met duizend pond, en dat ging voort met tweeduizend pond, en
dan nog een toevete, en de notaris Van Coelie zei dat dat nogal entwat anders was
dan hadden we getekend.
En 't geld begon te jeuken. De jongens werden groot. De meisjes trouwden schone
te reke zonder 't ondertrekken van de schelf, en de jongens moesten 't ambacht leren.
'k Hoorde dat 't Frans klooster te kope ging komen en in de weerdij van een paar
maand, 'k hadde 't klooster gekocht, met de schole en de kapelle langs de brede bane
naar Kortrijk.
Zo 'k nam mijnen intrek en je weet mij zitten. 'k Kochte voor mijnen winkel de
grote combiene die zaagt met de cirkelzage en de lintzage, die schaaft van lengte en
van dikte en die te zelver tijd ook kan pinnen slaan, boren en schuren. Ge weet mij
zitten. De schrijnwerkerij is ingericht in de kapelle en ik 'n kan tegen 't staan niet
meer. 'k Hebbe zestig jaar aan de bank gestaan. 'k Zitte nu meest in 't koor van kapelle
met die schone parketvloer en 'k zette daar de zagen of 'k snijde een beeld. Als ik
dood ben zullen de jonge nog wel zeggen: wie zet er nu de zagen? Den ouden deed
toch nog vele.
'k Hebbe daar overnaast wat balken gekocht van de molen van Bavikhove en 'k
make daar een groot heilig Herte van. Een plezier om daarin te werken, de schoonsten
eek die 'k ooit
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te zien krege, hard gelijk een been, jaarringen van twee honderd jaar verre, en vermits
dat 'k wete dat die molen gebouwd wierd van vóór Maria-Theresia, moet dat hout
voortkomen van een eeke die te groeien stond in den tijd van Keizer Karel.
En zo leeft een mens voort. De jongens zijn getrouwd en gesteld. Dat 'n zal nooit
moeten krasselen gelijk wij gekrasseld hebben. 'k Zegge krasselen, maar krasselen
en krasselen is twee.
't En was voor mij ook niet al suiker en zeemsirope. Achter den oorloge een beetje
konten gehad lijk alleman omdat er een lelijkaard geschreven had dat 'k de schrik
van de parochie was, en daardoor wen beetje gekluweld met mijn burgerdings, of
hoe heten ze dat. Maar op den duur komt alles toch terechte, als 't God belieft.
Z' hebben daar op 't laatste van den oorloge nog een kanonbal of twee deur den
torre van mijn kapelle gedraaid. Heb' je gij al oorlogscha g'hoord of gezien? Ik
evenmin.
Maar dat mijn vader moeste werekomen, de Rijksnederlander, en mijn grootvader,
waaraf ze niet 'n wisten waar of wanneer hij geboren was in de Franse revolutie, ze
zouden toch aardig staan kijken als ze mij zouden zien zitten beelden snijen in mijn
kapelle.
Mijn grootvader heeft een hogen top geschoren. 'k Hore 't mijn moeder nog zeggen.
Met 't eerste konvooi van Adinkerke naar Brussel, je weet dat, d' eerste ijzerenwegbane
liep van Mechelen naar Brussel en de tweede moeste van Veuren naar Brussel lopen
omdat onzen eersten koning langs daar in 't land gekomen was, 'k zegge wel, bij 't
loopen van dat eerste konvooi, mijn grootvader die te Waregem woonde eer hij naar
Lee'gem trok, ging naar Grammene kijken met zijn zuster om den trein te zien over
de Leie rijden. 't Was in de zomer en alleman in open lucht en een treintje met een
lange kave gelijk van een dersketel.
Ja, 'k zegge wel, moesten ze weer komen.
God-zij-gedankt en kozen Delbeke van Stasegem, we zijn eerlijk deur de wereld
gesperteld. Ik 'n hebbe 't niet altijd gepeinsd dat 't zo goed zou uitvallen en als ik
somtemets de Zondag achternoene op mijn hof te dubben en te prakkizeren zat achter
de vespers, 'k zei in mijn eigen, dat 'k geleerd genoeg ware en 'k zou nen boek
schrijven, weet je wat er van boven op zou staan? En 'k zegge 't mijn ziele nog, 'k
zou hem g'heten hebben: Hoe men van uit Heule kunstenare wordt, of de kortste weg
naar 't land van kalebassen, waar dat d' honden met hunder steerten bassen.
G.P. BAERT.
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Brugge hospitaalstad gedurende het beleg van Oostende 1601-1602
De belegeraars hadden twee veldlazaretten ingericht op afstand van hun kamp: een
ten westen, tussen het Albertusfort en Leffinge, het ander bij Blankenberge op de
rand van de duinen. Hun zwaar gekwetsten en zieken zonden zij per schip naar
Brugge. In het Sint-Janshospitaal was een ‘Spaans hospitaal’ ingericht; de
‘administrateur van den Spaenschen hospitaele’ betaalde er 8 groten plus anderhalf
pond brood per dag en per man. De menigte ‘van de ghequetste ende ziecke soldaten
van alle nacien’ in het Sint-Janshospitaal bereikte soms 1300 man, zodat men ‘tot
logemente van de waels, duydschen ende andere nacien’ de godshuizen van de
Madelene, Nazareth en Sint-Juliaan als hospitalen moest inrichten. En weldra bleken
ook deze huizen te klein. Soldaten werden ook opgenomen in het klooster van de
Cellebroeders.
De heren geestelijken en de vier leden 's Lands van Vlaanderen financierden ten
dele de hospitaaldienst in Brugge. Zij droegen de algemene onkosten van de
noodinrichting en betaalden 12 groten per dag en per man. De administratie van deze
dienst werd toevertrouwd aan twee wethouders van de stad: Gaspar de Reulx en
Andries van Cattenbrouck, vader van de latere abt van den Eekhoute.
Aan het hoofd van de dienst stond Meester Pieter Rapaert, ‘docteur in de medecijne’
van de universiteit van Bologna, tijdelijk bijgestaan door Meester Franchois Vincents.
Naast hen werkten in vaste dienst de volgende meester-chirurgijns: Antheunis
Michiels, Jan Roelpot, Franchois Mayaert, Charle Van Have, Silvester De Schildere,
Pieter Beernaert, Jan den Duydschen. Een ‘assistent van de chirurgienen’ was Laureins
Roels. De medicamenten werden geleverd door de ‘apothicarissen’ Cornelis Roelpot
en Heynderic van der Plancke.
Geestelijke hulp werd de gekwetsten verleend o.m. door de pastoors Severyn Baten
van St-Salvators en Willem Moens van de O.L. Vrouwkerk, alsook door Joos Taeye
‘graeubroer binnen den convente vande Colletten’ en de ‘vaders van
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de societeyt Iesu’, die allen vergoed werden door broeder Jan Heerle, meester van
het hospitaal ‘van de Magdaleenen te Nazaretten in Brugghe’.
De rekening van de twee wethouders over het jaar 1601 (1 juli) - 1602 (9 augustus)
vermeldt verder de uitgaven voor de materiële inrichting van de hospitalen. De
stoeldraaier Jan Deereman levert ‘houtte schotelen ende platielen, lepelen ende
anders’; voor het maken van de beddekoetsen laat hij zich bijstaan door Olivier
Peperzele. De kuiper Antone Ghyselynck leverde ‘vier camercuypen tot maken, met
reverentie, van tgevouch vande zieke ende ghequetste soldaten’.
Een grote hoeveelheid ‘wit ende rau lynwaet’ werd aangekocht, samen met wit
laken ‘tot maken van saergen’; de strozakken, genaaid door ‘diveersche aerme
vrouwen’, werden gevuld met ‘terwe stroo ende rugghe ghelay’.
Door ‘eenighe aerbeiders [lastdragers] werd oud lynwaet gecollecteert’ bij de
poorters van de stad ‘tot maeken van plaesteren’.
De verwarming van de zalen vergde grote uitgaven voor ‘barnynchout ende
buscoolen’ door schippers en kooldragers aangebracht.
Arbeiders en Cellebroeders werden ook vergoed voor het ‘draghen van doode
lichamen naar St-Janshuus’: de overleden soldaten werden immers begraven op het
kerkhof van het St-Janshospitaal; de grafmaker ontving een vergoeding voor het
begraven van 135 soldaten die aldaar uit de noodhospitalen waren aangebracht.
De toewijding van de zusters van het St-Janshospitaal bewerkte, naar het getuigenis
van bisschop de Rodoan, de bekering van verscheidene protestanten, Fransen en
Duitsers, die in Spaanse dienst waren. Ook de Cellebroeders maakten zich zeer
verdienstelijk.
Een paar posten uit het slot van de rekening laten iets van de soms dramatische
gevallen doorschemeren. De Cellebroeders ontvangen een vergoeding ‘van
onderhouden te hebben eenen ghequetsten jonghen commende uyt het legher ende
die andersins op de strate hadde moeten sterven...; over het onderhouden van eenen
soldaets jonghen, die cranc ghevonden was onder de boghen van de mueren deser
stede ende aldaer zoude
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ghestorven hebben...; van eenen ghequetsten soldaet van Sluus die zyn pasport hadde
verlooren, ende by dien nerghen en wiert ontfanghen’.
Zo was het te Brugge, en zo ging het, op mindere schaal, te Nieuwpoort, Veurne en
Ieper waar ook talrijke soldaten in de gasthuizen en kloosters opgenomen werden.
Officieren van hogere rang lieten zich verzorgen in een of ander ‘hostelrie’, somtijds
tien en meer mijlen van het kamp van Oostende.
Sommige kolonels organiseerden een eigen hospitaaldienst voor hun regiment.
Een merkwaardig voorbeeld is de dienst door kolonel de Catris, bij akte van 29 april
1601, opgericht te Torhout waar hij met zijn regiment in garnizoen lag. Dit ambulante
hospitaal bestond uit twee chirurgijns (een majoor en een luitenant, twee kapelanen
en een koster; zij beschikten over een wagen met drie paarden om de bagage van de
dienst te vervoeren: matrassen en dekens, alsook een hospitaaltent en een paviljoen
voor de kapel. Het geheel werd bekostigd door het regiment. Officieren en mannen
waren vrij toe te treden of niet; ieder die lid werd, stortte op elke betaaldag een percent
van zijn soldij in een gemeenzame kas of ‘busse’: het was een soort mutualiteit. Zij
betaalden volgens hun graad: kolonel en kapitein betaalden resp. 9 en 7 florijn,
musketier en busschieter resp. 7 en 5 stuivers.
De militaire ziekenkas had nog andere inkomsten o.m.: de 40e penning van de
oorlogsbuit; de nalatenschap van gevallenen zonder naastbestaanden; de boeten voor
godslasteringen: de twee eerste malen betaalde de overtreder zoveel als zijn gewone
bijdrage, de derde maal werd de vloeker met doorstoken tong uit het regiment
gesloten. Uit het tegoed aan soldij van gevallen soldaten werd een zielmis
gehonoreerd.
Op de wagen werd ook de ‘kas’ zelf meegevoerd, een beslagen koffer met drie
sloten, waarvan de sleutels in handen waren van de kapelaan-aalmoezenier, de
chirurgijn-majoor en de kwartiermeester.
De chirurgijn had geen fixe doch werd betaald per man die hij verzorgde; de kas
betaalde eveneens per man voor geneesmiddelen, voedsel en bediening in het
hospitaal.
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Dit reglement werd te Torhout ondertekend door al de officieren van het regiment
en door vier mannen van elk vendel namens hun kameraden. In Brugge zelf kon
kolonel de Catris geen plaats meer vinden voor zijn hospitaaldienst; hij richtte zich
daarop naar Nieuwpoort en Veurne waar hij enkele maanden later zelf als gekwetste
zou opgenomen worden. Zijn organisatie wordt nog heden beschouwd als een datum
in de geschiedenis van het ambulancewezen.
Delepierre. Précis analytique des documents... de la Flandre Occidentale 3. 249-275
(Brugge 1842). E. Vlietinck, Het Oude Oostende 294 (Oostende 1897). P. Henrard,
Histoire du siège d'Ostende 49-51 (Brussel 1890). H.A. Wauthoz, Les Ambulances
et les Ambulanciers à travers les siècles 128-130 (Brussel z.d.).
A.V.

Oude Mariabeelden uit de O.L. Vrouwkerk te Nieuwpoort voor 1914.
Een ‘O.L. Vrouw van Remedie’ zou - volgens een nota van P. Declercq in Biekorf
1955, blz. 60 - bestaan hebben in de O.L. Vrouwkerk te Nieuwpoort. Het was een
gekleed beeld met zilveren kroon en scepter. Wij hebben in Nieuwpoort nooit horen
spreken van een O.L. Vrouw van Remedie. Er bestond nochtans een confrerie van
de H. Drievuldigheid, waarvan de kapel gelegen was in de kruisbeuk, noordkant.
Boven het altaar was er een grote schilderij te zien, waarop al de personen in
natuurgrootte afgebeeld waren. Men zag er een Trinitariër die trachtte geboeide
slaven vrij te kopen. Volgens Meynne was deze schilderij van P. Beernaerts, en
dagtekende van 1679. Het was een gift aan de kerk gedaan door Jan De Mystere, te
dien tijde burgemeester van Nieuwpoort.
Er bestond ook een ander gekleed beeld, namelijk van O.L. Vrouw van het
Scapulier.
Een derde gekleed beeld was dit van O.L. Vrouw van de Nood Gods, staande in
de zuidkapel van de kruisbeuk. Dit beeld wordt door Meynne (Histoire de Nieuport,
1876) genoemd ‘Notre-Dame de Bon Secours’? Wybo (Nieuport ancien et moderne,
1904 noemt ditzelfde beeld ‘Notre-Dame des Douleurs’?
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O.L. Vrouw van de Nood Gods was zeer oud. Volgens de legende bestond dit beeld
reeds in 1489, ten tijde van de belegering door de Fransen. Tegen het einde van het
beleg droeg men dit beeld rond de vestingen om de overwinning te bekomen. En
men beloofde ook aan O.L. Vrouw een kaars (‘een singie van wasse’) te offeren die
moest zijn ‘alzo lanc als dese stede groet es int ronde omme ghemeten’. (Stadsrekening
van 1493). Welnu, de lengte van de vestingen bedroeg ongeveer 2000 meter. Men
zal begrijpen waarom de Nieuwpoortenaars hun belofte nooit stipt hebben volbracht!
De geofferde kaars werd vervaardigd te Brugge uit 418 pond was door Gillis Barbier.
(E. Vlietinck, Een Bladzijde uit de geschiedenis... p. 66; Fragmenta I 189).
Er bestond ten slotte nog een O.L. Vrouwbeeld, wat kleiner dan de bovengenoemde,
en dat geschilderd was. Het zag er zonderling uit, immers het hoofd helde over naar
de rechterschouder, zodat men het noemde: ‘Onze Lieve Vrouwe scheve nekke’. Het
stond in een nis, gehouwen in een der driedubbele pilaren van de kruisbeuk, rechtover
deze waar de trap in was die naar het hoogzaal leidde.
Dit laatste beeld heeft zijn legende. Men vertelt dat er op zekere dag een dief de
juwelen van dit beeld wilde stelen. Toen hij met dit inzicht de hand uitstak, kwam
het hoofd plotseling in beweging en helde over naar de rechterschouder. Bij dit
wonder vluchtte de dief verschrikt de kerk uit. Sedertdien was het beeld zo gebleven.
Deze legende werd voor het eerst opgetekend door Hippoliet-Frans van de Velde,
procureur des konings te Veurne, en door zijn broeder Jaak-Frans medegedeeld in
het tijdschrift Wodana (1842-43) van J.W. Wolf. Hieruit werd de vertelling
overgenomen in Rond den Heerd 9, 1874, 328 en in Maria's Vlaanderen (1875; 2e
uitg. Antwerpen 1890, blz. 224) van P. Schoutens.
K. LOPPENS.

Klaterdag
Op St. Elooi (1 december) kletsten de boevers op de bergen (Kemmelberg, Monteberg,
Rode en Zwarte Berg) en ook in 't ronde van Poperinge met grote zwepen of
‘klassooren’. Het was ‘klaterdag’ en ze ‘looiden’.
C.D.
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De garnaalvangst op onze kust in de 18e eeuw
De garnaalvisserij is tegenwoordig een zeevisserij die per boot geschiedt. Tot
omstreeks 1880 werd de garnaal uitsluitend ‘aan wal’ gevist door mannen te voet en
te paard, vooral op de Westkust, hoewel er rond 1850 ook tussen Oostende en
Blankenberge garnaal gevangen werd.
De gaarnaalvissers te voet en te paard noemt men kruiers, in de volksmond
‘kruwers’, en hun vangst heet ‘kruiof zandgarnaal’, terwijl ‘zeegarnaal’ door de boten
wordt aangebracht. Deze aanvoer heeft het strandbedrijf verdrongen; er blijven nog
slechts enkele kruiers over te Koksijde en te Oostduinkerke(1).
In de 18e eeuw hadden de garnaalkruiers op onze kust met zware moeilijkheden
te kampen omdat de strandvisserij er nog altijd geregeld was door het plakkaat van
15 october 1614. Dit plakkaat zorgde voor de bescherming van de onvolgroeide vis
en van het viszaad of visbroedsel die door de sleepnetten bij laag water meegetrokken
worden en daarna op het strand achtergelaten. De netten door mannen, paarden of
sloepen gesleept moesten mazen hebben van ten minste ‘vijf volle ghemeene zeelieden
duymen’ zijde. Deze duim was 14 mm; de mazen moesten dus ten minste 7 cm zijde
hebben om kleine vis en visbroedsel door te laten. Netten met kleinere mazen moesten
onverwijld ingeleverd en vernield worden(2).
Op 17 februari 1727 liet de Regering dit plakkaat opnieuw afkondigen en 25 jaar
later (15 januari 1752 kwam een verordening uit over het strandvissen, opgemaakt
door de magistraat van het Brugse Vrije wiens rechtsgebied zich uitstrekte op onze
kust tussen de Yzer en de Nederlandse grens met uitsluiting van de steden. Nu werd
bepaald - volgens een plakkaat van 12 maart 1616 - dat van St Jansmis (24 juni) tot
31 augustus mocht gevist worden met netten waarvan de mazen ten minste ‘dry en
alf gemeene zeelieden duymen’ of 49 mm zijde hadden. Buiten deze zomerweken

(1) Biekorf 1947, blz. 154, 156.
(2) Tweeden Placcaertboeck van Vlaenderen, blz. 364.

Biekorf. Jaargang 57

18
bleven de mazen van 7 cm verplichtend, zoals door het plakkaat van 1614 bepaald
was(3).
In feite nu gebruikten onze strandvissers sleepnetten waarvan de mazen veel kleiner
waren dan de voorgeschreven 49 mm, anders zwom de garnaal er door.
De baljuw van Nieuwpoort, zelf eigenaar van drie vissersloepen die op de naam
van zijn vrouw ingeschreven stonden, had het plakkaat van 1614 ontdekt en wilde
het nu volijverig toepassen om de opbrengst van boeten te kunnen storten in de kas
van de vorst. Begin april 1773 was hij inderdaad, samen met een knecht, verschenen
op het strand van Oostduinkerke om er de paarden van de garnaalkruiers te tellen en
hun netten te onderzoeken. Hij had gevraagd ‘of sy geene cleene viskens’ vingen en
liet hun opmerken dat hun netten niet in orde waren: paarden en netten zou hij moeten
aanslaan.
Op 16 april waren 18 à 20 vissers aan de vangst op het strand dichtbij de polder
van de heer van Oeghem, niet ver van de Yzermonding. Toen iemand hun kwam
zeggen dat de baljuw met 14 à 16 soldaten uitgetrokken was om hen aan te houden,
trok iedereen inderhaast naar huis. De vissers Jacobus Idou en Joannes Lagein gingen
hun nood klagen bij de pastoor van Oostduinkerke, Josephus Burrie, en vroegen hem
een akkoord te willen bemiddelen: hij mocht de baljuw van hunnentwege 30 à 32
kroonstukken aanbieden om de garnaalvisserij te Oostduinkerke te laten voortgaan.
Pastoor Burrie trok 's anderendaags naar Nieuwpoort op het paard van een der vissers.
Hij betoogde aldaar dat de dis van de parochie reeds overlast was door het aantal
noodlijdenden: zonder de strandvisserij zou de parochie heel ten onder gaan. De
baljuw hield staande dat de strandvissers met hun sleepnetten de kleine vis vernielden
tot grote schade van de zeevisserij. Zijn voorganger, baljuw de Cocq, had vroeger
jaarlijks 100 gulden van de vissers van Oostduinkerke ontvangen. De pastoor echter
wedervoer dat dit nu niet meer kon omdat er nu veel minder langs het strand te vangen
was, en dat het leven ook veel duurder was dan vroeger. De baljuw bleef verzekeren
dat de vissers soms een kroon per korf garnaal

(3) Vijfden Placcaertboeck van Vlaenderen II 897.
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verdienden. Eindelijk, dank zij de tussenkomst van de vrouw van de baljuw, werd
overeengekomen dat de garnaalkruiers dit jaar verder mochten vissen mits betaling
van 24 franse kronen; de volgende jaren zouden zij 20 kronen betalen. Dit alles op
voorwaarde dat zij de gesleepte kleine vis terug in zee zouden werpen en de
overeengekomen som binnen de acht dagen betalen.
De vissers namen het voorstel aan. De som werd onder elkaar verdeeld en de
pastoor ging zelf de franse kronen overhandigen aan de baljuw die zich nu
toegeeflijker zou tonen.
Inmiddels had de Nieuwpoortse baljuw - Merlebecque was zijn naam - ook de
garnaalvissers ten oosten van Nieuwpoort lastig gevallen. Het eerst was Middelkerke
aan de beurt gekomen. Het begon weerom met een ondervraging naar het lot van de
onvolgroeide vis. Een paar dagen later verschenen de officieren van de baljuw op
het strand en verjoegen er de strandvissers. Over dit incident zond F. Bowens, broeder
van de postmeester van Oostende, een rapport naar Porter, schepen van het Brugse
Vrije. Een deel van de mannen van Middelkerke zijn hun broodwinning kwijt, zo
betoogt Bowens, immers zij moeten leven van de groentenkweek en van de gaarnaal
die ze naar Brugge verkopen. En waarom Middelkerke, terwijl tussen Oostende en
Blankenberge geen visser verontrust wordt. Bowens vroeg nog of het verbod uitging
van de magistraat van het Vrije, ten einde de vissers te kunnen verwittigen en te
voorkomen dat hun paarden en netten zouden afgenomen worden.
Een paar dagen later was de baljuw opnieuw te Middelkerke opgetreden. Hij had
een deel van de vangsten aangeslagen en gedreigd dat hij ook op paarden en netten
beslag zou leggen. Daarenboven had hij enkele vissen afgedaan van de vishaken die
in zee uitgelegd waren.
Nog dezelfde avond vroeg de baljuw aan de kommandant van de vesting
Nieuwpoort een militair geleide om 's anderendaags tegen de strandvissers op te
trekken, ditmaal te Westende. Hij kreeg twaalf man, een sergeant, een korporaal en
tien fusiliers; hij zelf nam zijn kolfdrager (gendarm) mede. Zo verscheen dit
gezelschap op het strand te Westende waar
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zeven vissers met zeven paarden aan het werk waren. Baljuw en kolfdrager, die
bereden waren, stormden met getrokken pistool op de vissers toe om hen in bedwang
te houden totdat de soldaten ter plaats waren. Eén man kon ontvluchten met
achterlating van zijn paard. De andere werden naar Nieuwpoort opgeleid en er tijdelijk
opgesloten terwijl paarden en netten in de herberg De Papegay afgeleverd werden.
Twee brieven gingen in der ijl naar Brugge: een van de pastoor en de hoofdman
aan de magistraat van het Vrije, een ander van F. Bowens aan zijn vriend, de schepen
Porter. Zij deelden de namen van de zeven vissers mede; het waren: Pieter Lambré,
Pieter Maekelberge, Dominicus Pinte, Jacob Van der Sype, Frans Lacante, Lodewijk
Scherpereel en Balthazar De Wulf. Men drong aan op spoedige tussenkomst, want
de baljuw had de wetheren van Nieuwpoort voorgesteld de aangeslagen paarden en
netten openbaar te verkopen om daaraan de boete van 30 carolusguldens te verhalen
die de betrapte vissers opgelopen hadden.
Als gevolg op deze brieven zonden de heren van het Vrije de schepen Pierre
Dominique Rouget naar Nieuwpoort, Westende en Middelkerke om de zaak te
onderzoeken. Rouget begaf zich ook naar Veurne waar de magistraat op zijn vraag
een onderzoek instelde over het optreden van de baljuw in de parochie Oostduinkerke,
die onder Veurnse jurisdictie gelegen was(4). Afgevaardigd werd de griffier van de
wezen, J.A. de Ruescas, wiens verslag aan de magistraat van het Vrije zou gezonden
worden.
Het rapport van Rouget bewaarde ons tal van bijzonderheden. Te Nieuwpoort zelf
kreeg hij van de plaatskommandant, majoor de Gibson, een schriftelijke mededeling
over de ware toedracht der zaak. Te Westende en te Middelkerke onderhoorde Rouget
zelf een reeks getuigen.
De pastoor van Westende, J. De Pauw, vertelde hem wat hij had horen zeggen
over het optreden van de baljuw. Hij bevestigde dat, op de 60 à 70 huisgezinnen die
zijn parochie telde, er 30 leefden van de garnaalvangst. Hij profiteerde van de
gelegenheid om zijn grieven bekend te maken en vroeg

(4) Rijksarchief te Brugge. Brugse Vrije, reg. no 54 (Resolutieboek 1771-1777) f. 36 v.
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Rouget in zijn rapport te willen schrijven ‘hoe dat 't is een groote verergernisse van
te laeten de respective visschers naer de zee gaen op de sondagen en andere
heyligdaghen’ en dat de magistraat van het Vrije dat zou moeten verbieden.
Een tiental personen werden te Westende en te Middelkerke onderhoord. Uit hun
getuigenis vernam Rouget o.m. het volgende. Men viste er op garnaal te paard en te
voet, niet met sloepen. Al de netten hadden veel kleinere mazen dan voorgeschreven
was. Te paard gebruikte men ‘cheinnetten ofte pincknetten, genaemt caerten’; te voet
werden ‘crucnetten’ gebruikt. Te Middelkerke werkten er een tiental vissers te paard
en een dertigtal te voet. Kleine platvis ‘gheseydt butten en plaeten’ die in hun netten
kwam, werd steeds terug in zee geworpen. Naar schatting leefden, tussen Oostende
en Nieuwpoort, ongeveer 150 gezinnen van de garnaalvisserij. De strandvissers van
Mariakerke had de baljuw niet lastig gevallen. Dit alles in april 1773.
Ondertussen waren sommige van de bekeurde vissers met de baljuw van
Nieuwpoort gaan onderhandelen om hun paard en hun netten terug te kopen. De
baljuw vroeg 25 gulden elk. De vrouw van Pieter Lambré kon de hoge ambtenaar
met een aanbod van zes kroonstukken niet bewegen. Balthazar De Wulf kreeg zijn
paard terug voor 17 gulden, evenals Jacob van der Sype, wiens dochter als dienstmeid
bij de baljuw inwoonde. Deze laatste visser verklaarde vrijmoedig dat de sloepen
van Nieuwpoort ook netten gebruikten met te kleine mazen, en drie van deze sloepen
behoorden aan de baljuw zelf. Ten slotte kwam het tot een algemeen akkoord: ieder
visser mocht voortaan ongestoord garnaal vangen mits een taks van 7 gulden per jaar
te betalen aan de baljuw. Een inwoner van Lombardzijde had reeds deze som betaald
en werd sedertdien ongemoeid gelaten.
Schepen Rouget keerde op 28 april uit Nieuwpoort met de barge terug naar Brugge
waar hij bij de magistraat van het Vrije verslag uitbracht. Men besloot het rapport
uit Veurne af te wachten, dat drie dagen later aankwam. De heren van Veurne kregen
daarop een afschrift van het onderzoek van het Brugse Vrije. De beide magistraten
kwamen ten slotte
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overeen om een gezamenlijke klacht in te dienen bij het Hof te Brussel. Het stuk
werd 16 juni 1773 ingezonden en hield het volgende in.
Het plakkaat van 1614 dient ingetrokken te worden. Immers de garnaalvangst is
nodig voor het bestaan van een deel van de kustbevolking en voor de bevoorrading
van het omliggende gebied. Dat de garnaalvisserij de visvangst hoegenaamd niet
schaadt, blijkt uit het feit dat het aantal vissersloepen te Blankenberge in de laatste
tijd is aangegroeid en dat nu ook te Heist onlangs een vissersvloot werd opgericht;
alleen het tekort aan manschappen belet meer boten ter visvangst uit te zenden. In
afwachting van de gevraagde intrekking zou de baljuw van Nieuwpoort moeten
opgelegd worden de vissers niet meer te verontrusten, daar hij het plakkaat van 1614
alleen toepast tot zijn eigen profijt, om zijn eigen vissersbedrijf van hinderende
konkurrenten vrij te houden.
Het rekwest raakte ook de vangst van sardijnen en sprot aan. Het plakkaat van
1614 verbood deze vangst omdat ook daarvoor netten gebruikt werden met kleinere
mazen. En nochtans, zo betoogt het rekwest, wordt sprot alhier zeer gegeerd, men
vangt er ook gedurende het haringseizoen. Heel ten onrechte wordt beweerd dat
sardijnen onvolgroeide haringen zijn. Het Hof zou in dezen goed doen daarover te
informeren in Holland: hoe het daar staat met de sprotvangst, of deze verboden is
op sommige tijdstippen van het jaar, of ze kwaad doet aan de ‘groote visscherien’,
en eindelijk of sprot dan wel onvolgroeide haring is.
Dit rekwest werd op 26 juni door het Hof te Brussel doorgezonden naar de Fiscale
Raden van Vlaanderen en tien dagen later door de voorzitter van de Raad voor advies
medegedeeld aan... de baljuw van Nieuwpoort.
Hier volgen nu de opmerkingen door de baljuw in geschrift gebracht en op 1
october ingezonden. Naar zijn oordeel moet het plakkaat van 1614 gehandhaafd
blijven om velerlei redenen. De ‘geernaers-cruyers’ vernielen immers ‘het gru ofte
zaet’ van de vis; zij omroeren de bedden kleine visjes met netten waarvan de mazen
zo klein zijn dat zij al deze visjes vangen om ze dan later op het strand achter te laten
als voedsel voor de zeevogels of ze naar huis mede te nemen als varkensvoeder.
Daardoor verdwijnt de vis. En zo hij op onze kust niet geheel verdwenen is, dan is
dit te danken aan de maatregelen door de naburige landen genomen tot bescherming
van de onvolgroeide vis. Men zou best opnieuw het plakkaat van 19 maart 1539
toepassen waarbij verboden wordt te vissen langs het strand met ‘cheynetten, van
wat wyde van maesschen dat die zijn ofte wesen moghen’. De sancties hierbij zijn:
bij een eerste overtreding een boete van 30 carolusgulden en
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verbeurte van schepen, paarden en netten; op een tweede overtreding staat een
verbanning van tien jaar uit het graafschap(5).
De baljuw gaat nog verder. De strandvissers zou men de toegang tot het strand
moeten ontzeggen, zij roven immers al het goed dat aanspoelt van gestrande schepen.
En nu de aantijgingen van brutaal optreden tegen de vissers. Daartegen tekent de
baljuw protest aan: uit medelijden heeft hij hun veel kleinere boeten opgelegd dan
het plakkaat van 1614 voorziet. En hij steunt erop dat dit plakkaat alleen toepasselijk
is op de strandvissers, niet op de leden van het korps der zeevisserij uit de zeesteden,
die met sloepen uitvaren - zoals de sloepen die zijn vrouw uitrust voor de vangst van
haring en andere vis - en die netten gebruiken genaamd ‘corren en carten’. Uit eigen
belang werpen deze vissers de gevangen kleine vis dadelijk terug in zee. Deze visserij
is veel belangrijker dan de ‘duyne-boeren, als hoveniers ende cleene gebruykers die
in het somer saisoen de functie doen van cheinert ende van geirnaer-cruyers’ en die
de magistraten van het Brugse Vrije en van Veurne willen beschermen tot nadeel en
‘destructie’ van de grote visserij. Daarom zou het Hof het verzoek van de twee
genoemde magistraten moeten afwijzen.
Tot zover ons dossier(6).
Twaalf jaar later kwam een ordonnantie van Keizer Jozef II de zeevisserij op onze
kust regelen. Zij verscheen op 30 april 1785 en nam de bepalingen over van de
plakkaten van 1539 en 1614, alsook deze van de ordonnantie van het Brugse Vrije
van 15 januari 1752. Het werd nu verboden te vissen langs het strand met sleepnetten,
hoe groot ook de mazen ervan mochten wezen. Voor de eerste overtreding was de
confiscatie van de boten, paarden en netten voorzien, alsook een boete van 30 gulden,
voor de tweede overtreding zou de schuldige veroordeeld worden tot tien jaar
opsluiting in het Provinciaal Correctiehuis te Gent. Al de sleepnetten moesten
ingeleverd worden. Voor de zeevisserij mochten slechts netten gebruikt worden met
mazen van ten minste vijf duim of 7 cm, maar van 24 juni tot 31 augustus mocht
men netten gebruiken met mazen van drie en half duim of 49 mm.
Over de strandvisserij was dus niets voorzien. Maar in een aanvullend schrijven
van 1 juni 1785, liet het Hof te Brussel weten aan de magistraten van Oostende,
Nieuwpoort en Blan-

(5) Eersten Placcaertboeck van Vlaenderen, blz. 351.
(6) Rijksarchief te Brugge. Brugse Vrije, bruine pakken no 4307.
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kenberge, dat voor de vangst van makereel dezelfde netten mochten gebruikt worden
als men gewoon was. Wat de ‘gernaerts’ betreft, deze mochten voort gevangen
worden langs de kust, niet met sleepnetten, ‘mais seulement avec des ruches et des
filets non traînans, qu'une seule personne à pied dirige dans l'eau sans aucune autre
aide ni secours quelconque’.
Er waren nu nog moeilijkheden in het uitleggen van deze ordonnantie van 1785.
Na overeenkomst met het Hof te Brussel gaf de Raad van Vlaanderen te Gent, op 15
juli 1785, de volgende aanvullingen uit. De vijf duimen of 7 cm der mazen sloegen
niet op de lengte van de zijde, maar op de volledige ‘omstreck’. Kruisnetten met
mazen van minder dan 7 cm omtrek waren verboden in de zeevisserij. De
visserssloepen mochten hun ‘carten’ gebruiken om het nodige aas te vangen, maar
slechts in de maand mei. Geen platte zeevis mocht vervoerd of verkocht worden die
geen zeven Brugse duimen lang was (175 mm) op straf van 18 gulden boete en de
confiscatie van de vis(7).
Na de tweede bezetting van onze gewesten door de Franse republikeinen in 1794
verviel de oude wetgeving op de strandvisserij en werden opnieuw sleepnetten
gebruikt voor de garnaalvangst.
JOS. DE SMET.

Beslegen wagen
De houten wielen van boerenwagen en kar zijn omspannen met de ijzeren hoepel of
‘beslag’.
Vroeger, tot 1914-18, waren er t' onzent nog wielen met een ‘beslag’ in de echte
zin van het woord d.w.z. einden ijzer die, van vierkante gaten voorzien, op de velgen
genageld waren; het wiel was dus werkelijk beslegen. Het mirakelboekje van O.L.
Vrouw van Izenberge verhaalt een wonderbare redding van een ‘beslegen wagen’
(d.i. een wagen met zulke beslegen wielen). Dat was in de jaren 1700.
Voor 1914-18 zag men soms nog een wagen of kar met houten as, heel kundig
gemaakt ten andere. Heden zou men de Vlaanders mogen afzoeken, ik weet niet of
men er nog een zou vinden?
A.B. STAVELE.

(7) P. VERHAEGEN, Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, XII (1781-1786),
Brussel 1910, blz. 415-417, 421, 425.
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Uit de vaktaal van polders en wateringen.
Vroegste voorbeelden van polder.
Polder ‘ingedijkt land’ komt voor in het oostfries (poller, polder), in het fries en in
het nederlands; middelned. vormen zijn polre, poller, poldre, poldere, poelre. Het
woord komt in de andere duitse tongvallen niet voor. Verdam beschouwt het w.
polder als verwant met pol: ‘benaming van een plaats, hetzij een eilandje, hetzij
laagliggend, door aanslibbing gevormd land’. Beekman vermoedt eveneens een
samenhang van pol of polle met polre, doch de betekenis van pol verbetert hij als
volgt: ‘Grond of plaats, die zich een weinig verheft boven het oppervlak van het
omringende water of terrein’.
Warnkönig beschouwde in 1835 een oorkonde van de Sint Pietersabdij uit 1218
als de oudste waarin het woord polder voorkomt; dit betrof de Abbekinspolder, die
zeer waarschijnlijk ten noorden van Biervliet lag.
In haar studie over de Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen
(besproken in Biekorf 1955, 334) stelde Dr M.K. Elisabeth Gottschalk vast dat het
woord polder reeds in de volle 12e eeuw voorkomt bij Nieuwpoort zowel als op
Kadzand.
Een oorkonde van de abdij Ter Duinen, daterend uit de jaren tussen 1138 en 1153,
heeft betrekking op de ‘Sudhpolra’ te Ramskapelle bij Nieuwpoort. Zij betreft een
schenking van tienden door de kanunniken van St-Walburga te Veurne aan de abdij
Ter Duinen.
Doch ook op het eiland Kadzand hoort men over polders in de 12e eeuw en wel
sedert 1177.
Ridder Walter van Axel deed in dat jaar 1177 afstand van zijn grafelijk leengoed
op Kadzand, dat verspreid lag ‘super Val et super Grotenflit et in Kercpolre et Strinc
et Bertenhuc et Sumpel’. Op zijn verzoek schonk de graaf dit land ‘cum omni
accrescenti terra’ aan de abt van St-Baafs.
Enige jaren later (1189/90) breidde graaf Philips van de Elzas het grondbezit der
St-Baafsabdij op Kadzand nog uit met 100 gemeten, die tevoren eveneens grafelijk
leengoed waren geweest. Dit land lag in ‘Sudpolre super Dondelinsvliet’. Verder
schonk de graaf aan St-Baafs landerijen ‘... in Kerpolre bosthalf et in Sudpolre
bostenkerke’.
Kercpolre en Sudpolre op het eiland Kadzand zijn, na de Sudhpolra bij
Ramskapelle, de oudste poldernamen die men kent. Op Kadzand waren toen stellig
reeds meer polders aanwezig. Zelfs zodra de naam Cadesand opduikt - in een
oorkonde van St-Baafs uit 1111/15 - mag men aannemen dat
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hier reeds een stelsel van kaden aanwezig was, waardoor geleidelijk het ene stuk
schorregrond na het andere werd omgeven en tot polder gemaakt. De landaanwinst
geschiedde hier met slechts kleine stukken tegelijk.
Door de aanleg van dijken werd de aanslibbing aan de buitenzijde bevorderd en
versneld. Van lieverlede ging men er toe over, nieuwe dijken verder zeewaarts aan
te leggen, zodat dus nieuw land werd aangewonnen in de vorm van ‘polders’.
Waarschijnlijk moet men de oudste inpolderingen van West-Europa in Vlaanderen
zoeken. En de datering ervan mag zeker in het begin van de 12e eeuw gesteld worden.
- Verdam Mnl. Wdb. en Beekman (Mnl. Wdb. XI, Aanvullingen) s.v. polder.
Warnkönig, Flandrische Rechtsgeschichte I, 239. Van de Putte, Cron. et Cartularium
de Dunis 443. Dr M.K.E. Gottschalk a.w.p. 21-22.

Heveninghe - Everinghe.
Beekman citeert - als toelichting van het w. heveninge bij Verdam - uit het koninklijk
plakkaat van 2 maart 1576 betreffende de unie van verschillende polders in het
kwartier van Terneuzen het volgende voorbeeld: ‘... die vander voorsz. Stede van
Axel, met de Heveninghen van Beoosten ende Bewesten-blye’. De auteur zal het
plakkaat niet op zijn geheel hebben gelezen, het bevat immers een herhaling van
dezelfde passus met de volgende variante: ‘... de Stede van Axel, met de Everinghen
van Beoost ende Bewesten-blye in Axel-Ambacht...’.
De variante everinghe = heveninghe vonden we tot nu toe in geen woordenboek
opgenomen. Ook Stallaert, die hevenboeck uit het plakkaat van 1576 vermeldt, heeft
de lezingen heveninghe en everinghe voorbijgezien. Heveninghe is, in de Vier
Ambachten, synoniem van wateringhe, waterschap.
Voorbeelden van everinghe = wateringhe ontbreken niet, dank zij een proces in
1545 voor de Raad van Vlaanderen gevoerd door de abt van Ter Duinen enerzijds
en de abten van Drongen, St-Baafs en Baudelo anderzijds.
Ter Duinen was de grootste ingelande in de drie polderparochiën Hontenisse,
Ossenisse en Heinsdijk in Hulsterambacht. Hontenisse en Ossenisse behoorden
nagenoeg geheel aan Ter Duinen; in Heinsdijk stond Ter Duinen ook als voorgelande
aan de spits met 1260 gemeten en had er van oudsher al de dijklasten te dragen,
terwijl Drongen, St-Baafs en Baudelo en de ‘smalle gelanden’ van deze parochie,
meestal achtergelanden, in de dijklasten niet tussenkwamen.
De dijklasten waren nu voor Ter Duinen te zwaar geworden. Reeds in 1525 had
de abt te Brussel om steun en toelating
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verzocht tot het leggen van inlaagdijken in dit gebied. De stormvloed van de Kwade
Zaterdag 1530 (5 november) had de polders van Hulsterambacht zo zwaar geteisterd
dat de abdij, die overigens zeer veel schulden had, de herbedijking niet langer
zelfstandig kon financieren. De abt zag dan ook uit naar de oprichting van een
wateringhe naar het voorbeeld van de Wateringhe van Veurne-Ambacht, waarvan
hij de watergraaf was, en van de wateringhen in Westelijk Zeeuws-Vlaanderen
(IJzendijke, Groede, Kadzand). In zijn ontworpen ‘unie van de drie parochiën’ zouden
ook de achtergelanden, die door de dijken van Ter Duinen beschermd werden, een
dijkgeschot betalen.
In de stukken van het proces van 1545 is er echter nooit sprake van ‘wateringhe’
noch van ‘heveninghe’, het gaat er voortdurend over een unie of ‘ghemeene everinghe
van de drie prochien’, door Ter Duinen voorgestaan, door de andere abten, met
Drongen aan het hoofd, fel bekampt. Ter Duinen beroept zich op het feit dat er reeds,
in aanpalende gebieden, en namelijk in Axelambacht en in Gaternisse, zulke
‘ghemeene everinghen’ bestaan of op komst zijn. Wij laten nu de abt van Ter Duinen
zelf uit zijn procesbundel spreken.
‘t' Welck [ontwerp] oock gheene nieuwichede wesen en zoude, by dat
zulcke ende ghelycke everinghe in diverssche plaetsen ghebuert es: zo in
Casant, Chaeftinghe, Gaternesse, Grevelinghe, Burburchambacht,
Berchambacht, Veurnambacht tot onder Casselle ende Sente Omaers ende
andere, van welcke eene generale everinghe zo by sententie van Myne
Heeren wanden Raede ende andere by ordonnantie vander Kon. Majesteyt
ghemaect es’.
De abt vermeldt dan het voorbeeld van de drie parochiën van het naburige
Axelambacht ‘Nieuotene, Haensdyck ende West-Saemslacht’ die ‘der ghelycke zyn
alsnu vervolghende ende versouckende... eene ghemeene everinghe’. Hij wijst er op
dat de achtergelanden van ‘de gemeene everinghe van Gaternesse’ die onlangs werd
opgericht, veel meer redenen tot oppositie konden aanbrengen dan de Gentse abdijen
en toch ‘es d'unye gheoctroieert, gheeffectueert gheweest ende noch daghelicx
onderhouden, zoot al notoire es’.
Het plan van de ‘ghemeene everinghe’ van de drie parochiën van Hulsterambacht
kwam niet tot uitvoering. De everinghe van Axelambacht daarentegen is wel tot
stand gekomen, zoals blijkt uit het plakkaat van 1576.
Het poldergebied van het oude graafschap Vlaanderen kent dus drie verschillende
benamingen voor waterschap: wateringhe van Duinkerke tot IJzendijke; everinghe,
var. heveninghe in Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. Daartussen ligt een deel van
Westelijk Zeeuws-Vlaanderen waar de ‘Oude
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Hevine’ in 1228 (later Oude Yevene of Oude Yeve) bij Oostburg voorkomt als de
oudste aanwijzing van een waterschap in dit gebied.
Everinghe is, voor zover we weten, niet ouder dan de 16e eeuw en is mogelijk
ontstaan uit heveninghe (contaminatie met wateringhe?) dat reeds in de 15e eeuw
voorkomt. Beekman geeft s.v. heveninge de volgende verklaring: ‘Land in heveningen
noemde men in Vlaanderen en Zeeland land waarvan schot geheven werd; bij
uitbreiding soms ook watering, polder’. Zijn bewijsplaatsen uit Brielle zijn echter
geografisch ontoereikend. Het duistere punt blijft de apartheid van het
Hevine-Heveninghe-Everinghe-gebied in Zeeuws-Vlaanderen, alsook de taalkundige
verhouding van het ww. hevenen en de samenstellingen hevenboeck, hevenmeester,
heventyt, tot deze Zeeuws-Vlaamse benaming voor wateringhe.
- Archief van het Groot Seminarie te Brugge. Fonds Duinenabdij. Rubriek Zande.
Titel Processen no 201. Verdam Mnl. Wdb. en Beekman (Mnl. Wdb. XI,
Aanvullingen) s.v. heveninge. Stallaert s.v. hevenboeck, hevine. Placcaet-Boeck van
Vlaenderen III 462-463. Jaarboek van de Oudh. Kring De Vier Ambachten 1930,
34.
A. VIAENE.

Mengelmaren
Inventaris van de vroege kerkelijke gotiek in West-Vlaanderen
Onze romaanse kerkelijke bouwkunst werd op voortreffelijke wijze geïnventariseerd
en bestudeerd in de bekende werken van Prof. Dr Broeder Firmin en Z.E.H. Michiel
English. Een nieuwe etappe van archeologisch onderzoek was hiermede aangewezen:
de vroeggotiek, binnen de grenzen van onze provincie. Dit omvangrijk werk werd
ondernomen door LUC DEVLIEGHER. Een eerste deel - het proefschrift waarmede hij
in de kunstgeschiedenis gedoctoreerd heeft - is verschenen. Het brengt de inventaris
van onze kerkelijke gotiek uit de l3e eeuw, technisch beschreven in het kader van de
bouwgeschiedenis van iedere kerk. Bij de beschrijving behoort een overvloed van
illustratie: foto's, grafische documenten, grondplans en profielen, dit alles
geïnterpreteerd in het licht van een langdurige omgang met de behandelde
kerkgebouwen.
Het aangekondigde tweede deel zal de kenmerken en de evolutie van onze
vroeggotiek vergelijkend bestuderen. Tot slot en kroon op dit voortreffelijke werk
komt dan een overzicht van de bronnen en de literatuur. En, zo we mogen vragen,
ook nog een didaktische overzichtstafel ten dienste van het middelbaar onderwijs in
de kunstgeschiedenis, te weten een schematisch repertorium van de
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belangrijkste vroeggotische bouwgedeelten die heden nog in wezen en goed waar te
nemen zijn.
Een paar opmerkingen van een oude Kortrijkzaan als toemaat. De afb. 61 (Foto
A.C.L.): Kortrijk O.L. Vrouwkerk Zuidkant, is een foto van vóór 1914, documentair
interessant, die echter in dit werk voordelig door een actuele opname mocht vervangen
worden.
- De St-Maartenskerk van Kortrijk is niet opgenomen, hoewel ze, menen we, ook
na de vernieling van 1382 en na de brand van 1862, een kleine partij uit de 13e eeuw
heeft bewaard in de buitenmuren van de vier oostelijke traveeën.
- Dr LUC DEVLIEGHER. De Opkomst van de kerkelijke gotische bouwkunst in
West-Vlaanderen gedurende de XIIIe eeuw. Uitgave van het Genootschap voor
Geschiedenis ‘Société d'Emulation’ te Brugge, 1955. (Overdruk uit het Bulletin van
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Deel V). In-8, 172
blz. Met 135 afb.

De eerste buitengevlogen blauwvoet
In het heroïsche jaar van de Blauwvoeterie te Roeselare, toen twintig jonge knapen
Aischulos' Prometheus hadden ingedronken en de bliksem van Zeus boven de koppen
hing, werd Berten Rodenbach, de koorleider, opzettelijk voorbijgegaan: een van zijn
assistenten werd het zoenoffer. De ban schreef ten eersten male de naam van een
student in de heldensage van onze Vlaamse Romantiek. De Blauwvoeterie had haar
eerste martelaar.
Voor Julius Devos (1854-1925) ging ook het leven verder. Hij werd politiek
journalist en weldra pater Kapucijn, gevierd predikant, ongevaarlijk demokraat,
gegeerde gast overal waar hij kwam, in het Vlaamse land, bij de Walen, en ten slotte
in de hoofdstad. Zijn prille aureool was hij dan lang ontgroeid, als symbool van
Vlaamse houwe trouw zou hij, vooral na de wereldoorlog, erg verbleken. De
Swighenden Eede had hem buiten gelaten en de gang van het leven leerde inderdaad
dat de gemoedelijke Pater Renatus, uit temperament, huilde met de wolven in het
bos. De naam van Julius Devos zal toch zijn mythische klank bewaren zolang men
van Blauwvoeten spreekt en de historie zal zijn figuur blijvend waarderen als een
test bij de studie van de psychologie der Vlaamse Studentenbeweging.
Deze Vlaamse Kop, die (om welke reden?) in de galerij van de Twintig Koppen
van zijn Meester Hugo Verriest geen plaats vond, werd nu, aan de hand van een rijke
en met zorg bewerkte documentatie, naar het leven getekend in een uitstekende
biografie: een verschijning die wij, op de drempel van dit Rodenbach-jaar, dankbaar
begroeten en ten zeerste aanbevelen.
JOZEF GELDHOF. Pater Renatus Devos. De eerste martelaar van de Vlaamse
Studentenbeweging, Brugge, Franciskaanse Standaard, 1955. In-8, 132 blz. Prachtig
geïllustreerd met 24 platen = F. 75.
A.V.
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Adellijk Bruidspaar plechtig gestroopt
Te Oostkerke bij Damme worden jonge trouwers bij het uitgaan van de kerk
‘gestroopt’, gewoonlijk zelfs tweemaal: door de klokluider aan het binnenportaal en
door de misdienaars aan het buitenportaal.
Dit oude plaatselijke gebruik werd ook onderhouden bij het huwelijk van de dochter
van het kasteel van Oostkerke, baronesse Marie-Claire van der Elst, dochter van de
ambassadeur van België te Rome, te Oostkerke gevierd op 19 november 1955.
Het stropen had plaats bij de erepoort die opgericht was vóór het groot ingangshek
van de kerk. Het bruidspaar werd ‘gestropt’ met een blauw-wit lint gehouden door
de klokluider en een misdienaar. Na overhandiging van het drinkgeld werd het lint
door de bruid doorgeknipt met een schaar die haar door de vrouw van de klokluider
op een kussen aangeboden werd.
De erepoort droeg de wapens van Oostkerke en Wijnendale: dit laatste ter ere van
de bruidegom, de weledele J.J. Matthieu de Wynedaele.
De reporters van dag- en weekbladen hebben de viering van de bruiloft uitvoerig
beschreven: het was een echt Vlaams feest, met kanongeschut en bazuingeschal en
ruiterstoet en een maaltijd voor het volk gegeven in de parochiezaal (noodkerk). Het
aloude plaatselijke gebruik van het ‘stropen’ of ‘stroppen’ heeft hun aandacht niet
getrokken. Toch moet het, naar we vernamen, in de filmreportage zijn opgenomen.
Over stropen in West-Vlaanderen, zie o.m. Biekorf 1955, 254.
R.D.K.

Vondelingnamen
Vlamertinge. - Gedoopt en in het doopregister aldaar 14 maart 1750 ingeschreven:
Maria Catharina Block, gevonden in Crommenelst, op een kleine hofstede bij ‘De
Homeloop’. De onderpastoor gaf het kindje die naam naar de plaats - een hofstedeke
- waar men het wichtje in de vroege morgen gevonden had. Peter en meter waren
Jacob Louage en Maria Catharina Kestemans. - De plaatsnaam ‘de Homeloop’ vinden
we noch bij De Flou, noch in La Flandre (1879).
Westouter. - Pastoor J.B. De Cousser doopte er op 19 december 1748 een kindje
dat men de vorige nacht te vondeling had gelegd in een schuur. Hij gaf het de naam
Bonaventura. Peter en meter waren Matthieu van Uxem en Isabelle van Acker. De
pastoor stelde een onderzoek in tot ontlasting van de armendis en kwam op het spoor
van de moeder, een genaamde Maria Magdalena Gruson, wonende te St-Jans Cappel.
Volgens het doopregister van Westouter.
- Over Vondelingnamen, zie Biekorf 1953, 95-96 en vorige.
C.D.
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Verbamist
Als iemand in ‘Biekorf’ wat vraagt moeten wij malkander trachten te helpen. Op de
vraag van B.S. in jaarg. 1955, blz. 294 over 't gebruiken van verbamissen is de goede
uitleg allicht wel te vinden in het woordje Bamisweere.
Bamisweere is, tussen Deinze en Desselgem, zovele als hondenweer of dievenweer,
wanneer achter Sint Nlichielszomer de wind snokt en 't late fruit aan den hals geraakt
zodat het vroeg blutst, sproet en plekt.
In mijn jonge jaren was bij elke koude storm- of regenvlaag sprake van
Bamisweere; nu hoor ik al een hele tijd, om 't zelfde te zeggen, over polaire maritieme
luchtstromingen de weerprofeten bezig; vandaar dat wij 't woordje verleerd hebben
of zo goed.
Het woordje verbamissen heeft m.i. geen verband met bamispacht, maar wel met
't verdestruweren door 't Bamisweere teweeggebracht, zodat, wie verbamist is, verloren
is of rud.
(Rud en niet rut als bij Debo, blz. 963. Verg. Engels rid = wegnemen met geweld;
- in de Leiestreek rudde).
G.P.B.

De balie van het kasteel van Zwevegem 1776.
Op het gebied van den ‘leene ende heerlyckhede, geheeten t' Hof ende Casteel van
Sweveghem’ stond een balie ‘ter causen van welcke men is gecostumeert t' ontfanghen
van elcken waegen daer deuce passerende geladen wesende met uytlandsche ofte
coopmans goed, twaelf penningen parisis; ende van elcken peerde gelaeden met
gelycken goede vier penningen parisis’.
De inwoners van de Kasselrij van Kortrijk werden ‘danof exempt’ verklaard
‘volgens transactie van den 9 January 1776 tusschen den heere deser heerlyckhede
ende den procureur d'office van den gesegden Leenhove van oudt Casteel van
Cortryck’.
De andere heerlijke rechten van het Kasteel bleven gehandhaafd. Het
denombrement van 1778 bevestigt nog uitdrukkelijk het volgende: ‘Als de laeten
eenige van hemlieden gronden van erfven, van desen Leene [van het Kasteel van
Zwevegem] gehouden, vertieren by coope ofte andersints, soo syn sy den erfachtigen
van desen Leene daer over schuldigh voor syn recht ende marckgelt vyfthien grooten
van elcken ponde groote van dat gelt; ende ter doodt van elcken laet ofte laetersse
dobbel dootcoop’. - Rijksarchief Brugge. Charters blauw, no 303.

Don Bosco te Avelgem
Te Avelgem woont een vrouw die veel bedlegerig is en een groot vertrouwen stelt
in diverse heiligen. Onlangs kwam zij in het bezit
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van een beeld van Don Bosco, tot wiens eer zij thuis een noveen onderhield. ‘We
zullen eens zien wat gij kunt’, sprak de vrouw tot de heilige, en werkelijk, na een
tijdje trad er beterschap in. Zij was niet ondankbaar en stak wat geld in een spaarpot.
Doch weldra herviel ze en moest ze weer het bed in. Nu vond de vrouw niet beter
dan het geld weer uit de spaarpot te halen en er voortaan volgende praktijken op na
te houden: als ze te been is, steekt ze het geld in de spaarpot; moet ze echter het bed
houden, dan haalt ze het eruit. (Geh. ter plaatse).
W.G.

Oogstprocessie in Frans-Vlaanderen
In het kerkportaal te Killem (Fr.-Vl.) hing volgende aankondiging: op zondag 26
oogst 1951, te 15 u.: vespers en oogstprocessie. Korenschoven worden ter zegening
aangeboden. (Franse tekst). Waar in West- of Frans-Vlaanderen wordt deze traditie
nog in ere gehouden en hoe?
W.G.

Broeder Isidoor
‘Als er een mens geneest, 't is door Broeder Isidoor; sterft er een, 't is door de
dokteurs’, aldus een schalkse spreuk die mondgemeen geraakt onder de geneesheren
uit het Kortrijkse.
W.G.

Zantekoorn
Ze luien de besten broek. Gezegd als men den avond voor een hoogdag de klokken
luidt. Zillebeke.
Volk uit woonwagens is: kottevolk te Oedelem, karreko's te Koolkerke.
Nieuwe meesters nieuwe wetten, nieuwe roks nieuwe spletten. Kortrijk.
Goede bolletra. - 't Is een bolletrog in zoete eerde, ge moet ze maar uit jen hand
laten lopen. Anders, op gewone eerde moe' je gaze geven. Oedelem.
Hij heeft een mond gelijk een paveljoen: een wijde mond. Brugge.
Thomas is al gaan nieuwjaren, zegt men als de dagen met nieuwjaar beginnen te
langen. Brugge.
Nooit geen verdriet, zei Pummel, en hij schreemde drie dagen. Bekegem.
W'hen tijd genoeg, muizen 'n eten geen dagen. Ardooie.
W.D. - A.M. - L.D.
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[Nummer 2]
Een Brugs jaarvers van 1450
In 1953 kwam het Gruuthuse-Museum te Brugge in het bezit van een steen met een
inschrif t dat voor menig bezoeker raadselachtig is. Die steen waarvan hier de
afbeelding gegeven wordt, is 40,3 cm hoog op 41,5 cm breed, en afkomstig van het
vroegere Magdalena-gasthuis in de Nieuwe Gentweg te Brugge. Hij was er in de
rechter muur van het koor van de kapel op ongeveer 1 m boven de vloer ingemetseld.
Tijdens de verbouwingswerken die in 1946 uitgevoerd werden, is hij uit de muur
verwijderd, en een zevental jaren later, aan het Gruuthuse-Museum geschonken,
waar hij in de buitenmuur, rechts naast de deur van het stenen-museum werd
aangebracht.
De tekst, doorlopend over acht regels verdeeld, geeft op het eerste zicht de indruk
van proza; hij is nochtans in de volgende zes verzen berijmd:
‘Wilt nemen van der meese thooft,
Van vier conijnnen, dit ghelooft,
Een quatter, dhoofden van X vyncken,
Dan sal elcken wel ghedyncken
Den tijt dat twerc hier was ghesticht.
De ghelder verleene God teuweghe licht.’

De rederijker die het niet vloeiende gedicht samenrijmde, heeft blijkbaar in de drie
eerste verzen het tijdstip willen aanwijzen van de stichting waarop zijn inschrift
betrekking heeft. Wat echter het hoofd van de mees, de vier konijnen en de hoofden
van de tien vinken daarmede te doen hebben,
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is een vraag waarop slechts deze kan antwoorden die inziet dat ‘hoofd’ de beginletter
van het woord, en ‘quatter’, eigenlijk het franse ‘quatre’, de vier van de teerling
aanwijzen. In het licht van die wetenschap is de zaak uiterst eenvoudig: de beginletters
van mees, vier ‘conijnnen’ en tien vinken geven MCCCC en tienmaal V of 1450(1).
De stichting waarop het jaarschrift betrekking heeft, klimt dus op tot de tijd waarin
het gebouw nog uitsluitend door het Nazareth-gasthuis was betrokken. Dit gasthuis
in 1327 gesticht, werd ondergebracht in een ‘huus... ende steenine love, staende buten
Eekoute tenden Zuutproofschen an die zuudzide van der straete’, en kreeg reeds het
volgende jaar op 5 Juni 1328 voorlopige machtiging tot het celebreren van dagelijks
een mis. Een kapel was er blijkbaar nog niet, want het is eerst op 15 Juni 1335 dat
de definitieve machtiging tot het opdragen van de mis verleend wordt, tegelijk met
het recht een kloktoren te bouwen en een klok te luiden. Het heeft nog bijna een
eeuw geduurd vooraleer de bouw van een ordentelijke kapel kon voltooid worden.
Dat had, naar alle waarschijnlijkheid, plaats in November 1429; een oorkonde van
de bisschop van Doornik van 15 Januari 1430 stelt immers vast dat de kapel onlangs
(nuper) gewijd werd, en verleent een aflaat aan alle kerkbezoekers op de dag van de
kerkwijding, die, voegt de tekst toe, de eerste zondag na St. Maartensdag gevierd
wordt. In 1430 is de kapel aldus zeker voltooid; in of rond 1450 wordt in het archief
van het Nazareth-gasthuis geen melding gemaakt van enige bijzondere schenking of
stichting, zodat men zich de vraag kan stellen of het inschrift wel het
Nazareth-gasthuis betreft(2). Het is niet uitgesloten dat de steen door het
Magdalena-leprozenhuis meegenomen werd, toen die inrichting op 10 Februari 1589
naar het Nazarethgebouw werd overgebracht, doch ook deze mogelijkheid schenkt
geen opklaring, want in het archief van het Magdalena-leprozenhuis is er niets
bijzonders dat op een werk dat in 1450 gesticht werd, wijst. Eindelijk het merk dat
in de beneden

(1) De inlichtingen over de herkomst van de steen werden mij door het bestuur van de Rijkskliniek
en Opvoedingsgesticht te Brugge dank zij de bemiddeling van Z.E.H.A. Viaene, bezorgd.
(2) De inlichtingen over het Nazareth-gasthuis zijn genomen uit het Archief van het
Magdalena-gasthuis op de Commissie van Openbare Onderstand te Brugge.
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rechterhoek gebeiteld is(3), helpt niet verder: het is niet te identificeren.
Dat het inschrift het jaar 1450 aanwijst, kan niet de minste twijfel lijden. Immers,
de gekunstelde wijze waarop het jaartal uitgedrukt wordt, is geen eigen vinding van
de Brugse rederijker. In een handschrift dat thans op het British Museum bewaard
wordt(4), heeft de scribent in het volgende gelijkaardige

STEEN MET INSCHRIFT (1450) op het Gruuthuse Museum te Brugge.

jaarvers de datum waarop hij zijn afschrijfwerk voltooide, uitgedrukt:
‘Neemt dat hoeft van eenre nieuwen
Ende die hoefde van acht leuwen
Ende die hoefde van twee vincken,

(3) Zie de hierbijgaande afbeelding, voor dewelke dr. A. Janssens de Bisthoven, directeur voor
kunst en kultuur van de stad Brugge, zo vriendelijk was, de foto te bezorgen.
(4) Dat handschrift (Ms. Harl. 1684) werd beschreven, met uitgave van de tekst van het jaarvers,
in het verslag van K. de Flou en E. Gailliard, Beschrijving van middelnederlandsche en
andere handschriften die in Engeland bewaard worden. Versl. en Med. v.d. Kon. Vl. Academie,
1897, blz. 463 en volg.; de tekst op blz. 466-467; zie verder over dat handschrift R. Priebsch,
Deutsche Handschriften in England beschrieben. II, Das British Museum. Erlangen, 1910,
blz. 7, en G. Homblé, Bijdragen tot de geschiedenis en de folklore der geneeskunde. Eigen
Schoon De Brabander, dl. XXXI (1948), blz. 61-63, waar ook verwezen wordt naar het
tijdschrift Janus, dl. XIV, blz. 398.
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Die mogen der selver tijd gedencken
Dat ic dit boek volscreef, sonder sorghen,
Swoensdaechs na halfvasten;
Des moet God ghelovet sijn
Ende moet ons brenghen uut der pijn
Na desen leven in hemelrijc,
So moghen wi alle wesen vrolic.’

De meeuw, de acht leeuwen en de twee vincken geven 1410, in welk jaar - het geldt
hier wel kerst- of nieuwjaarstijl - woensdag na Halfvasten op 5 Maart viel.
Dat inschrift en het Brugse passen weliswaar hetzelfde beginsel toe, doch
gebruiken, op de vink na, niet dezelfde namen. Dat wijst op een traditie die diep
genoeg was ingeworteld om aan eigen vinding speelruimte te laten. Van die
speelruimte heeft de Brugse rederijker ternauwernood gebruik gemaakt: hij heeft
zich zonder grote geestesinspanning van zijn dichterstaak gekweten, en een reeds
bestaande jaarvers tot model genomen en het aan zijn doel aangepast.
Dat jaarvers is in verschillende versies overgeleverd. In een handschrift uit de
eerste helft en wellicht zelfs uit het eerste kwart van de 15e eeuw(5) komt het in de
volgende vorm voor:
‘Nemt van eenre meesen thooft
Ende van drien crayen, des ghelooft,
Ende thooft van drien vincken,
Daer muechdi de dier tijt bij ghedincken.’

Alsof de schrijver vreesde dat de lezer de zin van het gedicht niet zou begrijpen,
voegde hij er de twee volgende verzen aan toe, die naar de regels van de gangbare
jaarverzen opgesteld, aan duidelijkheid niet te wensen laten:
‘Dusent drie honden ende vijftien
Mocht men jammer van honger zien.’

(5) De tekst van dat handschrift (Brussel, Kon. Bibl. Hs. 837-845) werd uitgegeven door N. de
Pauw, Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, dl. I. Gent, 1893-1897 (Uitg. Kon.
Vl. Acad.) blz. 637; en reeds door J.F. Willems, Nederlandsche gebeurtenissen van 972 tot
1406, getrokken uit eene oude onuitgegevene wereldkronyk. Belg. Mus. dl. IV (1840), blz.
193-217, alsmede door F. van Mieris, Chronyk van Holland, van den Klerk uit de laage
landen bij der zee. Leiden, 1740, blz. 211-235.
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Wie het vormingsbeginsel van het eerste jaarvers kent, had de twee laatste verzen
niet nodig: de m van meese, de drie c's van crayen en de drie v's van vincken zijn
hem duidelijk genoeg: zij wijzen 1315 aan, het jaar van de laatste grote hongersnood
in de middeleeuwen.
De verwantschap tussen de tekst uit dat jaarvers en het Brugse inschrift is
onloochenbaar. Niet alleen komen dezelfde rijmwoorden voor, maar bovendien
dezelfde karakteristieke stoplap in het tweede vers. Het vervangen van ‘crayen’ door
‘conijnnen’ in de Brugse tekst is wellicht het werk van de Bruggeling, want de
oorspronkelijke tekst gebruikte ‘crayen’. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat een
andere en waarschijnlijk latere versie nog het woord ‘crayen’ bewaard heeft(6), maar
bovendien uit de volgende nog onuitgegeven versie(7), uit het begin van de 15e eeuw:
‘CVCVLLVM, dit woort bediet dat carnatio Ons Heren van den dieren
tide, want men streef MCCCXV jaer, dat de dier tijt begonste in den oogst.
Die van der merlen nemt dat hooft
Ende daertoe III crayen rooft
Ende III singende vincken,
Hi mach wel ghedinken
Dat verdrietelike jaer
Dat den armen was te suaer.’

Merkwaardig is dat in die versie, waarin de ‘crayen’ en de vinken voorkomen, de
merel de plaats van de mees heeft ingenomen, want dat het de merel is die de mees
heeft verjaagd, kan niet of ternauwernood worden betwijfeld.
Immers, zoals uit de vermelding van het woord Cucullum vooraan het gedicht
blijkt, zijn de Nederlandse jaarverzen bewerkingen van een gedurende de hele
middeleeuwen beroemd chronogram, dat vermoedelijk in of liever kort na 1315
ontstaan is(8), en de zinsnede vormde: Ut lateat nullum tempus famis, ecce cucullum.
(Opdat het jaar van honger eenieder bekend weze, ziehier de monnikskap). Daarin
heeft

(6) J. van Vloten, Nederlandsche Geschiedzangen, dl. I (Amsterdam, 1864), blz. 32.
(7) Die tekst komt voor in het handschrift op het British Museum, Egerton 2188, fo 3 8v-9.
(8) Dat chronogram komt in vele handschriften en kronijken voor o.m. in de Annales van het
handschrift van het Groot Seminarie te Brugge (nr 127/5), fo 109 r.
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vanzelfsprekend alleen het laatste woord ‘cucullum’, de waarde van chronogram,
maar dan in volmaakte vorm, daar ieder letter telt en hun som het jaartal aanwijst.
Het is meer dan waarschijnlijk op het einde van de 14e, of ten laatste in het begin
van de volgende eeuw dat de Nederlandse jaarverzen uit het Cucullum-chronogram
bewerkt werden. Ook in Duitsland ontstond een bewerking van dat chronogram; het
is naar vorm en uitdrukking zo verschillend van de Nederlandse versies, dat beide
als onafhankelijk van elkaar moeten beschouwd worden. De Duitse versie immers
is in proza gesteld en doet bij een eerste lezing eerder op een weervoorspelling dan
op een jaarschrift denken(9). Zij luidt:
‘Eine Meise, drey Creien, drey Vincken wiset den Hunger.’
Het feit dat in de Duitse versie de trits mees, kraai en vink voorkomt, bewijst dat de
drie vogels oorspronkelijk samenhoren, en de ‘merel’ een indringer is, zoals de
konijnen het in het Brugse inschrift zijn.
De bewerking van het Cucullum-chronogram tot het eigenaardige jaarvers met de
vogelnamen, is blijkbaar aan de rederijkerskringen te danken, en beantwoordt geheel
aan hun geest. Het geheimzinnig-doen met goedkope middelen is een spel waaraan
zij genoegen vonden. Uit dezelfde geestestrek ontstond een tweede type jaarverzen.
Het vormingsbeginsel is hetzelfde: ieder tellende letter wordt door één woord
aangewezen, maar de toepassing van het beginsel is anders. Het is niet de beginletter,
doch de zin van het woord, die telt: men geeft de letter aan door de gelijkenis van
de schrijfvorm van de kleine letter - men gebruikt immers nog niet de hoofdletter
voor de romeinse cijfers - met een voorwerp van dagelijks gebruik. Misschien is die
gelijkenis aan de praktijk van de school ontleend(10). Een volmaakt voorbeeld van dat
type jaarvers is het volgende franse gedichtje:

(9) Forschungen zur deutschen Geschichte, dl. XVIII, blz. 33, nr 123, naar H. Grotefend,
Zeitrechnung des deutschen Mittelalters, I, Glossar und Tafeln. Hannover, 1891, blz. 89.
(10) Wij weten zeer weinig over de praktijk van het lesgeven in de lagere school gedurende de
Middeleeuwen. Het is niet uitgesloten dat men de romeinse cijfers aanleerde door hun
schrijfbeeld met bekende voorwerpen te vergelijken. Nog op het einde van de 18e eeuw
leerde men aan de kinders de arabische cijfers onthouden, door hun vorm met min of meer
overeenstemmende letters of voorwerpen te vergelijken. De les ging dan: ‘ike een, erreke
twee... ike oke tien enz.’, waarbij ike de kleine i, erreke de kleine r betekenen. Dat dit stelsel
oud was, blijkt uit ‘konneke negen’, waarin konneke (kleine kon) het in de 16e eeuw
verdwenen negenvormige lusteken van cum aanwijst. Vgl. H. Mertens, Herinneringskunst.
Belg. Museum, dl. VI 1842), blz. 221 met afb.
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‘Ung trepier et quatre croissans
Par six crois avec six nains, faire
Vous feront estre congnoissans,
Sans faillir, de mon miliaire.’

Met ‘trepier’ (driepikkel) wordt de m bedoeld, met ‘croissans’ (turkse halvemaan)
de c, met ‘crois’ (kruis) de x en met ‘nains’ (dwerg) de i, waarvan een middeleeuwse
Franse tekst inderdaad zegt: ‘de l'i... est petit li cors’(11). Het vers wijst dus het jaar
1466 aan(12).
Ook in het Nederlands is dergelijk type niet onbekend. Het volgende gedicht op
de belegering van de stad Neuss door Karel de Stoute in 1475 en de dood van die
hertog te Nancy in 1477 is er een voorbeeld van(13):
‘Een gasp met een tasch
Vier ooren van een flasch
Een stijl van een huis
En derdehalf Andriescruis,
Doen lach hartogen Kaerl voor Nuis.
Stelt deer twee i by
Doen bleff hi voer Nancye.’

Een andere versie(14) heeft, blijkbaar om wille van het rijm, het vierde vers weggelaten,
en daarmede de jaartelling in de war gebracht; zij luidt immers:
‘Een gesp op een tes
Vier ooren aan een fles
En een balck in een huys
Lach hertog Karel voor Nuis;
En twee ii daerby
Bleef hertog Karel voor Nanci.’

De zin van het vers was nochtans duidelijk genoeg: de ‘gesp’ (haak met pin) van een
riem- of handtas herinnert inderdaad aan de vorm van de m, het ‘oor’ van een kan

(11) Jubinal, Senefiance de l'Abc, dl. II, blz. 278, naar E. Littré, Dictionnaire de la Langue
Française, dl. III (1873), vo i.
(12) Ch. Samaran, Note complémentaire sur quelques chronogrammes dans les manuscrits du
XVe siècle. Mém. Soc. des Antiq. de France, dl. LXXX (1937), p. 249.
(13) W.E. van Wijk, Iets over chronogrammen. Oud-Holland, dl. XXVIII (1910), blz. 151-154;
de tekst is er weergegeven naar De Navorscher, dl. XVI, blz. 362.
(14) J. van Vloten, Nederlandsche Geschiedzangen, dl I. (Amsterdam, 1864) blz. 109.
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(flasch) aan die van de c, de stijl (rechtstaande balk van het dakgebint) aan die van
de l, het Andrieskruis aan de x, waarvan twee en half (dardehalf) xxv is. Het geheel
geeft dus 1475.
Beide types van jaarverzen verdwijnen in de tweede helft van de 15e eeuw; zij
worden verdrongen door het moderne chronogram, dat op dat ogenblik, onder de
invloed van het humanisme, opgang maakt, nadat de nieuwe regel is opgelegd dat
alle letters met cijferwaarde die in de tekst voorkomen, moeten opgeteld worden. De
oude regel liet het gebruik toe van meer letters met cijferwaarde dan voor het jaartal
vereist was; om de telling mogelijk te maken wees men de tellende letters met een
andere kleur of met een ander lettertype aan. De nieuwe regel maakte het aanwijzen
van de tellende letters overbodig, nochtans behield men de oude gewoonte, en deze
wordt tot op onze dagen gevolgd.
Het jaarvers met de vogelnamen schijnt de vijftiende eeuwse rederijkersgeest diep
bekoord te hebben; er werd zelfs gepoogd moderne chronogrammen in die trant
samen te stellen. Een geslaagd voorbeeld daarvan is het ‘carnacioen’ op de inneming
van Dinant door Karel de Stoute in Augustus 1466, dat luidt(15):
‘Twee calveren ende een man ende een capoen
Das te Dynant tcarnacioen.’

Dat klinkt als een jaarvers van het type van het Brugse inschrift, maar het is in
werkelijkheid een modern chronogram. De tellende letters zijn immers niet de twee
c's van calveren, de m van man en de c van capoen, die samen 1300 geven, maar de
w van twee, de clv van calveren, de m van man, de c van capoen, en de cci van
tcarnacioen, met een woord alle voorkomende letters met cijferwaarde, die inderdaad
1466 geven.
Het is duidelijk dat het hier een hybridische vorm geldt, die als overgangsvorm te
beschouwen is, en uiteraard bestemd was om spoedig te verdwijnen, iets als het ware
de lijfelijke getuige van de ondergang van het jaarvers met de vogelnamen.
EG. I. STRUBBE.

(15) N. de Pauw, Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, dl. II, 2. Gent, 1914 (Uitg.
Kon. Vl. Acad.), blz. 392.
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De ongelukkige jaren veertig
Uit het Handboek van Judocus Wille
1840-1845
Judocus Wille ‘woonagtig in den wyk van Onderdaele te Ursel’ heeft zijn familie
een Handboek nagelaten waarin hij allerlei rekenkundige vraagstukken heeft
samengebracht naast formules voor rekeningen en kwitanties. Dit handschrift, klein
in-4o, vormt een soort vade-mecum van een man uit de landelijke middenstand, een
praktisch formulier voor de boekhouding van zijn landbouwbedrijf. Op het titelblad
schreef hij:
Dezen Handboek behoort toe haen Judocus Wille.
Die hem vind en naer huys bryng
die zal krygen eenen zelver penning
van Judocus Wille te Ursel
in den wyk van Onderdaele
gemaekt in het jaer 1840.
De laatste bladzijden zijn gevuld met een lied van negen strofen waarvan de 1e en
9e stroof hier volgen:
1. Wilt al den meyboom planten
met bloemen overschoon
versiert ten alle kanten
wort hij gestelt ten troon,
wilt al den meyboom groeten
die op Calvarien staet,
omhelst eens zyne voeten
eer dat gy voorders gaet.
9. Laet ons God lof nu zingen
want den mey is geplant
die boven alle dingen
men ziet ten allen kant
groeyen en judig (sic) bloeyen,
blinken vol liefde zoet,
ziet zyn dierbaer bloed stroeyen
dat voor ons schuld voldoet.

Halverwege het handschrift, tussen de formules en vraagstukken, heeft Judocus Wille
een viertal bladzijden gevuld

Biekorf. Jaargang 57

42
met de teksten over het jaar 1845 die wij hier mededelen(1).
De eerste tekst is neergeschreven onder invloed van de gedrukte vliegende bladen
die gedurende de hongerjaren overal verspreid werden. Zulk een blaadje ligt hier
voor ons; het is uitgegeven te Kortrijk zonder kerkelijke goedkeuring en zonder
drukkersnaam door een zekere P.J. Tryffaut; de titel luidt: ‘Godzaligen huiszegen
en eeuwig gedenkteeken van de ongelukkige jaren veertig, en krachtig smeekgebed,
om gespaerd te worden van de dreigende straffen der ziekten’. Judocus Wille vermeldt
zo'n gebed ‘ter verbidding der straffen’ op het einde van zijn boetepreek(2).
De tweede tekst is een kort verhaal van de aardappelplaag en de hongersnood. Wij
geven deze sprekende tekst eveneens onverbeterd.
A.V.

I
Het jaer 1845, jaer vaan straffe van den almogenden.
Sedert verscheyde jaren heeft den almogenden God getoon, dat er eene straffe op
handen was; reeds vier jaren hebben wy gezien, op sommige plaetsen, dat er bij
geheele partijen aerdappelen geplant, vele ten achtere gebleven zyn. Den almogende
God, ziende geene boetveerdigheyd, of ten minsten ziende de menschen te beproeven,
als eene straffe van het menschdom, en willende toonen dat hy den almogenden God
is, heeft de straffe over de wereld gezonden, om te toonen dat er eenen God is.
Gebeden, aelmoessen, worden verzogt van de geestelijke overheyd. Wereldlijke
overheyd houd zich tegenwordig ook bezigt met het lot der aermen te verzagten
geduerende den aenstaenden winter met alle noodige maetregels te nemen, alles te
laten inkomen dat levensmiddelen is zonder regten, en bovendien nog eene belooning
te geven aenden genen die meest levensmiddelen uyt vremde landen allier zal
aenbrengen. Daerom menschen, peyst gij alle die van de schristelyke religie zyt, dat
er eenen Operal is, dat het hy is die alles bestiert, dat hy altyd getoond heeft dat hy
bermhertig is, dat gy weet dat de weireld byna teenemael bedorven is door
godslasteringen en andere zonden tegenstrydig aen de tien geboden Gods, en denkt
dat den almo-

(1) Mej. M. De Muyter uit Ursel was zo welwillend ons dit Handboek van haar overgrootvader
mede te delen.
(2) De volksliteratuur (vliegende bladen) rond de hongerjaren ‘veertig’ werd, voor zover ons
bekend is, nog niet methodisch onderzocht.
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genden God de menschen niet teenemael wilt slagten, hij laat u het gunstig weder
om alles te planten en te zaeyen, om te doen zien dat hy de dood van de zondaer niet
is. Ongelukkig vader en moeder hoorende uwe kinderen roepen, de eene om
boterammen, de andere om dit, de andere om dat, en gy die niets in uw huys heeft,
uw kinderen aenschouwende zyt vol verdriet. Maer peyst op den almogenden God,
leert het gebed ter verbidding der straffen die tegenwoordig op de wereld zyn, en om
nog meerder te voorkomen. De doode dat zy konden, zouden tegenwoordig verryzen,
maer den engel bewaerder zittende te bidden aen de grafnaelde der overledene en
wetende dat zy in den laetsten dag des oordeels moeten verryzen, bidt en blyft daer
by om hun voor altyd en in der eeuwigheyd gelukkig te maken.

II
De beschryvinge van den slegten jaren en van den slegten tyd.
Wij hebben geleeft in het jaer achtinhon[dert] vyf en viertig dat in den winter zoo
styf gevrozen heeft en zoo lang van den eersten van de maend november tot in de
maend van maerte.
Den zestienden in deze maend maerte hebben de peirden over het hys gelopen,
het heeft zoo styf gevrozen dat byna geen loof meer te vienden en was om te zetten
om zaed. Maer in het jaer achtienhonder vyf en viertig hebben wy nog meer gezien
van de harappel. Daer waerden veelle harappel gezet, maer wat is overgekomen?
daer is zoo veel overgekomen dat zy geheel opdroogen als zy in het midden in het
groeyen stond. De haerappel zyn opgedroogt met de eerste dagen van de maend van
augustus, de harappelgroeze waren op twee of dry dagen geheel drooge, maer de
harappel die vortege wel den helft(1). Maer de arremoe die was zo groot dat zy het
loof uytgetrokken wierd, met geheele partijen om te eten met groeze met al. De
boeren waren zoo giereg dat zy de meyssens in de schueren deden dessen by gebrekt
dat zy geene knegt zouden hebben om de kost te sparen. De arme menschen die
wierden zoo mager dat gij het vel over de bienderen zagt. Dan hebben zy kost geheeten
dan de beesten niet zouden willen heten, dat hebben zy geheten zo dat zy de plage
krygende van den slegten kost.

(1) 1845 was het eerste en veruit het ergste jaar van de aardappelplaag. Na een harde winter, die
een goed deel van het koolzaad en de tarwe had vernield, viel onverhoeds een ‘geheimzinnige’
plaag op de aardappel. De omstreken van Kortrijk waren het eerst aangetast. Einde juli was
het alarm in de pers algemeen. Daarover G. Jaquemyns, Histoire de la crise économique des
Flandres 248-254 (Brussel 1929; Mém. Acad.).
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Toponymica uit de kuststreek
(Vervolg van 1955, blz. 322)
EVENDIJK. In Biekorf 1955, blz. 213 hebben wij deze plaatsnaam besproken, evenwel
zonder tot een bevredigende verklaring te kunnen komen.
Wij hebben aangetoond dat deze naam betekent: dijk van de Hevene, Evene,
Hievene of Ievene, d.i. de polder of watering achter de dijk. Het blijkt wel dat
(H)ievene de oudste vorm is, alhoewel (H)evene ook reeds heel vroeg verschijnt en
misschien een nevenvorm geweest is.
Een tijdje geleden viel ons oog op het toponiem Kijfheve te Varsenare(1): een stuk
land waarover geschil (kijf) is. De Flou (V, 1033) vermeldt een hevestuck te Woumen
(1699) en schrijft erbij: ‘De naam kan, voor de betekenis, in verband gebracht worden
met de volgende teksten: hebbende dese partye omtrent den noortende eene heve,
1735-1737 (Landb. Eversam, f. 170 v.) - Strekkende meest Oost ende West met
diversche happen ende twee heven hierin ligghende, 1735-1737 (Landb. Eversam,
f. 188 v.)’.
Pollet en Helsen schrijven o.i. met recht: ‘Het woord houdt wel stellig verband
met heffen: grondverhevenheid, barm; of eiland met gras begroeid in een poel die
droog wordt’. Zij wijzen ook op het veelvuldig voorkomen van het element heve in
de Oostnederlandse veengebieden: drijvend eiland in een verlandend moeras(2).
Is dit heve het grondwoord waar wij naar zoeken om de namen Hevene, Heveninge,
Hevendijk te verklaren? Nemen wij dit een ogenblik aan, dan moet de ontwikkeling
van de betekenis als volgt geweest zijn: verlandend moeras, verland moeras, of ook:
aangeslibd land, opgehoogde schorre rijp voor bedijking, het ingedijkte land (polder)
zelf. De grondgedachte is verheffen, stijgen: het ww. heffen is een verscherpte vorm
van heven.
De grote moeilijkheid zit nochtans in de vormen Hijeven -Hieven. De stam van
heven heeft geen nevenvorm hijven (hiven) gehad zoals dit wel het geval geweest
is bij lijden - leden, lijven - leven, klijven - kleven, blijven - bleven, enz. Er is
voorlopig ook geen reden om aan te nemen dat hiven een kustlandse nevenvorm van
heven zou geweest zijn. Daarmee blijft de afleiding van heven, heffen onzeker en
twijfelachtig. Welk scherpzinnig taalkundige ziet klaar in dit geval?

(1) J. Pollet en J. Helsen. Toponymie van Varsenare, Brussel 1933, blz. 81.
(2) J. Moerman. Nom. Geogr. Neerl. VII (1930).
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PLANKIER. Tot rond de jaren 1930 (nu nog?) spraken de oude vissers te Heist nooit
van de dijk (zeedijk) maar wel van 't plankier. Vooraleer de stenen zeedijk gebouwd
werd bestond er te Heist, aanleunend tegen de duinen, een houten staketsel met
planken loopvloer, 't plankier genaamd. Dit woord staat in de Nederlandse
woordenboeken, b.v. bij Van Dale: ‘houten bevloering langs de dijken van kanalen
enz., aan plaatsen waar vaartuigen aanleggen’. Aan 't plankier te Heist legden de
schuiten aan bij hoogwater.
MUSEKEN BEILC, een stuk land, voormalig weiland, te Lissewege vermeld in 1399.
Het lijdt wel geen twijfel dat dit toponiem van de familienaam Museken, Musekin
afgeleid is. Verg.: Muizekensgeleed te Gistel, Muzekinsmeet te Koolkerke, Muysekens
pit te Hondschoote, en de Middeleeuwse familienamen: Musekine en Musekin. Deze
familienaam is een diminutief van Muse. Maar wat is dit Muse? Het bekende diertje
of een oude persoonsnaam? Wellicht een oude persoonsnaam met volksetymologische
beïnvloeding door de diernaam. Welke persoonsnaam? De anthroponymisten aarzelen
en twijfelen (Förstemann, Mansion, Carnoy e.a.) en toch blijkt het wel nodig naar
een persoonsnaam te grijpen om namen als Meuzegem (onder Wolverten) en de
Middeleeuwse familienaam van Museghem (De Flou, XI, 39) te verklaren. Bij
Meuzegem schrijft Carnoy (Dict. Etym. II, 461.): ‘Ce nom ne paraît pas remonter à
un nom de personne. Serait-ce un dérivé de moos “boue” ou mus “marécage”?’ (de
oude vormen zijn Mosenghem 1112, Musenghem 1226).
Wij menen evenwel dat een vleivorm Mudzo, Mudso te verantwoorden is. Maar
laten de anthroponymisten dit verder onderzoeken.
MUGGEVLIET. Een gegraven waterloop (sloot) te Westkapelle in het 4de begin van
Groot-Reigarsvliet.
‘...een stuck mette suutsyde ant cueveldycxken, streckende metten oosteynde anden
waterganck ende metten westeynde ande mugge vliet’. (Ommeloper Westkapelle,
1674).
In deze tekst: Cueveldycxken = de Kalfstraat, lopend van de Kalveketedijk naar
de Meunikendijk, een voormalige dijk. - Waterganck: de Knokse Watergang,
krinkelend tussen het 3de en 4de begin van Groot-Reigarsvliet op de grens van Knokke
en Westkapelle.
Andere vormen zijn: Mueghevliet, Mueghenvliet (Omm. Gr. Reigarsvliet 1567-77),
Mugghevliet (Omm. St-Anna ter Muiden 1567).
Wat betekent deze naam? Vliet van de muggen (moustiques))? Of is het een
volksetymologische vervorming?
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MOSTAART-, MASTAARTHOEK. Een tiendehoek te Westkapelle ten N. en NW. van
de kerk: ‘den mostaert houck (1596. Thiendehoucken Westk.); mostaerthouck (Omm.
Westk. 1674); mastaerthouck (Reg. Verm. 1684)’.
Betekenis: hoek waarin de hofstede van de familie Mostaert of Mastaert staat. Dit
blijkt uit de volgende teksten:
- Ende es den houck, daer de hofstede jn staet vanden kinderen van mr. aernoudt
mostaer. (1596. Thiendeh. Westk.).
- VIIde Beghin: ligghende west byder hofstede toebehoorende vidua et liberi mr
aernt mastaert. (Omm. Gr. Reigarsvliet. 1567-77).
De vorm Mostaarthoek is dus een volksetymologische vorm ontstaan uit
Mostaertshoek onder invloed van mostaard. Eigenaardig is de wisseling
Mostaart-Mastaart.
Jozef DE LANGHE.

Het einde van de sieze
Tot voor enkele jaren waren nog veel ‘voituren’ in gebruik bij de boeren in het
Westland. Eerst waren het voituren met vaste kap, later kon de kap neergelaten
worden en werden de wielen bekleed met rubber. En nog later bleef er alleen een
soort ‘tilbury’ in gebruik waar ze een ‘tweedeerste peerd’ of loperpaard hadden.
Nu zijn er praktisch geen voituren of siezen meer. De tweederden van de
landbouwers hebben een auto, de markten worden niet meer bezocht, immers boter
en eiers worden thuis gehaald en betaald.
De voiture of sieze werd gemaakt door de zogezegde ‘voituremakers’. Dat waren
nogal dikwijls wagenmakerszonen die ook enigszins met de tijd meegingen, - juist
zoals de voituremakers later begonnen met carrosserie-werk van auto's, camionnettes
en dies meer.

De boerenwagen in het Poperingse
In de hoppestreek - Poperinge en ommelands - gebruikte men vroeger de wagen
zonder kas om kepers te vervoeren. Men ging tot rond Brugge-Torhout, waar er
sparrebossen waren, om kepers en hoppepersen te halen.
Vóór de oorlog van veertiene voerden de grote boeren zelf hun vlasoogst naar de
Leie: ‘een dag deure en een dag were’. Dan had men speciale verhogingen op de
wagen, die breder waren dan om oogstvruchten te vervoeren. 't Ging gewoonlijk met
een koppel paarden aan één wagen, en de ene gebuur hielp de andere: gekomen boven
Ieper hielpen ze malkander met vier paarden om een wagen apart de klimop boven
te kunnen.
A.B. Stavele.
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Spreuken en zegswijzen uit de omstreken van Brugge
(Vervolg van 1954, blz. 110)
I. De Kost: eten en drinken
A. Eten
Koeken en Stuiten.
85. Rijke mensens ziekte en arme mensens koekebak rieken ver.
86. De naastenliefde zegt: ‘je moet je vijanden beminnen, maar je moet er geen
koeken voor bakken’.
87. Al volk van dezelfde soorte: ‘'t Is al koeke van één deeg’ - ‘'t is al van dezelfde
bakte’.
88. Op de hofstee was 't gebruik dat de helft van de koeken met boter gesmeerd
werden en de overige in de melkteel gedoopt; 't gezegde is spreekwoordelijk gebleven
aan tafel: ‘Zet u maar bij, vijve met boter en zesse met melk’.
89. Wie bleek van wezen is: ‘'t Is gelijk een hetekoeke. - 't Is gelijk een pannekoeke.
- 't Is gelijk een afgelekte boterham’.
90. Grof spotrijmpje voor een vuile vrouw:
‘Recht over mijn deur woont vuile Brigiete
En van hetekoeken moet je veel sch...’.

91. Kinderen die nooit verzadigd zijn: ‘Ze zouden koeken eten dat hun oren afvallen’.
92. Een brave slore van een vrouw is: ‘een zoetekoeke’, ‘een koekestute’.
93. Een bedreiging van moeder: ‘'k Ga je algauw een taarte - een patee - achter
jen oren draaien!’.
94. Van een vrouw die vies kijkt zegt men: ‘Ze mag gelijk geen taartjes’, of ‘geen
koekjes’.
95. Domweg zitten kijken en niets doen: ‘Ze zit daar gelijk een baktaarte’.
96. Met 't overschotje van de brooddeeg bakt de boerin: ‘een ove(n)koek’ of ‘een
mol’. Ook 't restje taartedeeg wordt in ‘een mol’ gebakken. Appels die na het brood
in den oven gebakken worden zijn: ‘ove(n)jongen’.
97. Bij vergelijking spreekt men van bakken als 't vriest: ‘'t Is van de nacht een
koeke gebakken’. Of ‘'t Is wel een schijve gebakken’. Vgl.: ‘We krijgen nog een
bakte’ (sneeuw).
98. Koekeboterhammen worden soms met ‘hammesmout’ of ‘hespesmout’
gesmeerd. Boerebrood wordt met smout ‘gebreed’.
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Dan wordt er lachend gevraagd: ‘Zijn het boterhammen of smouterhammen?’.
99. Als ze de stuiten vet smeren: ‘We gaan ze plafonneren dat er niet doorregent’.
Een zuinige huisvrouw berispt dan: ‘Is je vader misschien plakker?’.
100. Je moet de middelweg kiezen of ze zeggen platweg: ‘Boter aan je gat smeren
en droge brood eten, dat is doodzonde’.
101. ‘Je kunt het niet al hebben, een vette maarte en veel boter in de kelder’.
102. Een verwijtsel voor iemand met glad gestreken haar: ‘Boter aan 't haar’.

Vet en Smeer.
103. We doen ons wel vandage: ‘'t Is vetpot vandage’ (b.v. op Vette Dinsdag).
104. Waar het goed van de kost is wordt er geboft: ‘'t Is daar een vettekot’.
105. Wie maar een klein inkomen, een mager bestaan heeft klaagt: ‘'k Moet
daarmee geen vette soppen eten’ - ‘geen vette brokken weken’.
106. In de vasten moeten de lekkerbekken hun ‘lekkertand’ uittrekken en 't is
bovendien dikwijls magere of ‘blende soepe’. Van zulke soep zegt men: ‘Ze is zo
vet als pompewater’. Daar er geen ‘vetogen’ opstaan wordt er soms ook gezegd:
‘Soepke, soepke ik zie u wel, maar gij ziet mij niet’.
107. En om te zeggen dat het de moeite niet meer is u met die zaak te bemoeien:
‘O! 't vet is er van af’. Of: ‘Hij is met al 't vet weggelopen’.
108. Ge moet met een kleintje tevreden zijn: ‘'t Is beter een luis in de pot of geen
vet’.
109. Wie zich met iets niet kan getroosten verzucht: ‘'k Ben daar vet mee!’.
110. Van een slordige vrouw: ‘Ge zoudt soepe van heur schorte koken’.
111. Een nietweerd van een vint wordt verweten: ‘Dat is een soepe van een vint!’.
112. Iemand die dik en vet is: ‘Hij is zo vet als een zwijn, - als een osse, - als een
stier. - Hij heeft een stiernekke. - Hij staat ottervet’.
113. Van een buitengewoon dikke vent: ‘Hij loopt met zijn vet te koop. - Ge zoudt
hem uit zijn vet schudden. - 't Is een vetlegger. - Hij teert op zijn vet. - Hij leeft van
zijn smeer’.
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114. Met de betekenis, hij leeft op andermans kosten: ‘Hij leeft op 't smeer van een
ander’.
114. Als al het eten op is: ‘Wij hebben het al opgesmeerd’.
115. Een magere zegt: ‘'k Slachte ik van de geitebukken, 'k drage mijn vet van
binnen’.
116. Een streusche dikke vrouw is: ‘zo vet als een slekke’ - ‘ze is slekkevet’ - ‘is
me dat een vette poef’ - ‘'t beeft al dat er aan is, 't is gelijk klutterbouillong’ - ‘is me
dat een vooruit, er kan een zwane op broe'n’.
117. Maar al dat vet voorspelt niets goeds want: ‘Vroeg vet is vroeg in de kuipe’.
Nog anders:
‘Vroeg vet is vroeg rot,
Vroeg rot is vroeg in de pot’.

118. Mensen die zich geen zorgen maken: ‘Zij vetten daar in de vuiligheid en de
miserie’.
119. Een winste buiten verwachting: ‘Dat is een vetje’.
120. Een gewaagde mop is ‘een vetten’.
121. Als vader een goede pandoeringe geeft: ‘'k Ga hem een keer goed invetten’.
‘'k Ga hem goed insmeren’. Nog anders: ‘'k Ga hem alzo een smeringe geven’. Met
de betekenis: 'k Heb z'eens goed de lesse gespeld: ‘'k Heb z'een keer goed
afgesmeerd’.
122. Een piepende wagen is ‘met vogeljongen ingevet’.

Vlees en spek.
In de buiten waren er maar weinig beenhouwerijen; het koeivlees werd vooraf besteld
of in de stad gekocht en ook in 't beenhuis in d'Halle. Iedereen slachtte een zwijn en
had gezouten vlees in de kuip; in de stad waren er ‘zwijnebaken’ of ‘spekslagers’.
123. Iets dat voor u niet bestemd is: ‘Dat is geen spek voor uwen bek’.
124. Wanneer men bedekt wil vragen naar de herkomst van uw onverwacht bezoek
of van dienstvolk: ‘Wat voor vlees hebt ge daar in de kuipe?’.
125. Goede waar prijst zichzelf: ‘Goe' hespe vraagt geen mostaard’.
126. Ge moet het ene met het andere nemen: ‘Geen vlees zonder benen’.
127. Ge moet daar niet meer over zagen: ‘Ge moet niet altijd aan 't zelfde been
knauwen’.
128. Als het al ‘opgesmeerd’ is binst de kermis wordt er lachend gezegd: ‘We
gaan venditie houden in de lege beurzen en d'hespebenen’.
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129. Een onverschilligaard en ‘een broekvager’ zegt: ‘'k Vaag er mijn hespebeen
aan’.
130. Tegen iemand die al te veel hangt en ligt: ‘Kunt g'uw vlees niet dragen? geef
het aan den hond!’.
131. De boerin die in de vasten vlees te eten gegeven had bad 's avonds: ‘'t gebed
voor ons vlees’. Kortwoners aten weinig vlees; 's noens was het ‘kaantjes sause’ of
‘blende keuns’: gestoofde ajuin met een laurierblad en een dreupeltje azijn. Geen
wonder dat ze informeerden: ‘Was er daar vlees bij?’ 't Antwoord was: ‘Ja 't een
kaantje vlees!’ of: ‘Ja 't lochtingvlees’ (groensel).

Aardappels.
132. Noorderse aardappelen (uit de zware poldergrond) worden geprezen: ‘'t is een
kloeke patat - dorren van eiers - één bloempot’. Van zuiderse aardappelen (uit lichte
zandstreek, zuidelijk gelegen) zegt men minachtend: ‘'t is een flauwe patat - 't zijn
telzakken - 't zijn snotzakken - 't zijn waterzakken - 't water staat in hun ogen - ze
schremen - ge moet er geen saus bij hebben - 't zijn zwijnspatatten’.
133. Gekookte aardappels met de peel zijn: ‘kazakken’. Nog algemeen gekend is
het rijm:
‘Aardappels met de peel en een haring van een cens
dat is kost voor een arme mens’.

134. Voor dat ze 's noens aan tafel gingen om aardappels uit één pateel te eten zegden
ze te Klemskerke: ‘Kom we gaan de bollezaringen delen’.
135. De overschot van 's noens werd 's avonds en ook 's nuchtends geëten:
‘'s Noens patatten gekokt,
's avonds patatten gedopt
's nachten patatten gespokt’.

136. Wie stijf is in gang en beweging is ‘een stijve patat’.
137. Let op uw gang want wie met platvoeten gaat of al stampend is ‘een
patattestamper’ of een ‘eerpelterter’.
138. Iemand met een spraakgebrek heeft ‘gelijk een patat in zijn kele’. Kinderen
onder elkaar: ‘Kunt ge Engels spreken?’ Antwoord: ‘ja 'k met een hete patat in mijn
mond’ (onverstaanbaar).
139. Zit uw hiel door de kous: ‘Ge hebt een patat in uw kous’.
140. Een verzuchting van iemand die in nesten zit: ‘'k zit lelijk in de patatten!’.
Als moeder met slagen verdreegt: ‘'k Ga je alzo een patat achter jen oren geven’.
Of metterdaad: ‘Daar zie! patat’.
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Groenten.
141. Gewoonlijk werden de gekookte aardappels en 't groensel onder elkaar gestampt:
‘stampers’; zijn er kolen en rapen bij gekookt dan is het: ‘hutsepot’.
142. Met de betekenis: wat voor bucht van volk is me dat?: ‘Wat voor een hutsepot
van volk is dat?’ Of om te zeggen: het is een smerige boel: ‘'t Is een hele hutsepot’.
143. Stoute kinderen berispend: ‘Wadde zo'n kleine hutsepot!’
144. Bij rapen hoort het bekende rijm:
Rapen doen 't holletje gapen,
Ieder bete een schete.

145. Van kinderen die zere groeien zegt moeder: ‘Ze groeien gelijk een kool’.
146. En om een einde te maken aan nutteloze woorden: ‘Kom, 't sop is de kool
niet weerd’.
147. Die iets wijs gemaakt heeft lacht: ‘'k Heb hem daar een kool gestoofd!’.
148. Heeft iemand een flets wezen: ‘Hij heeft 't kleur van erweetsop’.
149. Van een onverzorgde vuile vent zegt men spottend: ‘Ge zoudt erweten in zijn
oren planten’.
150. Kent de ambachtsman maar half zijn stiel: ‘'t Is mij alzo de (timmerman) van
een helletje erweten’ (kleinste maat).
151. Gaat de zaak niet vooruit dan klaagt men: ‘'t Gaat zo zere als bonen knopen’.
152. Een waarschuwing dat g'er niet moet op rekenen: ‘Gij moet er uw boontjes
niet op te weke leggen’.
153. 't Kind aardt naar zijn ouders want: ‘De bone groeit achter de perse’. Een
rank opgeschoten meisje of jongen is ‘gelijk een boneperse’.
154. Van de pastoor die wel benoemd maar nog niet ingehuldigd werd zeggen de
parochianen: ‘Onze pastor loopt in de bonen’.
155. Wie met de herteklop zit zegt benauwd: ‘Mijn hertje is maar zo groot meer
als een bone’.
156. En om te eindigen dit schooiersdankwoord:
God zal 't je lonen
Is 't niet in d'erreweten
't Is in de bonen.

M. CAFMEYER.
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Volksnamen in de apotheek
Bij het nieuwe repertorium van Apotheker L. Vandenbussche
Met zijn statige en typographisch keurige uitgave van ‘Onze Volkstaal voor Kruiden
en Artsenijen’(1) beoogt Apotheker L. Vandenbussche in de eerste plaats een practisch
doel nl. een woordenboek waarin de apotheker bij navraag van een bepaald, onder
zijn volksnaam genoemd geneesmiddel, vlug kan naslaan welk scheikundig middel,
preparaat, of welke drogerij of plant van hem gewenst wordt. Het is een uitbreiding
van het vroeger twee keren door hem gepubliceerde brochuurtje ‘Volksnamen in de
apotheek’. De grootse titel van het boek is dus wel enigszins misleidend.
Na een inleiding van de schrijver en twee voorwoorden (van Prof. R. Dequeker,
Leuven en van A.M. van Prooijen), volgt een oud gedicht op de ‘Meng- schei- en
geneeskonstige artsenijwinkel’ ontleend aan de ‘Pharmacopaea
galenico-chemico-medica’ van W. van Lis (1747) - waaruit Schrijver verder tal van
citaten overneemt - en een lijst van geraadpleegde werken. Bij het overzien van die
lijst (3½ bladz.) valt dadelijk op, dat Schrijver zeer éénzijdig georienteerd is en zijn
bibliografische gegevens slordig heeft opgesteld. Wij missen er b.v. de grondleggende
werken van A. De Cock (‘Volksgeneeskunde in Vlaanderen’ 1891), die van Is.
Teirlinck (‘De Plant een levend, bezield, handelend wezen’ - ‘Flora diabolica’ ‘Flora magica’), Dr. H. Marzell's groots aangelegd en zeer degelijk wetenschappelijk
‘Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen’ (Leipzig), waarvan reeds 13 afleveringen
verschenen zijn, tal van oude kruidboeken en pharmacopeeën enz. Verder wordt de
‘Nederlandse Pharmacopee’ geciteerd, zonder jaartal of editie-nummer, onder de
hoofding ‘Pharmacopee-Commissie van Nederland’, terwijl de daarop volgende
‘Pharmacopoea belgica. Editio I-II-III-IV’ genoemd wordt alsof er geen Belgische
Pharmacopee-Commissie bestond. Wat beide officiële boeken hier komen doen is
ons niet zeer duidelijk, aangezien Schr. zelf in zijn inleiding (bl. VI) zegt dat ze geen
volksnamen bevatten.
Het werk bevat verder 5 hoofdstukken resp. gewijd aan Nederlandse namen,
Latijnse namen, Franse, Duitse en En-

(1) L. VANDENBUSSCHE, Apotheker (Menen). - Onze Volkstaal voor Krwiden en Artsenijen.
Een verzameling van vergeten namen en volksnamen in de Apotheek en in de
volksgeneeskunde, gebruikt in Zuid- en Noord-Nederland en in Frans-Vlaanderen, met
verwijzing naar de Latijnse, Franse, Duitse en Engelse namen en omgekeerd, en geïllustreerd
met kommentaar. - 1955. Eigen beheer: Hogewe 14, Menen (België) - 170 × 245 mm - XXIV
+ 650 bladz. - Prijs geb. linnen: 460 F.
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gelse namen. Zijn Nederlandse lijst van kruid- en artsenijnamen geeft achter ieder
woord een cijfer, dat verwijst naar de vooraan genummerde alfabetische Latijnse
lijst, die de kern is van het gehele werk, waarnaar ook uit de drie laatste lijsten
verwezen wordt en die 2683 onderwerpen en synoniemen bevat. In die lijst worden
achtereenvolgens gegeven de Latijnse synoniemen, de Nederlandse, Franse, Duitse
en Engelse namen, gevolgd door, wat de Schrijver noemt, ‘kommentaar’, maar dat
doorgaans niets anders is, dan een willekeurig citaat uit Dodoens, de zg. pharmacopee
van W. van Lis of een ander der geraadpleegde werken.
Schrijver heeft, naar eigen mededeling (bl. X), niet alle volksnamen opgenomen.
Hij zegt niet waarom dit niet mogelijk was en evenmin volgens welke methode hij
ze geselecteerd heeft. Voor de volksnamen uit Noord-Nederland heeft hij ‘de meest
gebruikelijke’ overgenomen en de Hollandse gegevens uit de lijst van Heukels (zie
Biekorf 49, 1948, blz. 59-62) over de streek, waar de naam werd opgeschreven,
eenvoudig vervangen door de eerder vage aanduiding ‘N. Ned.’. Wij vragen ons af,
hoe Schr. kan weten welke namen aldaar de ‘gebruikelijkste’ zijn en moeten doen
opmerken, dat een aanduiding als ‘N. Ned.’ i.pl.v. de waardevolle gegevens van
Heukels, de wetenschappelijke waarde van zijn werk voor philologen aanzienlijk
vermindert.
Wat de botanische nomenclatuur betreft, stelt Schr. een voor een apotheker
verrassende onbekendheid ten toon. Vooreerst worden de auteursnamen overal tussen
haakjes gezet, terwijl de internationale regels toch voorschrijven dat dit alleen moet
gebeuren, wanneer de geslachtsnaam (genusnaam) veranderd is, om te herinneren
aan de auteur die de soortnaam gaf. Ook worden zonder reden soms oudere namen,
zelfs schijnbaar als voorkeursnaam (aangezien er bij synoniemen naar verwezen
wordt), opgerakeld. Dit is b.v. het geval bij Plantago lanceolata L., waar verwezen
wordt naar Plantago minor. Indien Schr. alle oudere Latijnse synoniemen voor
plantennamen wilde opgeven, dan werd dit een nieuw werk(2). Dit zijn echter geen
volksnamen, maar oude, thans niet meer geldige noch wettige wetenschappelijke
namen, die enkel geschiedkundige betekenis hebben.
Welnu zonder de juiste wetenschappelijke Latijnse namen, volgens cue thans
geldende internationale regels samengesteld, te gebruiken, is het in vele gevallen
onmogelijk te weten van welke plant er precies sprake is. Er zijn in de nomenclatuur

(2) Hij raadplege daarvoor b.v. Prof. DE WILDEMAN'S ‘Notes pour l'Histoire de la Botanique
et de l'Horticulture en Belgiue’ (Kon. Belg. Academie. Klasse der Wetenschappen. Brussel
1950).
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te veel homoniemen en er zijn al andere verwarrende elementen genoeg, zonder er
nog deze bij te voegen.
Dat Apoth. Vandenbussche bovendien geen florist (kenner van de flora) is, blijkt
uit ontelbare vergissingen waarvan wij er hier enkele zullen vermelden.
Onder Primula officinalis Hill. vermeldt Schr. als synoniemen: Pr. elatior Jacq.
en Pr. vulgaris Huds. Welnu dit zijn drie verschillende goede soorten.
Pr. elatior Jacq. is de Slanke Sleutelbloem, de gemeenste van de drie.
Pr. officinalis Hill., thans te noemen Pr. veris L. em. Huds. is de Gewone
Sleutelbloem, bij ons te vinden in de kalkstreek, rond Ieper en in de duinen rond De
Panne.
Pr. vulgaris Huds., synoniem van Pr. acaulis (L.) Grufb. en bij Schr. ten onrechte
genoemd Pr. acaulis L., is de Stengelloze Sleutelbloem, die bij ons, vooral rond
Brugge, inheems is. Weliswaar rekende Linnaeus deze drie soorten tot Pr. veris en
onderscheidde hij als varieteiten α officinalis, β elatior en γ acaulis, maar daar is
Schr. evenmin van bewust.
Dat het volk, op vele plaatsen, deze drie soorten geheel goed onderscheidt hebben
wij zelf kunnen vaststellen. Te Alveringem b.v. heet de Gewone Sleutelbloem
‘Hennekousen’ (wegens de gezwollen kelk), terwijl de Stengelloze Sl.
‘Mannejes-en-wûvejes’ genoemd wordt. In het Ieperse daarentegen zegt men
‘Werkeblommen’ uitsluitend tegen de Gewone Sleutelbloem.
Geen enkele van deze 3 volksnamen hebben wij in Schr.'s lijst gevonden, wat er
ons schijnt op te wijzen, dat hij hoofdzakelijk met de bestaande literatuur gewerkt
heeft en zeer weinig zelf gezant heeft. Bovendien beseft hij niet, dat bepaalde
volksnamen de waarde van een genusnaam hebben - dus voor alle Primula's - terwijl
andere echte soortnamen zijn. Heukels laat dat nochtans zeer duidelijk in zijn lijsten
uitkomen en wij hebben daar zelf de aandacht op gevestigd, in Biekorf, ter
aangehaalde plaats.
Een ander voorbeeld. Bij Calluna vulgaris Hull. de Struikheide wordt ten onrechte
verwezen naar Erica vulgaris L. een oude niet meer wettige naam en bij de echte
Erica's (een ander geslacht of genus, dus) vermeldt Schr. maar één Dopheide nl. Erica
tetralix L. en vergeet onze mooiste heide nl. de Grijze Dopheide of Erica cinerea L.
die bij Maaseik en rond Brugge (bij Zevenkerke) zo weelderig kan bloeien. Welnu
naar eigen ervaring noemt het volk rond Brugge de Struikheide ‘Krakke’, de Dopheide
‘Heed’ en de Grijze Dopheide ‘Tem Heed’: een onderscheid dat in Schr.'s werk niet
te vinden is.
Op tal van plaatsen geeft Schr. synoniemen die er geen zijn en verwart aldus Bidens
cernuus L. met Bidens tripartitus L. (Knikkend tandzaad en Driedelig tandzaad) alsof Linnaeus twee namen gegeven had aan één plant, - Rumex aquaticus L. of
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Paardezuring met Rumex Hydrolapathum Huds. of Waterzuring, en Viburnum opulus
L. met Viburnum prunifolium L.
Bij Armeria vulgaris Willd. verwijst de kommentaar naar Poa annua L. aldus bij
oningewijden de indruk verwekkend dat Armeria ook een gras is, terwijl Armeria
maritima Willd. zoeven ten onrechte als een ander soort beschouwd werd.
Wij zouden ook kunnen vragen: Waarom vermeldt de lijst maar één Platanus nl.
occidentalis L. en waarom maar één linde nl. Tilia vulgaris Hayne en niet de
Kleinbladlinde? Waarom krijgt de Holpijp (Equisetum fluviatile L.) die in onze sloten
zo dikwijls voorkomt zijn beurt niet en waarom vergeet Schr. de andere Paardestaarten
als b.v. de Reuzenpaardenstaart (Equisetum maximum Lam.) die in de leemstreek
o.m. in het Ieperse zo prachtig opschiet?
Bij Cladium mariscus (L.) Pohl. de Galigaan schrijft de kommeetaar ‘groeit vrij
algemeen op moeras- en heidegrond’. Welnu dit is een zeldzame plant.
Wat nu de zg. ‘Kommentaar’ betreft, die naar Schr. zelf zegt, ‘moet dienen om van
dit werk geen droog idiotikon te maken’ is de keus van citaten zeer subjectief,
willekeurig en erg beperkt. Waarom in hoofdzaak citeren uit Dodoens en uit de boven
genoemde Pharmacopaea van Wouter van Lis, die niet eens een echte pharmacopee
is, als wij ons ten minste en met recht houden aan de bepalingen die G. Urdang in
zijn ‘History of Pharmacy’ en Daems en Vandewiele onlangs in hun uitstekend werk
over ‘Noord- en Zuid-Nederlandse Stedelijke Pharmacopeeën’ (Itico N.V.
Mortsel-Antw. 1955) gegeven hebben, en niet uit de vele andere pharmacopeeën en
kruidboeken?
Laten wij echter besluiten. Apoth. L. Vandenbussche heeft ongetwijfeld de
verdienste veel waardevol materiaal weer te hebben verzameld en in ieders bereik
te hebben gebracht en zijn werk is als naslagwerk uitstekend opgebouwd. Jammer
genoeg is het dilettantenwerk van geringe wetenschappelijke waarde dat vele
oningewijden, die op zijn gezag zullen steunen, in de war zal brengen.
Bewonderend opkijkend naar het verzamelend geduld en de dappere vermetelheid
van de actieve Schrijver, hopen wij, dat hij de onverantwoorde en onvoorwaardelijke
loftuitingen van ondeskundige journalisten niet naar zijn hoofd zal laten stijgen en
dat hij bereid zal gevonden worden om, in samenwerking met een belangstellende
linguist en een ervaren florist, zijn kostbaar materiaal opnieuw te bewerken en in
een latere heruitgave een standaardwerk op te bouwen, dat dankbaar zal kunnen
vergeleken worden met het hoger genoemde woordenboek van Dr. H. Marzell. Mocht
hij aldus de kroon op zijn werk zetten.
P.V.
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Mengelmaren
Geldhandel in Brugge
Aan Brugge als ‘wereldmarkt’ heeft Dr J. Maréchal in 1949 een merkwaardige
monografie gewijd, waarin hij de grootheid van de stad als middeleeuwse
handelsmetropool tekende zoals zij weerspiegeld ligt in het door de Bank van
Roeselare herstelde gebouw Ter Buerse: een herberg van de aloude makelaarsfamilie
van der Buerse. Op het plein dat voor deze herberg ligt kwamen inderdaad de
‘kooplieden van de Beurs’ samen en uit hun regelmatige samenkomst op dat plein
is de oudste handelsbeurs ter wereld ontstaan.
De geschiedenis van Brugge als handelsbeurs en geldmarkt heeft sedert een halve
eeuw talrijke geleerden, ook uit het buitenland aangetrokken. Toch valt er nog veel
na te lezen en aan te vullen op dat vèrstrekkende gebied, zoals blijkt uit de pas
verschenen Bijdrage tot de geschiedenis van het Bankwezen te Brugge door Dr J.
MARÉCHAL (De Anjelier, Brugge 1955). De woekeraars uit de jaren 1244-1628
worden er vereenzelvigd, hun huizen kadastraal verkend. Daarnaast treden ook de
verschillende soorten geldwisselaars en de Italianen en Catalanen, die als
wisselhandelaars optraden, uit de diepten van velerlei archiefbronnen te voorschijn.
Naast een reeks oorkonden wordt een schat van verspreide gegevens in een Corpus
van 37 Tabellen aangeboden.
Deze royale uitgave kwam tot stand in opdracht van de N.V. Bank van Roeselare
en draagt de stempel der volkomen typografie van de Sinte-Catharina-drukkerij te
Brugge. Zij is geïllustreerd o.m. met de hier geïdentificeerde afbeelding van Lorenzo
de' Medici en zijn echtgenote, zoals ze nog bewaard is in de gebeeldhouwde
medaillons van hun gewezen bankgebouw (thans De Foere-klooster, Naaldenstraat).
Alleen in zijn architectuur vertoont dit boek een functionele fout: de overigens mooie
maquette is niet op de aard en inhoud van dit werk berekend.
A.V.

Elias van Koksijde, abt van Ter Duinen
Deze abt is een der grote figuren uit de grote tijd van de abdij te Koksijde. Elias is
de eerste bekende prior van de Duinenabdij en werd abt in 1189. Hij overleed in
1203. Zowel als prior dan als abt heeft Elias aanzienlijk werk geleverd. Onder hem
ontstond het domein van het ‘Oostkwartier’ in Zeeuws-Vlaanderen (Zande); onder
hem eveneens verwierf de abdij haar bezittingen in Engeland (Eastchurch in het
eiland Sheppey op de Theems). Onder zijn bestuur groeide de bevolking van de abdij
aan met 15 monniken en 125 conversen. Hij vatte het plan op van de nieuwe
abdijgebouwen dat door zijn opvolgers zou uitgewerkt worden. Dat
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Elias een groot aanzien had in zijn orde blijkt uit de twee bewaarde preken door hem
gehouden voor het algemeen kapittel van Cîteaux.
De biografie van deze grote abt werd op nieuwe documentatie hernomen door de
beste kenner van onze Vlaanderse Cisterciënsergeschiedenis J. DE CUYPER in een
voortreffelijk artikel in het tijdschrift Cîteaux in de Nederlanden, deel VII, 1956,
blz. 34-44. Mogen we verwachten dat de auteur zijn baanbrekende ‘Idesbald’ zal
laten volgen door een galerij van de grote middeleeuwse abten van Ter Duinen?
A.V.

Stijn Streuvels in leven en werk
Niemand beter dan ANDRÉ DEMEDTS kon Streuvels tekenen zoals hij uit zijn werk
naar voren treedt en de lezer inleiden in het werk van de Meester. Inleiden niet alleen,
maar geleiden doorheen het werk met de verering van een persoonlijke vriend, de
onbevangenheid van een criticus der actuele generatie, het literaire inzicht van een
echt kunstenaar. Demedts kent zijn Streuvels door en door, stuk voor stuk, en tevens
in het perspectief van zijn scheppingen. In een keurig werkje (nr 2 van de reeks
‘Prominenten’; Elsevier, Brussel 1955) deelt hij de vrucht van zijn omgang met man
en werk mede. Het boek is als een hartelijk en zakelijk brevier van episoden, van
mensen en dingen die uit het ontzaglijke werk van Streuvels bovenzwemmen en
voorgoed tot ons eigen schoon behoren. Een onmisbaar werk voor leraar en
schoolbibliotheek.
De laatste bladzijden brengen een verzorgde bibliografie van de uitgaven in
boekvorm. Onder de rubriek ‘Bewerkingen en Vertalingen’, die begint met Reinaert
de Vos (1907), missen we twee Duimpjesuitgaven: Geluk in 't Huishouden van Tolstoï
(1903) en het curiosum Soldatenbloed (1904), voor zover we weten, het enig
dramatisch werk dat Streuvels uitgegeven heeft. Onder dezelfde rubriek staat ten
onrechte Genoveva van Brabant (1919-1920): Streuvels heeft met dit zware
twee-delige werk, naar zijn eigen getuigenis, een oorspronkelijke ‘cultuur-historische
roman’ willen leveren.
A.V.

Pater Renatus Devos. Brief aan de Redactie.
‘B.H. Het spijt me in het juist ontvangen nummer van Biekorf, blz. 29, te lezen dat
uw medewerker de stelling van E.H.J. Geldhof aanvaardt, als zou P. Renatus in zijn
laatste levensjaren zijn vlaamsgezindheid verloochend hebben. Dit moet ik ten
stelligste tegenspreken. Ik heb hem persoonlijk en heel intiem gekend en kan u
verzekeren dat P. Renatus gedurende en na de wereldoorlog zoals immer vlaamsgezind
was en gebleven is. Als archivaris meen ik dit te moeten rechtzetten. Dank voor
opname’.
Antwerpen.
P. HILDEBRAND.
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Spinneweb als geneesmiddel
Een 70-jarige grijsaard uit Sint-Michiels-Brugge, die onlangs aan een feestdis aan 't
vertellen was uit zijn goede oude tijd, deelde o.a. volgende volksremedie mee: op
de wonde, ontstaan door het afsnijden van een hondestaart, legde men ter genezing
een spinneweb. Dat dit geneesmiddel nog zo onzinnig niet is, blijkt uit het werk van
Dr. M. De Waal, ‘Dieren in de Volksgeneeskunst’ (Antwerpen, z.d.), waarin de
auteur op blz. 93 zegt dat de stolling van het bloed inderdaad schijnt te worden
bevorderd door een spinneweb. Op dezelfde plaats vernemen we verder dat men in
de Middeleeuwen van oordeel was dat ‘coppeghespin’ wonden heelde, ook onze
Maerlant dichtte:
‘Experimentator die seghet
Wonden daermen webbe op leghet,
Dat si niet en swilt omtrent’.
W.G.

St.-Amandsringen te Kerkhove
In zijn ‘Spreekwoorden, Gezegden en Uitdrukkingen op het Volksgeloof berustend’
(Antwerpen, 1920-21), I, 230-31, handelt Alf. De Cock over het geloof, volgens
hetwelk een kind over wie men heenstapt, niet meer zou groeien. Om het kind van
die kwaal te verlossen, laat het volk het door iets heenkruipen. De Cock citeert
vervolgens enkele gemeenten waar die kruipmetode wordt toegepast; daaronder
bevindt zich Kerkhove, waar het geschiedt door de zogenaamde Sint-Amandsringen.
Tijdens de afgelopen zomer trokken wij om inlichtingen ter plaatse, doch niemand
bleek ooit van zulke ringen te hebben gehoord. Wel wordt Sint-Amand te Kerkhove
gediend tegen de koorts, hoewel die verering bijna uitgestorven is. Zijn er Biekorvers
die ons hierover meer kunnen berichten, of berust de mededeling van De Cock op
een vergissing?
W.G.

Paasnagels
Het is bekend dat de gelovigen bij de geestelijkheid om paasnagels of stukjes ervan
komen vragen, ten einde huis of stal tegen het kwaad te beschutten. Die paasnagels
worden dan aangebracht, hetzij onder de drempel, hetzij achter de deur of nog op
andere plaatsen. Te Helkijn hoorden wij onlangs dat sommige mensen paasnagels
onder het behangpapier plakken, dicht bij de deur. Helkijn en omgeving is een streek
waar volksgeloof en volksgebruik nog levenskrachtig voortwoekeren. Daar is het
ook dat de pastoor nog af en toe 's nachts uit zijn bed gebeld wordt om een schreiend
kind of een tand te komen belezen.
W.G.
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Spellewerkliedje
Anne Marietje zat up de zoldertrap.
't Gaf z'n kindje suikerde pap,
Suikerde pap met lepeltjes.
- ‘Anne Marietje ma'k meedoen?
- Neen g'hebt vaders pantoefeltjes aan.
- Vaders pantoefeltjes zijn veel te groot.
- Steekt een beetje hooi in.
- Moeder 'k en heb geen hooi.
- Steelt er een beetje bij de boeren.
- Moeder de boeren zoun mij slaan,
Laat liever Jantje meegaan.
- Jantje is naar de schole
en 't leert daar z'n lesse
en als Jantje droef is
de Meester pakt zijn palme stok
en slaat ermee op Jantjes kop.
Maar Jantje steekt z'n mesje bloot
en steekt de Meester dood.
De Meester is gestorven,
Drie uren in de morgen.
Waar gaan we hem begraven?
In Sinte Pieters kave.
Waar gaan we doen de messe doen?
In Sinte Pieters preekstoel.
Wat gaan we daarvan delen?
Stikken en truwelen.
Wat gaan we daar toen drinken?
Kèremelk die zal stinken!!!

- Gehoord van mijn moeder, geboren te Ruiselede in 1859, en zij had het daar gehoord,
dus in 't begin van de jaren 70. Vgl. Biekorf 1955, blz. 318 en 244, 246.
B.S.

Nachtroepers ofte wachtjeviers
In de jaren 1700 waren er te Brugge zes ‘officiële’ nachtroepers, een per zestendeel
(stadskwartier). Zij werden aangesteld en bezoldigd door de Tresorie, die hen ook
voorzag van een lantaarn en, te gelegener tijd, van een nieuwe mantel. De
schepenklerk spreekt en schrijft in 1750 van de ‘wacht u viers’, de ‘nachtroupers
ofte wachtieviers aen de welcke is aengheseydt ende gelast van alle nachte volgens
hunnen eedt ende het reglement... te doen hun devoir d'office in het gaen ende roepen
waghtievier ende kerslucht wel’.
Deze nachtroep is zeer oud; een Hallegebod van 1491 kondigt het besluit af ‘dat
men van nu voortan naer de oude costumen
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alle nachte in elc zestendeel zal doen roupen: Wacht u vier, u keerslicht wel!’
(Gilliodts Inv. 6, 372).
De Bo (s.v. Waakjevuur) deelt een berijmde nachtroep mede die tot in de vorige
eeuw in zwang was:
Wakje vier - de waker is hier,
twaalf uren slaat de klokke,
de klokke slaat twaalf uren,
bidt voor de zielen van 't vagevier.

En hij vergelijkt het appellatief wachtjevier met schareslijp, potjedek, oliekoop, die
ook uit een straatroep ontstaan zijn.
De nachtroep heeft aldus een appellatief in het leven geroepen dat o.m. in de
volgende Brugse teksten uit de 18e eeuw voorkomt:
‘Overgelevert aen Bastiaen Carboneel wacht u vier eenen nieuwen rock’. (2 aug.
1725).
‘Het wacht u vierschap geconfereert aen Pieter Mortier met eenen nieuwen rock
ende lanteren’. (30 mei 1716).
- Stadsarchief Brugge. Resolutie-Bouck 1749-51, f. 214-216; Feriebouck Tresorie
1711-37, f. 50 v., 133, 213 v. - Vgl. de nachtwakersroep te Tielt in Biekorf 1946,
156 door P.D.L. medegedeeld.
A.V.

Schobbejaks hoogte te Koolkerke
‘Waar ligt Schobbejaks hoogte ergens te Koolkerke?’ vraagt W.D. in Biekorf 1955,
blz. 311.
Schobbejaks hoogte is een zandig stuk land dat men als volgt bereikt. Als men
van Brugge komt langs de baan naar Dudzele en Knokke, slaat men aan Kruisabele
rechts de Molenstraat in. Dan slaat men de tweede slag rechts in die, volgens mijn
zegsman, door het genoemde stuk land loopt.
Zeer hoog kan het stuk niet liggen, want in de winter staat het ginder al onder
water. Van de kapel die daar vroeger stond, weten de oude Koolkerkenaars niets af,
wel weet men te vertellen dat er in de nabijgelegen, nu gedempte, Klinkewal een
klok verzonken ligt; men had deze willen luiden zonder dat ze gewijd was, daarop
was ze weggevlogen en in de wal verzonken.
A.M.

School en Schoolkind anno 1600
Waerom moeten de Kinders gaen ter scholen?
Om wijs te werden, en niet te dolen,
Noch deur onwetenheyt gaen verloren,
Want niemand en werdter met de Conste gheboren.
Wat can gheleertheyt in die Jonghers maecken?
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Verstandige Menschen van plompe Thuynstaecken.
Wat zaken betamen meest de Scholieren?
Oodmoedicheyt, ghehoorsaemheyt en stille manieren,
Reverentie, en neersticheyt inde Papieren.
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Wat sal meest inde Kinders doen beclyven
Die profytelickste conste van wel te schryven?
Dickwils de Penne te nemen inde Hand,
En wel nae te schryven heur Materie met verstand,
Wel rypelick lettende op het faetsoen
Der letteren van den Meester: dat moeten sy doen,
Want met traecheyt oft sabberen en Mannekens te maken
En canmen tot die conste van schryven niet gheraken.
Welck is voor de Kinders het ghezontste Cruyt?
De Roede, die is groot van virtuyt.

- Uit: Den Souter der Kinderen... Ghemaect door Heer Corn. Columbanus Vrancx,
Licentiaet inder Godtheyt, Abt van sinte Pieters Clooster neffens Ghendt. Te Ghendt,
By Gaultier Manilius, wonende te Putte inde witte Duyve, by 't Belfort. Anno 1603.

Loker te klokke en... te stokke
Tegenwoordig bestaat nog Loker te Klokke en Westouter te Stokke, t.t.z. Loker
kerkelijk en Westouter voor de wet en dit voor vier gezinnen, de hofstede Hector
Martreu en de drie huizen op de berg: Maton - Denolf en Marcel Sonneville.
Vroeger waren er veel meer. Dit niet alleen vóór de eerste wereldoorlog toen er
nog 12 gezinnen waren aan Loker voor de kerk en Westouter voor de wet, maar vóór
de Franse overheersing. - Dan hadden we:
1. Ten zuiden tegen en in Dranouter-plaats: Het Dranouterhoekje was kerkelijk
Loker en wettelijk Dranouter. Het was 122 gemeten en zeer bewoond. Wat verder
zuid-oost aan de Monteberg was ‘Het Lokerhoekje’, wettelijk Loker en kerkelijk
Dranouter. Het was dus Loker te stokke en Dranouter te klokke.
2. Ten westen was ‘Den Hulst’ klein en bijna onbewoond. Dit was kerkelijk
Westouter en wettelijk Loker. Dus het omgekeerde van thans. In 1769, bij de
grensverandering ook nog genoemd ‘de limitescheiding’, is de ‘Hulst’ ook wettelijk
aan Westouter gekomen, dus heel en al gebied van Westouter.
3. Ten noord-westen was ‘De Rentacker’, een hofstede met 2 of 3 huizen. Was
kerkelijk Loker en wettelijk Reningelst. Het was hier dus Loker te klokke en
Reningelst te stokke.
4. Ten noorden van de Scherpenberg was ‘Het Heet’ voorgaandelijk aan Westouter
(Casselambacht). Na de grenswijziging in 1769 tussen Oostenrijk en Frankrijk kwam
‘Het Heet’ wettelijk aan Loker. In 1804 ging het over aan Reningelst.
Ten noord-oosten van de Scherpenberg was een streep land met een tiental huizen.
Wettelijk Loker en kerkelijk Dikkebus. Het was daar dus Dikkebus te klokke en
Loker te stokke.
C.D.
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Rosmolens in West-Vlaanderen
Door Dr Jozef Weyns, conservator van het Openluchtmuseum te Bokrijk (Limburg)
werd in het Kerstnummer 1955 van ‘De Boer’ een oproep gedaan aangaande
rosmolens: waar zijn er nog te vinden en in welke staat van bewaring? Uit
West-Vlaanderen ontving hij de volgende inlichtingen, medegedeeld in een brief
van 21 januari l.l. aan hetzelfde weekblad.
Er bestaat nog een rossekot te Stalhille op het hof van h. Gilbert Lootens; het wordt
niet meer gebruikt.
Te Westkerke in de Noordstraat zou er nog een rossekot bestaan, zo vermoedt de
inzender h. Omer Moyaert.
Een rosmolen wordt nog aangewezen te Lampernisse; het betreft de maalinrichting
bij de kinderen Deceuninck. (Mededeling van h. Dan. Catteeuw, Diksmuide).
Het rossekot van Oostkerke bij Damme werd in Biekorf 1955, 251-252 beschreven
door A. Mahieu.
Wie van onze Lezers kan die lijst van nog bestaande rosmolens in West-Vlaanderen
aanvullen? Alle inlichtingen zullen zeer welkom zijn op het adres van: Dr Jozef
Weyns, conservator van het Openluchtmuseum, Bokrijk (Limburg).
B.

Verbamist. - Zie hiervoor blz. 31
G.P.B. kan gelijk hebben, maar toch meen ik dat B.S. in Biekorf 1955, 294 dichter
bij de waarheid is. Het w. verbamissen is m.i. wel in verband te brengen met
bamispacht.
Bij het kaartspel of enig ander spel zegt men bij ons i.p.v. verbamist: ‘we zijn
buiten’, hetgeen evenveel wil zeggen als: gedeurwaarderd, vermaand. Heeft
daarentegen iemand zijn schaapjes op het droge, dan zegt men: hij is binnen gespeeld.
Bamisweer, bamispacht, verbamissen, bamisseizoen (in tegenstelling met
maartseizoen), bamisland, te bamistijde, de zoveelste van bamisse, bamispruimen
of kortweg ‘bamissen’, bamismest (in tegenstelling met wintermest): dit zijn allemaal
benamingen die nog voortleven uit de jaren van vóór de eerste wereldoorlog. Tot
enkele jaren vóór 1914-18 waren de pachters, na het betalen van hun (bamis)pacht
meestendeels tenden middels of ‘tenden hulder stringen’; soms kon men maar de
helft betalen en bleef de rest tot er meer geld voorhanden was. Zoals men zegt bij
het spel, men was ‘ruttens’ d.i. plat, platzak. (Zie Loquela: ‘'k Zijn ruttes espeeld: 'k
en he'n geen een knikker mee'’; geh. te Alveringem).
Wat zegt er David van?
A.B. Stavele.
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Sinte Colomba, patrones der duivenmelkers?
Sinte Colomba is de patrones van de parochie Deerlijk. Haar patroonfeest is 31
december; de naam staat in geen enkel kalender. Er zijn slechts twee kerken in België
die aan deze heilige zijn toegewijd: Deerlijk in West-Vlaanderen en Soulme in het
bisdom Namen.
De H. Colomba zou de gepaste patrones zijn van de duivenmelkers: deze hebben
nog geen beschermheilige en ‘colomba’ betekent toch duif. In het Antwerpse is men
bezig de H. Katharina Labouré, van de Dochters van Liefde, tot patrones van de
duivenliefhebbers te verheffen.
Er is keure!
L.D.D.

Reuzen te Deerlijk
Dat de pers ‘Harelbeke’ vermeld heeft met die ‘stamreeks van Reuzen’, door Biekorf
1955, 286 overgenomen, dat begrijp ik niet.
De voorgestelde reuzen, Tineke van Heule en Jan de Zerewever zijn Deerlijkse
reuzen: zij zullen verschijnen op 17 juni 1956.
Tineke is het maartje uit het gedicht van René Declercq, inboorling van Deerlijk.
En Jan de Zerewever was destijds een gekend figuur te Deerlijk daar hij een knappe
wever was, die wel eens dronk maar nooit zijn lap te laat indroeg; men zei van hem
dat hij een galgejong (talisman) bezat. Hij was een eenzaat die bij het roken in zijn
bed in brand geraakte en de dood vond in een poel nabij zijn huisje.
L. DEFRAEYE.

Nieuwjaarwensen van de Brugse ‘Rhetorycke’
De herboren aloude Brugse Kamers huldigen het vroegere gildegebruik van de
gedrukte nieuwjaarwens. Wij ontvingen een keurige, met de hand gedrukte en waardig
berijmde wens van de Prince, Hoofdman en de Raadsleden der Aloude Rhetorycken
Camere van het Heylich Cruys die het schrikkeljaar 1956 stellen onder de hoede van
Sint Michiel, de patroon van hun standplaats. Op de wens van Prince en Berek der
Vrije Camere vander Rhetorycken der Weerde Drie Santinnen prijkt de tekening van
het vernieuwd blazoen met Sinte Katharina, Magdalena en Barbara en de kenspreuk
‘Die lydt verwint’. Met beste dank, goede en vroede Rhetoricijnen, en vinde u 't jaar,
naar de spreuk van de Goudbloem, ‘Groeyend in deuchden’.
B.

Eerste velo te Loker
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't Was in de jaren 1890 dat de jonge timmerman Henri Pison te Loker verscheen met
de eerste velo; het was er een met houten wielen, een groot langs voren en een klein
langs achter. Henri was de eerste man van Estella Wyckaert. Zijn oude houten velo
heeft hij gegeven aan René Brouckson die bij hem leerde timmeren.
C.D.

Biekorf. Jaargang 57

64

Westvlaamse stamreeksen. - Biekorf 1955, 32.
Door de Heer A. Vanhuyse (Diksmuide) werd de volgende stamreeks opgemaakt en
in druk aangeboden:
Stamreeks Devry (Roksem, Slijpe, Nieuwpoort, Oostduinkerke) en Duron
(Woumen, Ramskapelle a/Yzer) ter gelegenheid van het huwelijk van Mej. Yolande
Duron met Heer Louis Devry te Ramskapelle 29 october 1955.
Het hoofd van de stam Devry is Cornelius Duijfeijdrie, alias Duvedrije, Duijfedrij,
wiens echtgenote Maria Vandaele, geboren omstreeks 1683, te Roksem begraven
werd in 1725. Gedurende de 18e eeuw wordt de naam nog afwisselend geschreven:
Duijfeijdrie en Duvrye.

Vraagwinkel
Sepulture Bonaert te Ieper
In een genealogisch fragment, op het einde van de vorige eeuw opgesteld door A.
Merghelynck of een van zijn medewerkers (nu bewaard in het fonds Merghelynck
nr 42, Ieper 76), lees ik: ‘Allaert Bonaert décédé à Ypres, paroisse de St Martin, le
25 mars 1594, suivant la sépulture pendant au-dessus de l'Ommeganck porte de St
Martin à Ypres’.
1. Wat betekent ‘Ommeganck-porte’ en waar was deze poort juist gelegen?
2. Wat moet ik verstaan door die ‘sepulture’ hangende boven deze poort? Was er
een reden of een gewoonte om daar een ‘sepulture’ te hangen?
Onze franse tekst is een vertaling van een latijnse of vlaamse tekst; ik meen te
mogen aannemen dat het woord ‘sepulture’ uit het origineel overgenomen is?
Baron A.B. Brussel.

Schuilnamen
Ik heb hier gedichten van een paar mannen uit de jaren 1860-1870, die blijkbaar
onder de invloed van Gezelle stonden. De ene tekent Aposarkos, de andere H.
Vanfalesone. Wie schuilt onder deze namen? Mijn dank op voorhand voor elke
aanwijzing of inlichting daarover.
K.S.

Kapoen als cijns
Op hoeveel werd een kapoen in geld berekend in Vlaanderen? In Brabant werd hij
doorgaans berekend op 15 Brabantse stuivers.
E.N.
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[Nummer 3]
Dienen uit liefdadigheid
Tot de trouwste en vroomste bezoekers van bedevaartplaatsen behoren ongetwijfeld
diegene die dienen uit liefdadigheid. Deze mensen komen er immers niet alleen voor
zichzelf, maar ook en vooral voor hen die om diverse redenen (ziekte, kroost, handel,
enz...) hun woning niet kunnen verlaten. Beroepsdieners en -diensters mag men ze
feitelijk niet noemen, want die brave zielen hebben van het beewegen geen
winstgevend beroep gemaakt: gewoonlijk zijn het mensen die het niet druk hebben,
lieden die eenvoudig gaan dienen omdat men het hun vraagt, en die met de geschonken
vergoedingen zeker niet rijk zullen worden.
Om verscheidene redenen kunnen deze typen voor de folklorist uiterst belangrijke
zegslieden zijn: ze bezoeken een groot aantal bedevaartoorden, te voet, per fiets, bus
of trein; deze vorm van liefdadigheid beoefenen zij meestal een geruime tijd; doordat
ze hun devotie tot in de puntjes wensen te volbrengen, houden ze zeer vaak de
traditionele volksgebruiken in ere.
Er zijn slechts weinig gemeenten in West-Vlaanderen, vooral in de zuidelijke helft,
waar men deze mannen en vrouwen niet aantreft. In de loop van de jaren 1954 en
1955 kwamen wij in contact met vier dergelijke personen uit het zuiden van onze
provincie. Hun namen zijn: Georges De Jaeger uit Aalbeke, 76 j.; Anna Buysse uit
Deerlijk, 65 j.; Emerance Van de Walle uit Waarmaarde, 79 j. en Daniël Braem uit
Wijtschate, 56 j.
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Met deze mensen, die met hun vieren de Leie- en Scheldestreek en het Ieperse
vertegenwoordigen, bestrijken wij een aanzienlijk deel van de volksbedevaarten in
West-Vlaanderen, want niet zelden strekt hun actiestraal zich uit tot ver buiten hun
onmiddellijke omgeving.
Het zal sommige lezers misschien verwonderen dat onder de bezochte
heiligdommen bepaalde bekende bedevaartplaatsen niet voorkomen. Dit wil echter
niet zeggen dat die lokaliteiten door mensen uit Aalbeke, Deerlijk, Waarmaarde en
Wijtschate niet worden aangedaan; het betekent alleen maar dat onze zegslieden niet
werden verzocht erheen te gaan, ofwel dat zij, spijt onze pogingen tot opfrissing van
hun geheugen, zich deze plaatsen niet herinneren(1).
Hoewel de werkterreinen van onze bedevaarders vaak door mekaar lopen, valt
toch niet te ontkennen dat, op de keper beschouwd, elk zijn eigen beperkt gebied
heeft. In dit opzicht is Wijtschate het onafhankelijkst. Anderzijds valt het dadelijk
op dat de West-Vlamingen soms naar afgelegen plaatsen trekken om er heiligen te
vereren die wij niet eens als doel van een beevaart uit onze provincie vermoedden.

I. - Van uit Aalbeke.
Voor zijn 67 lentes is Georges De Jaeger, kerkbaljuw te Aalbeke, een statige
verschijning. 's Zomers gaat hij vaak per fiets dienen, doch 's winters per trein of
bus. Toen wij hem aan huis gingen opzoeken, kwam hij juist terug van een tocht naar
het Kelderke Gods in de Sint-Maartenskerk te Kortrijk. Dit donker, geheimzinnig
plaatsje is de bedevaart die Georges De Jaeger het meest onderneemt. In 't Kelderke
dient men voor alles, zegt hij, o.a. Sint-Dominicus voor de ‘koeke (aan 't herte
gespannen’, ook ‘koeke en 't hertegespan’ genaamd. Sommige mensen geven koeken
mee om ze te laten wijden, maar men kan ook een koek en een lint bekomen in het
Kelderke zelf. Van die koek moet de zieke dan negen dagen lang eten - zonder de
gebedsoefeningen

(1) De bedevaarten in hun eigen gemeente laten wij buiten beschouwing; we bespreken alleen
diegene die ondernomen worden van uit de vier voornoemde lokaliteiten.
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te verwaarlozen - en het lint moet hij of zij op het lichaam dragen.
Wij gewagen van andere beewegen tegen deze kwaal.
Ja, Zwevegem, het heiligdom van Sint-Dominicus, is natuurlijk de aangewezen
kerk. Het gebruik van de koeken en het lint is er eveneens in zwang. De mensen
hebben twee koeken bij zich of kopen ze in een winkel, ze laten ze wijden, laten dan
één liggen en doen één mee naar huis; van de achtergelaten koek maken zich de
misdienaars meester. Dit gebruik bestaat bijna op alle plaatsen waar de ‘koeke’
gediend wordt, maar soms verzet de geestelijkheid zich ertegen.
Over volksgelovige praktijken bij het dienen spreekt De Jaeger niet graag, hij is
van oordeel dat overtuigd bidden volstaat. Zijn er echter mensen die wel van koeken,
linten e.d. houden, dan zal hij dit geloof zoveel mogelijk eerbiedigen. Van Zwevegem
gesproken, Menere, (zou hij mijn korte broek nog niet gezien hebben?), er zijn
personen die menen dat men beter resultaat bekomt als men daarnaast ook naar
Sint-Eloois-Vijve en Wannegem-Lede gaat, drie plaatsen samen dus. Er wordt telkens
wel een verschillende sint vereerd, te Zwevegem Dominicus, te Vijve Eligius en te
Wannegem Machutus, maar alle drie zijn de beschermheiligen tegen de ‘koeke’;
koeken en linten worden er gewijd(2).
Het toeval wilde dat wij een tijdje later te Wannegem-Lede (O.-Vl.) waren. In de
herberg ‘Het Gemeentehuis’, uitgebaat door de 77-jarige Wed. De Clercq, die reeds
sinds 1906 met de relikwie van Sint-Machutus zegent, vernamen wij dat Georges
De Jaeger inderdaad een trouw bezoeker en daarenboven een devoot bedevaarder is;
want er zijn er, Menere, die er zich vlug van afmaken ook, zulle! Er gaan geen twee
weken voorbij of hij komt hier aan met de bus van half tien; om half twaalf rijdt hij
dan terug.
Tegen leverkwalen reist onze Aalbekenaar naar Tielt. Spijtig genoeg kon hij zich
de naam van de heilige niet meer herinneren; meer dan waarschijnlijk gaat het hier
om Sint-

(2) In zijn bijdrage ‘Uit het Dagboek van een Deinschen Bedevaarder’ (Kunst- en Oudheidkundige
Kring Deinze, 1939, p. 48) schrijft G.P. Baert dat het lint dat men uit Wannegem-Lede
meenam, diende om de meegedragen koek op het hart van de lijdende vast te binden (1913);
er moest ook negen dagen ‘afgelezen’ worden.
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Nicolaas van Tolentijn, tot wie te Tielt een gevolgde devotie bestaat. Hier wordt het
dienen gemakkelijk gemaakt door een onderpastoor die de bedevaarders een omslag
ter hand stelt waarin een medaille, een litanie en een lint steken.
Voor wie door water en steen gekweld wordt gaat hij naar het nabije Marke de h.
Drogo (Druo) aanroepen. Toen wij zinspeelden op het gebruik aldaar om steentjes
te laten wijden, verhaalde hij - blijkbaar met tegenzin - volgend voorval: een vrouw
die met stenen aan de gal geplaagd zat, kwam hem vragen voor haar naar Marke te
willen gaan dienen. Zij had negen steentjes bij mekaar gezocht en verzocht hem ze
te Marke te laten wijden. Er gebeurde wat ze gevraagd had, ze begon een novene te
onderhouden en wierp elke dag een steentje weg. Maar dat is bijgeloof en 'k en heb
dat niet geren, voegt De Jaeger er haastig aan toe. Zo zijn er ook die hun novene
beginnen met negen onzevaders en negen weesgegroetjes te bidden en elke dag eentje
afkorten tot ze aan nul komen. Tegen 't steen wordt onze zegsman soms naar
Dentergem gezonden, waar de H. Stefaan wordt aangeroepen. Deze heilige draagt
stenen in de hand (hij werd immers gestenigd) en wordt nog jaarlijks bezocht door
een groep bedevaarders uit het Kortrijkse, een 25-tal man sterk.
Het spreekt vanzelf dat hij het H. Bloed te Brugge meerdere malen heeft vereerd.
Of hij soms gaat dienen tegen de ‘plane’ en wat die kwaal eigenlijk is, vragen wij
hem.
Ja, men zegt dat een kind de ‘plane’ heeft, wanneer het helemaal blauw uitslaat
op de rug. Daarvoor is Georges De Jaeger reeds dikwijls op de baan geweest, vooral
naar Dulzemonde in Noord-Frankrijk (bedoeld wordt Deulemont), waar
Sint-Symphorianus wordt aangeroepen. Men kan er het ondergoed der kleintjes laten
wijden(3). Maar ook in West-Vlaanderen kan men de ‘plane’ dienen, o.a. te Menen,
in het Achterkeldertje bij de Benedictinessen, waar vanzelfsprekend de H. Benedictus
de voorspreker is.
Talrijk zijn de moeders die een beeweg komen vragen naar het
Verheulenskapelletje(4) op de Pottelberg te Kortrijk.

(3) Vlg. Biekorf 1931, pp. 328-329.
(4) Eigenlijk ‘Verrue'ns kapelletje’: gelegen bij Verrue'ns klooster of het ‘klooster van Verrue'ns’.
Meded. A.V.
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Deze bidplaats is maar open in de maand mei, anders moet men zich wenden tot het
klooster. Men dient er tegen de kinkhoest en kan er water komen halen.
Een kerk die door de bedevaarders druk bezocht wordt, is die van Sint-Elooi te
Kortrijk (Overleie). Men dient er tegen de nagelgaten. Zoals op tal van plaatsen offert
men ook daar een handvol nagels die best geschooid worden en ongeteld blijven.
Georges gaat die nagels halen in een ijzerhandel op Overleie. Men hoeft ze niet te
betalen, want de winkelier kent zijn volk en vraagt tegemoetkomend: ‘'t Is om te
dienen, zeker?’ Eenmaal in zijn leven, voor een geval van ‘distel’, is de man naar
Sint-Joris-ten-Distel getrokken, per fiets a.u.b.!
Voor het Sint-Antoniusvuur gaat hij naar het naburige Rollegem, soms naar het
verder gelegen Belle, over de grens. Die bedevaart naar Belle combineert hij dan
met deze naar Marquette, eveneens in Frankrijk, waar de naam van de heilige hem
niet te binnen schiet. (Is het de H. Rita niet?) In de jongste jaren is hij natuurlijk ook
de gunsten van Broeder Isidoor meer dan eens moeten gaan afsmeken.

2. - Van uit Deerlijk.
Toen wij aan haar net huisje aanbelden, vonden wij Annaatje Buysse in gezelschap
van een juffer van een caritatieve organisatie. Eerst was zij achterdochtig, doch toen
de liefdadige jonge dame tussen beide kwam, was het ijs spoedig gebroken. Anna
Buysse heeft vooral gediend voor anderen tot omstreeks 1952; haar gezondheid belet
haar thans nog ver te gaan. Te Deerlijk onderhoudt zij de kapel van
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Ruste.
Het dappere vrouwtje weet wat het wil. Vrankweg zegt zij dat voor haar alleen
die heiligen tellen van wie men een relikwie bezit, en zij illustreert haar bewering
met een voorbeeld: op Sint-Fiacrius, beschermheilige tegen de ‘oude man’ in
Sint-Maarten te Kortrijk, moet ge niet vertrouwen, want men heeft er geen relikwie
van, maar in de kerk van Ekkergem te Gent, daar moet ge hem gaan dienen, daar
berust immers een relikwie.
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Ook voor de geestelijken die het volksgeloof bij de bedevaarten bestrijden is zij niet
mals, wat niet wil zeggen dat zij alle volksgelovige praktijken onvoorwaardelijk
goedkeurt. Zo vindt ze het bij voorbeeld bespottelijk dat sommige bedevaarders
steeds met zijn drieën willen op weg gaan.
Het werkterrein van Annaatje Buysse ligt vaak verstrengeld in dat van Georges
De Jaeger uit Aalbeke, hoewel ze er hier en daar een folkloristisch waardevol detail
weet aan toe te voegen. Ook haar is de trits Zwevegem, Wannegem-Lede,
St.-Eloois-Vijve tegen de ‘koeke’ bekend. Voor Zwevegem vertelt ze een merkwaardig
curiosum. Toen ze daar op zekere dag aan het dienen was, hoorde ze plots een heftig
gerucht in de kerk: het waren bedevaarders uit Roeselare die drie stoelen
omvergeworpen hadden; ze zegden haar dat ze hadden vernomen dat ze aldus moesten
handelen, wilden ze zeker aangehoord worden.
Of we weten dat zij naar Deurle, aan de Leie, ging beewegen. - Toch niet om uw
auto te laten zegenen door Sint-Christoffel, vragen wij schalks. - Neen, neen, lacht
zij, 't was voor mensen die aan kanker leden; de heilige die daarvoor wordt
aangeroepen is Sint-Aldegonde(5). Maar omdat ge van Sint-Christoffel spreekt, deze
wordt ook tegen andere gevaren dan die van de weg vereerd, o.a. te Celles (in
Henegouwen), waar ik nog gaan dienen ben tegen een ziekte in de darmen.
Zo geraken wij een tijdje op een zijspoor: de noden en zeren van oude mensen.
Weldra komt het woord astma ter sprake. Een bekende bedevaart hiertegen, aldus
mijn zegsvrouw, is deze naar Sint-Denijs-Boekel, een onooglijk dorpje in
Oost-Vlaanderen, tussen Oudenaarde en Zottegem. Het is echter gemakkelijk te
bereiken met de spoorweg. De heilige die men er vereert, heet Sint-Dionysius.
Een tijdje later trokken wij naar dit godvergeten plaatsje. De pastoor stond ons
bereidwillig te woord. Het is eigenaardig hoe weinig deze devotie door de inwoners
van St-Denijs-Boekel wordt gevolgd; de heilige wordt door hen enkel bezocht op

(5) G.P. Baert, op. cit., pp. 49-50, spreekt voor Deurle van een bedevaart tegen de tandpijn. De
H. Aldegondis wordt daar inderdaad vereerd tegen kanker, koortsen en tandpijn. (Zie Leo
Simoens, Onze Heiligen in Kerk en Kapel, II, Bisdom Gent, p. 43).
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zijn feestdag, 9 october. Doch gans het jaar door komen er West-Vlamingen, meestal
uit het gebied, in grove trekken afgebakend door een lijn lopende van Moeskroen
naar Gullegem, rechts afwijkend via Kortrijk naar Waregem en anderzijds de grens
tussen West- en Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en Henegouwen. Zij vragen
om gezegend te worden ‘met den H. Dionysius’. Ze brengen brood of koeken en een
wit lint mee om door aanraking met de relikwie te laten zegenen; weer thuis dragen
ze het lint negen dagen lang rond de borst (astma!), terwijl ze evenveel dagen van
het gewijde brood eten. De West-Vlamingen beweren dat ze vóór 1914-18 naar Parijs
gingen beewegen, doch na die oorlog naar Sint-Denijs-Boekel zijn beginnen komen.
Gewoonlijk komen ze aan met de middagtrein.
Evenals De Jaeger is Anna Buysse ook naar Dulzemonde (Deulemont) geweest
tegen de ‘plane’; daar dient men feitelijk tegen de ‘tierende plane’, voegt zij eraan
toe.
In vroeger jaren trok ze herhaaldelijk naar Gent, om er, zoals hoger gezegd,
Sint-Fiacrius (de ‘echte’) in de Ekkergemkerk te gaan vereren tegen de ‘oude man’.
Toen de oude pastoor nog leefde, was men daar zeer welkom. Een flesje om het
geneeskrachtig water mee te dragen, hoefde men niet bij zich te hebben, dit gaf hij
zelf. Thuis moest men dan de kleren van het zieke kindje met dit water besprenkelen.
De ‘maarte’ placht koffie te zetten, en als men al van Deerlijk gekomen was, vertelt
onze zegsvrouw, kon een kopje koffie geen kwaad. Van het gebruik aldaar om een
hemdje en een mustje van het kind op water te laten drijven ten einde het verloop
van de kwaal te kennen(6), weet Anna blijkbaar niets af.
Voor allerhande kinderkwalen kwam men haar verzoeken naar Machelen (Deinze)
te gaan dienen bij de HH. Cornelius en Ghislenus. Ook Sint-Jan-de-Doper te Herzeeuw
was hiervoor de geschikte voorspreker. Dezelfde heilige vereerde zij te Beveren-Leie
tegen de zogenaamde ‘vreze’. Af en toe kwam ook Sint-Joris-ten-Distel aan de beurt.
Voor de ‘ruie’, een wolachtige huiduitslag, ging zij te

(6) Zie G. Celis, Volkskundige Kalender voor het Vlaamsche Land, Gent, 1923, p. 254.
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rade bij Sint-Cornelius te Ruien in Dost-Vlaanderen (gelijkluidendheid
plaatsnaam-ziekte!).
Tegen ‘'t zilt’ had zij de keus tussen Sint-Pieter te Outrijve en dezelfde heilige te
Zulte in Oost-Vlaanderen (weer gelijkluidendheid plaatsnaam-ziekte. Sommige
bedevaarders, aldus onze zegsvrouw, maken een onderscheid bij het dienen van de
H. Petrus: waar hij afgebeeld wordt met de sleutels, roepen zij zijn hulp in tegen de
‘Sint-Pietersbanden’ of ‘bangte’; staat hij anders voorgesteld, b.v. met de haan, dan
is hij patroon tegen ‘'t zilt’.
Voor het ‘katrienewiel’ trok zij natuurlijk naar Sint-Catharina bij Kortrijk, tegen
de keelzweer was Zulzeke (H. Kruis), tussen Oudenaarde en Ronse, het uitverkoren
oord.
In geval van hoofdpijn, zegt Annaatje, pelgrimeerde ik naar de H. Doorn te
Harelbeke. Blijkbaar is hier een vergissing in het spel: ofwel bedoelt ze Sint-Salvator
te Harelbeke ofwel de H. Doorn te Wevelgem, beide bedevaarten tegen hoofdkwalen.
Voor degenen die geplaagd worden door geestesstoornissen is het vrouwtje uit
Deerlijk wel eens gaan dienen bij de H. Dymphna in het Bagaertshof te Kortrijk,
waar men in hetzelfde kapelletje ook O.-L.-V. ten Olmen vereert(7). Vergeten wij
natuurlijk Sint-Arnoldus te Tiegem niet, tegen de ‘zeer' ogen’. De faam van
Sint-Livinus te Elverdinge was ook tot Deerlijk doorgedrongen, van waar uit Anna
Buysse hem regelmatig ging aanroepen tegen de reumatiek; vandaar bracht zij linten
mee tegen deze kwaal.
Sint-Nicolaas van Tolentijn bij de Paters Augustijnen te Gent is voor haar geen
onbekende: zijij bezocht hem o.a. tegen de kwalen onder het vee en schafte er zich
gewijde broodjes aan.
De bedevaart naar Marquette in Noord-Frankrijk, die reeds van uit Aalbeke ter
sprake kwam, moest zij samen met deze naar het nabije Marcq volbrengen. (Zijn er
Biekorvers die precies weten welke heiligen daar worden aangeroepen en welke hun
specialiteit is? Alle brieven naar deze lokaliteiten gestuurd, zijn nog steeds
onbeantwoord gebleven).
Wij staan verbaasd wanneer wij vernemen dat zij soms ging

(7) Men vergelijke E.N. in Biekorf, 1952, pp. 71-72.

Biekorf. Jaargang 57

73
dienen naar Appels-bij-Dendermonde, ter ere van Pater Paul der Benedictijnen van
Dendermonde, die daar op het plaatselijk kerkhof wordt aangeroepen. Dat was geen
kinderspel van uit Deerlijk, Menere, zo'n treinreis en dan waart ge nog maar te
Dendermonde; eerst moest ge een bezoek afleggen aan de kerk der Benedictijnerabdij
in deze stad en dan nog ettelijke kilometers verder naar Appels.
Wanneer wij haar verlaten, is zij niet meer het teruggetrokken vrouwtje van bij
de begroeting, zij begeleidt ons tot aan de deur, blijft nog wat verder babbelen over
't weer en haar gezondheid en roept ons zelfs na tot aan het einde van de straat. Een
kranig oudje, dat Annaatje Buysse!
(Wordt voortgezet)
W. GIRALDO.

Zantekoorn van de Leiekant
Pasen houden.
Ik ga jaarlijks twee keers te biechte, zei Floor Coppens van Meigem, te Paaschen en
te Paaschen.

Van de loting.
Tjiep Campe, de zoon van Bazen Campe, was een klein, smeer mannetje van Deinze;
als 't waaiende weer was en de wind uit den Westen al over de Brielmeerschen woei,
zei men dat Tjiep met kalseisteenen in de vestzakken over de Leiebrugge stapte om
in de Leie niet te waaien.
Tjiep moest ook gaan loten en vooraleer hij zijn hand in den trommel stak rekt'
hij zich een keer en stak hij de borst vooruit al zeggend: ‘Zie dat is een geweer of
een wijf’.
Tjiep trok een goed nummer en enige maanden naardien trok hij in 't klooster van
Sint Arjaan.

Sermoen.
In ‘Het Pennoen’ jaargang 1878-1879 (blz. 59) staat er:
‘Van kerk en van kluis
Komt er weinig in huis’.

Trifon Bogaert van Meigem, woonde op een oud landhuis ‘d' oude Pastorie’ en zijn
zuster was begijntje in 't Klein Begijnhof te Gent. De Bogaert's stamden uit een oude
welgestelde boerenfamilie. Hij bezat veel merkweerdige oude dingen en onder andere
stapels boeken van zijn nonkel de Pastoor, gestorven als pastoor van Grammene.
Trifon was heel gespraakzaam en op d'hoogte van alles wat de streek aanging.
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Van werken en bidden gesproken zei Trifon:
Van Vespers en Lof
'n Komt er niet op het hof;
En ten regaarde van 't sermoen,
Kan 't de bazinne wel doen.
G.P.B.
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De aardappelplaag in 1845
Dagboekaantekeningen van Felicitas Rommel
Met veel belangstelling las ik in Biekorf (hiervoor blz. 41-43) de mededeling over
dat handboek van Judocus Wille en zijn beschrijving van de aardappelplaag van 't
jaar 1845.
Ik had destijds hier ook gelegenheid een afschrift te nemen van een notaboek van
Felicitas Rommel, - dat is de eigen tante van Kanunnik Henri Rommel zaliger, die
stierf in 1916 in 't huis nevens 't Bisdom te Brugge. Felicitas heeft ook die tijden
beleefd en dag voor dag het hele verloop dier patatteplaag opgetekend, doormengd
met het verhaal van de geweldige toeloop van pelgrims die dan kwamen dienen naar
het St-Antoniuskapelleke, bij den Hukker te Rumbeke.
Dat ‘Sint-Teuntjeskapelleke’ werd verleden jaar bij ongelukke ommegereden en
is nu in verminderd model herbouwd al de overkant der straat; het stond te voren op
de hoek van een partij land die de naam draagt: ‘het kapellestuk’; en op dat land
stonden in 1845 ook aardappels geplant, die lijk alle andere aangetast waren van de
‘plage’.
Twee pelgrims van Menen, als ze dat zagen, keerden hunne hielen en waren weer
weg, zeggende: ‘Als St Antonius maar alzoo voor “zijn” patatten kan zorgen, hij
moet hem “de onze” niet aantrekken’.
Zo vertelt de legende... of ten minste dat vernam ik van mijn oude vriend zaliger
Cyriel Vandoorne van Rumbeke, die ook een vlaamse uilenspiegel was.
Hier volgen nu de aantekeningen die lopen van 23 juli tot 13 september 1845.
J.D.D. Rumbeke.

Uit het dagboek van Felicitas Rommel.
23 July 1845. Het loof van de aerdappelen verdroogt op vele plaetsen, komt zwartagtig
en geeft eenen vuylen reuk; veel volk komt dienen naer het Capelleken van de H.
Antonius om door zyn voorspraeke, daer voor hulpe te bekoomen, naer aldaer gebeden
te hebben, komt men naer de Kerke van Rumbeke alwaer de reliquien van de H.
Antonius berusten en ider laet zig van derzelve zegenen.

Biekorf. Jaargang 57

75
24 July 1845. Het getal van degenen die komen dienen, vermeerdert; men zegt dat
de aerdappelen in eenen slechten staet zyn op Ledeghem, Menen, Dadizeele, enz.;
het is te dunken dat dit gelyk vele zaeken wat vergroot is.
25 July 1845. Het getal van degene die voor hunne aerdappels den H. Antonius
tot voorspreker komen verzoeken is heden meerder als de voorgaende dagen; men
zegt dat de aerdappels dagelyks verslegten.
26 July 1845. Het groot getal pilgrims heeft de aendagt van vele persoonen
opgewekt om hun daer door eenen middel van winst te verschaffen; verscheyde
hebben hunne huyzen geopend om voor de vremdelingen caffé te maeken en verdere
noodigheden te bedienen; ook zyn er die by het Capelleken keersen, drugels enz.
verkoopen.
28 July 1845. Gisteren zondag heeft er byna den geheelen dag eenen priester bezig
geweest om de pilgrims te zegenen, die in overgroot getal van alle kanten de reliquien
van de H. Antonius kwamen eeren. En heden is het getal ook zeer groot gedeurig
ziet men veel volk van het Capelleken naer de kerke komen om gezegent te worden.
29 July 1845. Heden zelven toeloop.
31 July 1845. Dagelyks groeit het getal pilgrims; eerst was het van den zuyden
dat er meest volk kwam; nu komt er zeer veel van West en Noordwaert.
1 août 1845. Heden hebben er wel dry duyzend pilgrims van vremde gemeenten
de reliquien van de H. Antonius koomen eeren.
2 août 1845. Den toeloop vergroot van dag tot dag.
4 août 1845. Gisteren zondag hebben er 11 à twalf duyzend vremdelingen in
pilgrimage gekomen. - Heden is den toeloop ook zeer groot; men komt van 6 à 8
euren verre.
5 août 1845. Heden is er buytengewoon veel volk; van den vroegen morgen tot
in den naermiddag is er zoo veel volk op den weg die van St Antonius Capelle naer
de Kerke leyd als op eenen zondag, ten tyd dat het klipt om de hoogmisse; byna in
alle huyzen die langst de straeten staen die na de Capelle leyden maekt men caffé
voor de pilgrims en men verkoopt brood, kouken, keirssen etc.
6 août 1845. Heden is er wat min volk komen dienen.
13 août 1845. Alhoewel den toeloop naer het Capelleken van de H. Antonius sedert
eenige dagen merkelyk vermindert is, komt er nog dagelyks veel volk van verscheyde
euren verre.
De aerdappelen schynen ontrent in den zelven staet te blyven, het loof is ten grooten
deele verdroogd en van den stam gevallen t'is te zeggen de broe en (?) van de takken
zijn afgevallen.
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14 août 1845. Men aenziet den opbrengst der aerdappelen voor byna geheel verloren,
want de ziekte waer van zy zyn aengedaen is niet alleen aen het loof, maer in
verscheyde plaetsen komen er zwarte plekken op de aerdappels tot zoo verre dat er
een deel niet eetbaer en is en men vreest dat dit eene geheele bederving zal te wege
brengen. Men begint grootelyks te vreezen voor het kooren, den rogge is reeds door
den regen die sedert eenige dagen byna niet opgehouden heeft in verscheyde plaetsen
beginnen schieten.
16 août 1845. Gisteren en heeft het byna niet opgehouden van regenen daer door
heeft de processie niet konnen uytgaen, dog vele menschen voeden de hoop dat door
de voorspraak van O.L. Vr. het weder zoude gebetert hebben, ontrent den avond
klaerde de logt, de maen scheen helder en men verwagte voor heden eenen schoonen
dag; maer ontrent de tien euren heeft het weder beginnen te regenen en verscheyde
vlaegen hebben er gedeurende den nagt gekomen, en heden en houd het byna niet
op van regenen; den rogge die niet zeer wel gestuykt is begint te schieten; ook zegt
men dat de terwe die wat gevallen ligt begint te schieten; men ziet de droefgeestigheyd
op het gelaet van byna alle menschen, en alle uytgezondert een kleen getal aenzien
het bederven der aerdappelen en den gedeurigen regen voor eene straffe des hemels
die om de zonden van het menschdom vergramd is. Ontrent den avond houd de regen
op, de logtgesteltheyd verandert, dog de vrees is zoo groot dat men byna geene
beternis derft hopen.
19 août 1845. Sedert zaterdagavond 16 heeft het niet meer geregend, integendeel
heeft het zeer wel gedroogd; gisteren maendag hebben er twee gezongene missen
tot bekomen schoon weder gedaen geweest, in dewelke zeer veel volk heeft geweest.
19 août 1845. Heden het schoon weder gedeurt hebbende tot 2½ euren wanneer
men in den zuyden een dondervlaag zag; de zelve kwaem zoo spoedig dat ider een
daer door wierd bedrogen; den stortregen was zoo groot dat in eenige minuitten de
straete alwaar het water der plaetse afloopt, geleek als een snelstroomende riviere,
den donder heeft gevallen op eenen boom ontrent de boonhutte, verscheyde boomen
zyn door den wind omverre geworpen en byna alle de koorenstruyken die niet waeren
opengelegd om te drogen, wierden over hoop geworpen; de vlage deurde maer weynig
tyd en het overige van den dag heeft het snel gedroogd.
20 août 1845. Heden beurtelings regen en schoon weder.
21 août 1845. Redelyk schoon weder.
13 September 1845. Sedert 20 augusty heeft het zeer schoon weder geweest; dus
dat den oogst zeer wel is konnen ingedaen worden, ter uytzondering van wat
zomerterwe die niet ryp was.
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Oude Mariabeelden en Mariadevoties te Nieuwpoort
In Biekorf 1956, blz. 15 schrijft onze vriend K. Loppens over oude Mariabeelden
die, vóór 1914, in de kerk te Nieuwpoort te zien waren. Hij vindt er, welgeteld, vier.
Ik vrees dat de lijst ver van volledig is. Zo spreekt hij niet van het groot beeld, boven
het noordportaal, tussen vontkapel en Kalvarieberg. Er stond een opschrift boven
dat beeld. Weet geen van onze Nieuwpoortse vrienden wat dat opschrift zei? Er was
een zeer schoon (houten?) beeld boven de retabel van het Rozenkransaltaar,
verschillend van het aangekleed beeld van de Rozenkrans. Er was een houten beeld
van boven op het Triniteitsaltaar - weerom verschillend van het aangekleed
devotiebeeld O.L.V. van Remedie. Er stond een prachtige Mater dolorosa onder de
rechterarkade van het dokzaal. En er zal nog wel meer geweest zijn; want eer de
oorlog onze schone kerk in puin legde, hadden de neogotiekers er al twintig, dertig
jaar lang gebeeldstormd... avec un zèle digne d'une meilleure cause. Maar wat me
nog het meest trof, is dat Loppens nog al wantrouwig staat tegenover een van zijn
vier beelden: O.L.V. van Remedie. ‘Nooit van horen spreken te Nieuwpoort’ schrijft
hij. Hij legt zich toch neer op 't gezag van pastoor P. Declercq, die een historicus is.
En, na de oorlog 1914-18, als onderpastoor te Nieuwpoort goed op de hoogte kon
zijn van de vroegere toestanden. Eer hij promoveerde naar Sint-Gillis te Brugge,
waar hij de devotie tot O.L.V. van Remedie in volle bloei vond. En er een smakelijk
boekje over schreef.
Waar er een Triniteitsdevotie ‘tot afkopen van de slaven’ bestond, was er gewoonlijk
een meegaande devotie tot O.L.V. van Remedie. Dat ze ook te Nieuwpoort bestond...
lag zo in mijn onderbewustzijn. Ik had er iets over gelezen. Met te zoeken en te
snuisteren, ben ik eraan gekomen. En nog aan andere bijzonderheden over
Mariadevotie te Nieuwpoort, die misschien wel het aantekenen waard zijn.
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I. O.L. Vrouw van Remedie.
Mijn eerste bron - 't was die lezing die me in 't geheugen was blijven hangen - is
pastoor Slosse, die eeuwige peuteraar en zanter. Als jong professor aan 't Sint
Aloysiuscollege te Diksmuide 1867-68), was Slosse al in volle bedrijvigheid. Dat
was natuurlijk maar de inzet. Dat moest tot rijpheid gedijen in die kostbare rij bundels
met aantekeningen over westvlaamse oudheden, die nu in de Stedelijke Bibliotheek
te Kortrijk zijn. En waarvan Slosse, voor een beperkte omschrijving, het manna
uitstrooide in zijn ‘Rond Kortrijk’. Slosse te Diksmuide is nog een beginneling. Maar
reeds een volbloed ‘vlaams’ toerist. Hij bezoekt landelijke kerkjes en sakristieën,
snuistert in kerkregisters, tekent alles aan in kleine zakboekjes, - er zijn er tien van
die vroege periode, - schetst onhandige plattegronden, geeft archeologische
beschrijvingen, die niet altijd betrouwbaar zijn, en waarvan de vlaamse tekst hier en
daar overslaat in franse volzinnen. Teken des tijds! op 't Seminarie doceerde Mgr.
Bethune zijn Cours d'archéologie sacrée in 't frans. Er bestonden bij ons voor het vak
slechts franse handboeken en de vlaamse wetenschap was nog verre toekomstmuziek.
We zijn in 1867. Slosse is op zijn pelgrimage ook te Nieuwpoort geweest, en tekent
op: ‘Nieupoort. O.L.V. van Remedie, miraculeus beeld, staet op H.
Dryvuldigheidsautaer; en behoort, zowel als 't Godelievebeeld, aen den autaer van
de Dryvuldigheid’.
We hebben, als we nog wat hoger opklimmen, de Kerkinventaris van 1859 voor
Nieuwpoort. Mgr. Malou, die een echt kunstliefhebber was, heeft in die jaren voor
alle parochiekerken van zijn bisdom een inventaris doen opmaken. 't Is maar jammer
dat de reeks onvolledig tot ons gekomen is. Die stukken zijn van zeer ongelijke
waarde. Er zijn pastoors die hun inventaris opstellen con amore; er zijn andere die
er feestelijk hun pastorele broek aan vagen. We hebben dat nog eens beleefd, in de
jaren 1930, toen Mgr. Lamiroy opnieuw de inventaris van de kerken voorschreef. 't
Is waar, om een fatsoenlijke inventaris op te stellen, moet men een beetje kennis van
zaken hebben. Maar zij die voelen dat zo'n werk boven hun krachten uitgaat, kunnen
zich laten helpen. We hebben dus goede, minder goede en slechte inventarissen,
maar ze blijven altijd kostbaar. Waar we, bij toeval, nog het stuk hebben van ± 1850,
en het vergelijken met zijn jonger broertje van ± 1930,
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dan zien we dat in die tachtig jaar onzeglijk veel verloren ging. Ik spreek niet van
kerken die met de jongste oorlogen geteisterd werden; ik spreek over normale
gevallen.
We bezitten dus voor Nieuwpoort de Inventaris van 1859. Pastoor was toen Jaak
Arnold Goddyn, die naar de zestig ging - hij zal te Nieuwpoort sterven in 1863 - en
waarover mij weinig bekend is. Hij zal voor zijn inventaris de slaap niet laten; maar
hij wil toch fatsoenlijk werk inleveren, en de inleidende noot zegt: ‘Al deze stuks
zijn geteekend, gemeten en gewegen door Groensteen zoon, zilversmid te
Alveringhem’. Zo'n aantekening heeft waarde. In de kerkrekeningen van de periode
1803-1870 - van dan voort worden ze volstrekt kleurloos - zien we dat veel
kunstambachtslieden te lande wonen, daar waar nu bijna alles in de steden is
samengebracht. Af en toe wordt Groensteen wat uitvoeriger in zijn beschrijving;
maar dan noteert hij: ‘Nota van den heer pastor’. Op het gebied van de kunst is onze
zilversmid weinig betrouwbaar. Zo begint hij het hoofdstuk ‘Beelden’, met: ‘Onder
al de beelden die de kerk bezit, geen een verdient de aendagt des kenders’! Quandoque
dormitat bonus Groensteenius! Hij zal de beelden vermelden van Sint-Godelieve en
Sint Adriaan - ze zijn verdwenen, maar de reproductie ervan vinden we in Wybo's
‘Nieuport ancien et moderne’. 't Zijn echte museumstukken.
Voor ons echter zijn de Mariabeelden van belang. De Inventaris vermeldt vier volledig
aangeklede beelden. Daarbij niet gerekend de Nood Gods of O.L. Vrouw ter Nood;
die wel een mantel draagt en een zilveren kroon, maar voor de rest onbekleed blijft.
Ook niet het gekleed Mariabeeld van de Sint-Annagroep.
Het beeld van O.L.V. van Remedie stond op het Drievuldigheidsaltaar, dat
opgericht was tegen de noordmuur van de noordelijke transeptarm; de hoge blinde
muur, waartegen de schilderachtige toren aanleunde. De toren werd onlangs herbouwd;
men heeft er heel iets anders van gemaakt, en dat vind ik jammer. Ik spreek niet van
de trant; maar ik zag liever, zij het ook met de nieuwste vormgeving, het vroeger
silhouet bewaard, dat zo kenschetsend was voor Nieuwpoort. Maar we spreken over
O.L.V. van Remedie. Het beeld droeg een grote zilveren kroon (172 gram, een
mindere, gesloten kroon (82 gram) voor het Kindje, een zilveren schepter (125 gram),
en een zilveren ‘bolleweireld’ (31 gram. De garderobe bevatte een kleed van grauwe
zijde met zilveren bloemen, dat meeging met het beste antependium; een van

Biekorf. Jaargang 57

80
blauwe zijde met witte bloemen, voor de gewone dagen, en een van purperen zijde
voor de vasten. De mantel was van blauwe zijde met gouden bloemen.
Het Triniteitsaltaar heb ik nog wel gezien, in illo tempore, maar dat is lang geleden,
en ik kan het me niet meer voorstellen. Wybo slaat er maar op los: ‘Ne présente
aucun intérêt artistique. C'est une de ces créations de mauvais goût du XVIIIe siècle’.
Het was eigenlijk van 1679, en we mogen alleszins wantrouwig staan tegenover
Wybo's beoordeling. Hijzelf was glazenier, en had eigen kunstwerk mogen stellen,
te Nieuwpoort, in de verblinde ramen, die door 't wegbreken van barokke retabels
open gekomen waren. Moesten we nu, de visu, de vergelijking kunnen maken tussen
die verdwenen retabels en 't glas dat in de plaats kwam, dan zou voor ons dat ‘mauvais
goût’ wellicht beter passen op 't glas dan op de retabel. Hij schrijft verder: ‘Au
sommet, deux esclaves, agenouillés sur des volutes, sont en adoration (sic) devant
une Vierge abritée par une niche (dat is een ander Mariabeeld dan onze geklede
O.L.V. van Remedie). On y voit les armoiries de la famille de Mystere’. Ik keer
liever terug naar Slosse, die ook wel in de cultus van de neogotiek was opgeleid,
maar onbevangen schrijft: ‘Groot en schoon autaer van ± 1660... wederzijds (d.i. op
elke kant) twee houten colonnes torses; boven twee (houten) gebonden slaeven
knielen neer voor O.L.V.... Tussen tableau en O.L. Vrouwbeeld, wapens... les mêmes
armoiries sont répétées sur les bases des colonnes, de part et d'autre. Sous la seconde
colonne, de part et d'autre, les bustes de Ste Cathérine et de Ste Agnès’. Daarbij
komen nu zeer onhandige schetsjas van de wapenschilden; met een beschrijving, die
ook niet in streng heraldieke stijl is. Het eerste schild is: ‘lisière bleue, (fond) or, à
un aigle d.’ (bedoelt waarschijnlijk: zelfde kleur als de schildrand). Nummer twee
is: ‘bord rouge, à huit croix de St. André d'or; (fond) azur, avec cinq épis en pal d'or’.
Volgens Vlietinck (Eene bladzijde uit de geschiedenis der stad Nieupoort, blz. 125),
was de gever van de schilderij Jan de Mystere, burgemeester van den Corpse, gehuwd
met Josyne Anna Moens. Geen enkel van de familieschilden van de Moens, vermeld
bij Rietstap, komt overeen met Slosse's opgave; en over de Mystere's spreekt Rietstap
in 't geheel niet. Die over de kwestie van familieschilden zeker wat licht in de zaak
kan brengen, is wel Kanunnik de Spot te Veurne, die met zijn rijk familiearchief heel
de wapenkunde van 't Veurnambacht bestrijkt. Zou hij dat voor de Biekorflezers niet
willen aanpakken?
Over de schilderij zelf hebben we allerlei niet al te duidelijke beschrijvingen. De
duidelijkste vinden we weerom bij Slosse: ‘Van boven, O.L. Vrouw bidt (tot) de H.
Dry-
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vuldigheid. (Lager,) een Trinitaris met twee ryke heren (rabats à la Louis XIV), die
een beurze dragen, spreekt een Turkschen Meester voor verscheidene slaven’. Die
twee rijke heren met rabat zullen burgemeester Jan de Mystere zijn en zijn zoon
Mauritio. Wybo zegt uitdrukkelijk dat ze op het stuk zijn voorgesteld. De Inventaris
(1859) zal nog zeggen dat ‘de Slaeven al naekt (zijn), geladen met ketenen’, en dat
in het bovengedeelte, O.L. Vrouw geknield zit voor de Drievuldigheid, in een krans
van engelen.
Het met een zeer schoon schilderij geweest zijn; daarover gaan alle schrijvers
akkoord. Er is veel minder overeenstemming waar het gaat over de maker. Dat het
stuk zelfs aan J. van Oost vader zou toegeschreven geweest zijn, wordt terloops
vermeld door Meynne, in zijn Histoire de... Nieuport (1876, blz. 145); maar dan
slechts om deze attributie te ontkennen. Er werd lange tijd algemeen aangenomen
dat ze van de Veurnse Meester Vigor Boucquet was. We vinden deze toeschrijving
o.m. bij Descamps in zijn Voyage Pittoresque (uitgaven van 1772 en 1792); in de
Nieuwen Verlichter der Konst-schilders (Gent, 1788, II blz. 400); in de gedrukte
Inventaris voor West-Vlaanderen (1852), en in de handschriftelijke Inventaris van
de Kerk (1859). Boucquet werkte zeker in die tijd voor Nieuwpoort. Voor de kerk
van de Rekoletten schilderde hij de Dood van Sint Franciscus, en voor het Stadhuis,
het Oordeel van Kambyses (1671). Maar Boucquet stierf in 1677 (11 februari), en
de Triniteit werd eerst in 1679 te Nieuwpoort opgericht. Nu is het wel mogelijk dat
die oprichting niet geïmproviseerd werd, en dat het altaar vooraf kon klaar komen;
maar de datering - 1666 - die voorkomt voor onze schilderij bij hen die 't houden
voor Boucquet, brengt zeker moeilijkheden mee. Meynne (o.c. blz. 145) schrijft: ‘M.
Charles de Meyer, notre secrétaire communal, dit que cette oeuvre est due à P.
Bernaerts, et date de 1679’. Dat is meer waarschijnlijk, en de datum klopt. De
sekretaris zal zijn inlichting wel uit het archief geput hebben. Deze attributie wordt
dan ook overgenomen door de handschriftelijke Inventaris voor West-vlaanderen
van architekt Naert, en door Wybo. P (Filiep) Bernaerts is een brugs schilder, die in
1677 als vrijmeester aanvaard werd,
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maar reeds vroeger werkzaam was. In de O.L. Vrouwkerk te Brugge hebben we van
hem een groot stuk, waarover ik elders gesproken heb, en waarvan het onderwerp
op de meest uiteenlopende wijzen verklaard werd. Het is eigenlijk: O.L.V. die ten
beste spreekt voor de zondaars. In Sint-Jakobs te Brugge is er een andere schilderij
van zijn hand: O.L. Vrouw die ten beste spreekt voor de zielen in 't Vagevuur. Te
Nieuwpoor was het O.L. Vrouw die ten beste spreekt voor de slaven. Het is jammer
dat dit laatste werk verloren ging. We zien duidelijk dat de Meester een soort
voorliefde had voor het onderwerp: de voorspraak van Maria. Wat aanleiding gaf tot
zeer bewogen en triomfante composities.
Deze bijdrage over O.L.V. van Remedie is uitgegroeid tot een schets over de
Triniteitsconfrerie te Nieuwpoort. Laten we, aan de hand van de kostbare Inventaris
van 1859, het onderwerp nog wat afronden. Het altaar van de Drievuldigheid beschikte
over zes antependia. De Confrerie bezat nog een zilveren lamp van boven de twee
kilo - die gered is -, een gildevaan van witte damast met een geschilderd medaillon,
‘een van de schoonste van de kerk’. En eindelijk nog een beeld van een Engel (1 m
hoog), waarvan gezegd wordt: ‘hij plagt twee christene slaeven, die voor hem geknield
waren, met keten vast te houden’. Die twee slaven waren dus in 1859 al verdwenen;
maar het moest onlangs gebeurd zijn, daar men het nog zo wel wist. Dat zal, meen
ik, een offerblokbeeld geweest, zoals er nog zijn of geweest zijn te Wervik, Lendelede,
Ieper (Sint-Pieters), Lo en Zonnebeke. Maar waar het, in al deze gevallen, enkel een
slaafje is, was het te Nieuwpoort een monumentale groep.
M. ENGLISH.

Nog een toponiem: ‘Café de Vespa’
De mensen gaan mee met hun tijd, ook de café's krijgen moderne namen. Op de hoek
van onze straat (Brugge St-Jozef) is er zo juist een nieuwe bijgekomen en bij middel
van een gedrukt briefje nodigt de baas iedereen vriendelijk uit om een keer te komen
zien en proeven. Er komt ook een geestig rijmpje bij te pas:
Wil ge een goed pintje bier
en daarbij nog veel plezier,
kom dan maar stout naar hier
Café ‘De Vespa’.
A.M.
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Henricus Beauvarlet
Zangmeester en kapelaan in de collegiaalkerk van St. Walburga te
Veurne
De Bibliotheek van het Conservatorium te Brussel heeft enkele jaren geleden een
zeldzame muziekuitgave aangekocht, een drukwerk uit 1622 van Jean Bogard te
Douai. Het werk bevat acht missen gecomponeerd door Henricus Beauvarlet van
Rijsel, zangmeester in de St. Walburgakerk te Veurne. In de latijnse Dedicatio aan
de wetheren van Veurne zegt Beauvarlet dat hij alsdan (in 1622) reeds ongeveer 26
jaar (annis circiter 26) te Veurne in dienst was. Deze gegevens van Dr Marcel
Boereboom(1) kunnen wij aan de hand van de kapittelakten van de St. Walburga
aanvullen en verbeteren.
Henricus Beauvarlet, die in de kapittelakten altijd met de titel van Mr, Mgr., Magister
d.i. Meester verschijnt, werd als zangmeester van de collegiale kerk aanvaard 28 mei
1593(2). In 't kort wordt hem gezegd wat hij te doen had, n.l. dagelijks tegenwoordig
zijn in de metten, de hoogmis en de vespers. Ook in de week in de missen van O.L.
Vrouw, van 't H. Sacrament en van het H. Kruis, alsook in het vijfuurlof. Hij kreeg
daarvoor zeven stuivers daags en zijn huis; hij had daarenboven vier missen wekelijks
te celebreren aan vier stuivers per mis.
Wanneer Mr. Beauvarlet in zijn voorwoord zegt dat hij bijna 26 jaar in dienst was
in de St. Walburgakerk, dan laat dit ons toe te bepalen wanneer hij de muziek voor
die uitgegeven acht missen geschreven heeft: het zal in 1619 geweest zijn en dan
was hij geen zangmeester meer, zoals verder zal blijken.
Op 23 juni 1594 stelde hij naar gewoonte vier ‘chorales’ of koorkinders voor, die
door de kanunniken aanvaard werden.
10 juli 1595 vroeg hij nader bescheid nopens zijn ereloon, maar hij moest zich
tevreden stellen met wat de kapittelheren hadden vastgesteld en wachten tot zij de
rekeningen van de prebenden der koralen hadden gehoord.
Doch 24 november van 't zelfde jaar is hij daar terug om een verhoging van zijn
loon te vragen en dit maal word hem een razier koren uit de prebende van de koralen
gegeven.
Ieder jaar rond het feest van St. Joannes de Doper (24 juni),

(1) West-Vlaanderen IV, 1955, 179.
(2) St. Walburgakerk. Acta Capituli, deel II, f. 529. - Onze aanhalingen vindt men in de Acta,
delen II, III en IV, onder de opgegeven datum. Voor sommige bijzondere en samenvattende
gegevens verwijzen we naar de folia. Deel IV is niet gefolieerd.
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zoals de statuten het voorschreven, komt hij zijn ambt neerleggen maar wordt terug
aanvaard. Gewoonlijk worden er enkele opmerkingen gemaakt.
Op de vergadering van 4 juli 1597 wordt hij aangemaand meer tegenwoordig te
zijn in de mis van O.L. Vrouw, de psalmen trager te zingen en zowel voor de rijke
als voor de arme koorknapen zorg te dragen.
5 December 1597 verzoekt hij het kapittel hem de kapelanij te willen toekennen,
die vrij gekomen was door het afsterven van kapelaan Gilles Jouvenel. Dit wordt
hem toegestaan en 27 januari van het volgend jaar wordt hij door Deken Jan Vlaminck
aangesteld als kapelaan van het altaar der H.H. Petrus en Paulus, met alle vruchten
en rechten er aan verbonden.
Bij de jaarlijkse vergadering van 24 juni vraagt hij dat de kapitelheren juist zouden
bepalen waarop hij recht heeft door zijn aanstelling tot kapelaan, maar ze antwoorden
hem dat er een nieuwe verdeling moet gedaan worden van de kapelanijprebenden.
Ondertussen zetten ze hem aan om meer oplettend te zijn in 't koor, de mis van 't H.
Sacrament en de andere officies.
Weerom moeten ze hem op de vingers tikken op 2 maart 1601 omdat hij nalatig
was in zijn kerkelijke diensten en wat te veel dronk. Ze dreigden hem zelf het ambt
van zangmeester te ontnemen, indien hij zich niet beterde. Hij mocht nog 14 dagen
voortdoen op proef.
Hij bleef echter zangmeester, zelfs werden er herstellingen gedaan aan zijn huis
door timmerman en smid en hij vroeg de heren te komen om de werken na te zien(3).
Maar op 9 augustus 1602 werd hij weerom onder handen genomen omdat hij
onverbeterlijk bleek in zijn nalatigheden en voortging met drinkgelagen. Een hele
tijd werd hij niet alleen van zijn ambt van zangmeester beroofd maar van al zijn
officies in het kapittel.
Een nieuwe zangmeester was aangesteld geweest, n.l. Natalis Brunelle. Dit stond
Meester Beauvarlet niet erg aan. Het moet zelf zover gegaan zijn dat hij hem erge
verwijten naar het hoofd geslingerd had, o.m. dat hij een kelk gestolen had en daarvoor
uit het Rijselse verbannen was(4).
De heren van 't kapittel gingen echter niet in op al de vragen en de eisen van de
aanklager.
Op 16 december 1602 troffen de kapittelheren de volgende sanctie tegen Mr.
Beauvarlet: hij zou gedurende een hele maand in alle officies van 't begin tot 't einde
moeten tegenwoordig zijn; was hij een tijd afwezig, dan zou hij alle voordelen van
zijn kapelanij verliezen.
Een nieuwe zangmeester Severinus Hoyel werd aangesteld 24 ja-

(3) Acta Capituli III f. 94 v.
(4) Acta Capituli III f. 99 v.
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nuari 1603. Doch 27 juni van hetzelfde jaar mocht Henricus Beauvarlet zijn ambt
van zangmeester hernemen.
Ditmaal werd nog nader omschreven wat hij te doen had, d.i. aan de koorknapen
eerbied jegens God en gehoorzaamheid jegens de oversten aan te leren alsook goede
manieren in en buiten het koor. Hij moest het martyrologium lezen en de lezingen
houden, de gregoriaanse zang goed zingen en de muziek verzorgen. Verder komen
dezelfde vermaningen als vroeger nopens goed gedrag en onthouding van drinkgelagen
of bezoek aan herbergen.
Deze opmerkingen zullen tijdelijk goed gevolg hebben gehad, want op 13 februari
1604, op 25 juni 1605, 10 februari 1606 wordt hij zonder verdere bemerkingen in
zijn ambt bevestigd. Hij vraagt op 26 november 1605 een bijkomend honorarium
voor hem en zijn zangers om het St. Ceciliafeest te vieren, en 6 florijnen worden
toegestaan op voorwaarde dat ze in de herbergen niet verteerd worden.
Tot 3 april 1609 gaan de zaken voort goed totdat hij om reden van grote nalatigheid
door de kapittelheren veroordeeld wordt om gedurende 4 dagen in de gevangenis
van het kapittel opgesloten te worden. Bij de volgende kapittelvergaderingen in 1609,
10 en 11 wordt hij echter verder als zangmeester aanvaard(5).
In de vergadering van 2 juli 1612 duikt er plots een nieuwe zangmeester op, n.l.
Joannes Bettigny, die op 23 december 1615 naar de kathedraal van Doornik zal
overgaan. Mr. Beauvarlet wordt nu ‘Vicarius’ genoemd.
Op 3 november van het zelfde jaar zegt hij ook zijn kapelanij van de H.H. Petrus
en Paulus vrijwillig op ten voordele van meester Franciscus Patijn. Maar verder
zullen we hem als kapelaan van 't St. Catharina-altaar weervinden.
De nieuwe zangmeester of ‘phonascus’ is Mr. Philippus Verdenoye, die op 12
december 1616 wordt aangesteld en 8 april 1619 kanunnik zal worden. Hij zal zijn
ambt van phonascus verwisselen met dat van organist 12 november 1617 en als
zangmeester wordt Mr. Franciscus Bertoul, 3 februari 1618, aangesteld.
Inmiddels vermelden de kapittelakten Henricus Beauvarlet nog steeds als kapelaan.
Enkele malen heeft hij als zangmeester dienst gedaan onder Philippus Verdenoye,
die er hem een vergelding voor moest geven(6).
In de jaren 1620-21-22 blijft hij voort aan het collegiaal kapittel gehecht als
kapelaan en bij jaarlijkse of halfjaarlijkse vergaderingen krijgt hij de opmerking die
omzeggen iedereen krijgt n.l. trager te zingen en te blijven tot het einde van het
officie.
Een laatste maal wordt hij vermeld in de kapittelakten van 26 februari 1623, en
in zijn ambt bevestigd.

(5) Acta Capituli III f. 212 v., 216 v., 224 v., 227 en 236.
(6) Acta Capituli III f. 297, 307, 310 v., 313, 314.
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Op 27 juni 1623 wordt de kapelanij van de H. Catharina bij algemeenheid van
stemmen gegeven aan Heer Hubert De Blieck. Ze was vrijgekomen door het afsterven
van Heer Henricus Beauvarlet, laatste vreedzame bezitter derzelfde eeuwige
kapelanij(7).
Meester Beauvarlet is dus wel tot aan zijn dood, in 1623, gehecht gebleven aan de
Collegiale kerk van St. Walburga. En wanneer hij, in het voorwoord van zijn
muziekuitgave van 1622, zegt dat hij er ‘eertijds’ zangmeester was, dan sluit dit niet
uit dat hij nog steeds in dienst was in de Veurnse kerk, wel niet meer als zangmeester
maar nog steeds als kapelaan.
C. DENORME.

Bij de opgravingen te Brugge
De Karolingische burgkerk
In het terrein van de opgravingen (zie Biekorf 1955, 122-125 en 328-329) werden
talrijke beschilderde graven blootgelegd. Meestal komt op de westkant een
voorstelling van de Gekruisigde met O.L. Vrouw en Sint Jan; ëënmaal bevond zich
op die plaats een O.L. Vrouw en een andere maal Christus met de wereldbol. Op de
oostzijde wisselt de afbeelding van O.L. Vrouw af met die van het Laatste Oordeel
(Verrijzenis uit het graf). Op de langszijden waren dikwijls engelen gepenseeld die
wierookvaten zwaaien.
Een dubbelgraf droeg wapenschilden en de datum 1565; hier rustten Cornelis van
Baersdorp en zijn tweede echtgenote Anna de Moscheron.
Dit graf was oorspronkelijk bedekt met een blauwe zerk met koperen
inlegsels; zie afbeelding en beschrijving bij J. Gailliard, Inscriptions
funéraires et monumentales, I (Eglise de Saint-Donat), p. 109 en pl. XXII.
Brugge 1861. Cornelis van Baersdorp was een befaamd geneesheer; hij
werd lijfarts van Keizer Karel en van de koninginnen Eleonora van
Frankrijk en Maria van Hongarije. Hij werd geadeld en ontving talrijke
voorrechten voor hemzelf en zijn kinderen. Zijn eerste echtgenote was
Isabella de Damhouder, een nicht van de beroemde jurist Joost de
Damhouder. Zie J. Gailliard, Bruges et le Franc, 3, 459-461. Dr De Meyer,
Notice sur Corneille van Baersdorp. Brugge 1845.
Een geschilderde tekst op de wanden van een ander graf maakte het mogelijk dit te
herkennen als zijnde van Alexander van Eyewerve († 1622) en familie.
In dit graf rustten weleer, naast Alexander van Eyewerve, schepen van
Brugge, zijn echtgenote Margriete D'Hane († 1634) en hun schoonzoon
David Nans († 1634). Zie J. Gailliard, Inscriptions p. 141 met

(7) De Blieck verzaakte nog dezelfde dag aan de kapelanij die gegeven werd aan Olivier De
Haene. Acta Capituli IV (27 juni 1623).
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tekening van de wapenschilden en kwartieren die voorkwamen op de
verdwenen zerk.
Van 3 tot 7 januari 1956 bood het uitbreken van een gedeelte der tramsporen op de
Burg de gelegenheid ook daar de ondergrond aan een, zij het dan ook vluchtig,
onderzoek te onderwerpen. Daar bevinden we ons juist ten zuiden van de centraalkerk;
grondvesten van bijgebouwen werden er niet aangetroffen. De ligging van de
verbindingsgang tussen de kerk en de woning van de graaf kon nog niet vastgesteld
worden.

Schematische rekonstitutie van de karolingische Burgkerk.

Van belang zijn de resultaten voor onze kennis van de romaanse en gotische kerk.
De ligging van de romaanse zuidtranseptgevel kon haast gans bepaald worden. De
kruisbeuk sprong twee meter vooruit op de romaanse zuidbeuk. De gotische zuidmuur
kwam grotendeels naast de romaanse te liggen.
Enkele dagen later werden de overige tramsporen op de Burg verwijderd. Toen
de leiders van de opgravingen dit toevallig bemerkten, was het te laat om een akkoord
met de aannemer van het opruimingswerk te kunnen sluiten. Het is zeer te betreuren
dat de administratieve diensten ons niet in de gelegenheid hebben gesteld de
opgravingen aan deze zijde door te voeren. Zo konden we de juiste lengte van het
romaans transept niet bepalen noch de verbinding tussen de centraalkerk en de
grafelijke woonst opsporen. Ook een snede door de straat zou misschien gegevens
hebben verstrek die de studie van de ontstaansgeschiedenis van Brugge konden
bevorderen.
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De noordoosthoek van het koor der Burgkerk zal nu fragmentarisch opgemetseld
worden met in de beide wanden een ‘memoriaal’ van de kerk en van de zalige graaf
Karel de Goede.
L.D.

Uit de Westvlaamse Noordhoek
De goe' weke
Buitenmensen, die met were en wind vertrouwd zijn, weten te zeggen dat de goe'
weke over 't algemeen een dulle weke is en dat 't kan waaien en ‘buischen’ lijk met
Bamesse.
Goe' vrijdag is een partikliere dag. De zwaluwen komen op die dag were en ze
blijven hier om op Onze Vrouwendag in september naar de warme landen te gaan
overwinteren.
Op goe' vrijdag, als 't een klare dag is wel te verstaan, komt de zunne drie keren
omhoge: ze rijst eerst een klein beetje en zinkt were, toen nog een keer 't zelfde en
de derde keer is goe' keer en komt ze voor goed boven.
‘Ge moet ook goed de wind in 't oog houden, zei Seventje Constant van Oostkerke
overtijd, want waar dat hij op goe' vrijdag zit blijft hij zitten tot met Sinksen’.
Te Dudzele zeggen ze 't anders; daar komt de wind tot met Sinksen uit 't zelfde
gat waar dat hij zit als de pastoor op Paaszaterdag de vonte wijdt. ‘Hij ligt daar met
jongen, zeggen de mensen, 't is ommers voor zes weken’.
Op goe' vrijdag is er veel werk op de winkel: zaai maar jen hovenieringe dien dag,
't komt al boven, er blijft niet achter; en als j' één soorte blommen zaait zullen er wel
twintig soorten bovenkomen. Ook zomerterwe en haver, dien dag gezaaid, geven
dubbel.
't Is ook geprezen d'hennen te zetten, altijd op dertien eiers, en als die eiers op goe'
vrijdag zelve geleid zijn, gaan de kiekens die er van voortkomen nooit oerpluimen.
Ze oerpluimen eigentlijk wel, maar ge kunt het niet zien en, let er maar op, 't gaan
allemale poelies zijn.
Eiers van goe' vrijdag blussen den brand; ze vorsen nooit, ze drogen uit en de
schulle alleen blijft over.
Op goe' vrijdag was er vroeger niet vele binnen te spelen: ‘Mager Jan was kok en
puipe toebak was zijn troost’. Er was niet vele te kadijzen, geen vet, geen melk, geen
beuter en geen eiers.
Lepels en messen werden daags voordien met zand gescheurd, er mocht geen
spiereltje vlees of vet blijven aanhangen. 's Nuchtends waren 't droge stuiten met
suiker of sirope, 's noens witte bonen met suikersause en als 't stijf wel ging een keer
‘een met zere ogen’ (haring).
(Dudzele en ommelands).
A.M.
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Konijnenjacht in de duinen van Vlaanderen
De ‘Zee-Duynen ende Waranden’ waren aloud grafelijk gebied; volgens de officiële
taal van de tijd waren zij ‘van de oude Rechten ende Domeynen van het Graafschap
van Vlaenderen’. Bij verpachting moest de huurder van duinen jaarlijks 12 paar
konijnen leveren aan de graaf: zo leren de baljuwrekeningen uit de tijd van Keizer
Karel.
De jacht in de duinen werd in 1613 geregeld door een plakkaat van de
Aartshertogen Albrecht en Isabella. Hierbij werd verboden te jagen ‘naer Haesen,
oft vlieghen naer Partryssen, Quackelen, oft dierghelicke Voghelwilt, binnen de
halfve myle vande voorseyde Duynen’; degene die binnen deze ruimte woonden
mochten niet ‘hebben eenighe Netten, Ghaerne, oft andere ghewant bequaeme omme
Conyns te vanghene’, zij mochten geen honden houden tenzij ‘van de clauwen
afghecort’ en geen katten ‘dan met afghesneden ooren’. Niemand mocht binnen de
genoemde halve mijl ‘eenighe Conyns vanghen met Netten, Gaerne oft ander ghewant,
nochte dezelve doot smyten ter oorsaeken dat sy in haere Landen daeraf schade zoude
lyden, maer wel de zelve alleenelick verjaghen’.
In october 1625 vertoefde Isabella te Duinkerke. De internuntius bij het Hof te
Brussel kwam haar in de havenstad begroeten. Naar het voorbeeld van de
Aartshertogin ging hij naar Ten Bogaerde (Koksijde), waar de monniken van Ter
Duinen alsdan gevestigd waren, om er de relikwieën van de Glz. Idesbald te vereren.
En die dag hadden de internuntius en zijn gevolg ‘vrije jacht’ in de duinen van
Isabella. Geleid door abt Campmans doorliepen zij de duinen van Koksijde en
Oostduinkerke, jagend op de konijnen niet met netten en garen, doch ‘met Roer ende
Honden’, zoals het grote heren betaamde.
Onze duinen en konijnen moeten zelfs bekend geweest zijn aan de overzijde van
het Kanaal. Op 1 augustus 1770 vernam de Brugse magistraat Coppieters - de latere
burgemeester - alsdan verblijvend op zijn buitengoed te Oostkamp, dat er te Adinkerke
zes personen en een neger aan wal gezet waren. Men vermoedde dat het ging om
scheepsvolk door pest of een andere besmetting aangetast en daarom door een
voorbijvarend schip aan wal uitgezet. Doch 's anderendaags vernam Coppieters dat
de ‘groep van Adinkerke’ bestond uit een Engels edelman en zijn gevolg, waaronder
een neger, die eenvoudig een uitstap naar het Continent hadden ondernomen om er,
zonder verlof, konijnen te jagen in de duinen van Maria-Theresia, de toenmalige
gravin van Vlaanderen.
- Tweeden Placcaet-Bouck van Vlaanderen p. 385-387 (2 mei 1613). Algemeen
Rijksarchief Brussel. Baljuwrekening nr. 2976, f. 17, Biekorf 35, 1929, 211. Journal
de Coppieters (Handschrift), deel 1, p. 1. (Stadsbibliotheek Brugge).
A.V.
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Mengelmaren
De abdij Ter Duinen
De opgravingen te Koksijde hebben de naam van onze grootste Vlaamse
Cisterciënserabdij een nieuwe klank gegeven met ruime weerklank in de wereld van
het toerisme. De ruïne, het museum, het kerkhof trekken nu de aandacht van de
tienduizenden die door de seizoenen heen de bloeiende badplaats Koksijde bezoeken.
Ten dienste van de denkende en voelende bezoeker heeft JEAN DE VINCENNES - geen
onbekende in het ‘Zeekantigh Vlaenderen’ van Godelieve van Gistel en van de
Veurnse Boetprocessie - een keurig boekje uitgegeven waarin de lotgevallen van de
abdij vanaf haar stichting tot haar ondergang verhaald worden in de aantrekkelijke
vorm van een ‘histoire cordiale’. Een verhaal dat echter, van het begin tot het einde,
gesteund en gestaafd is op de wetenschappelijke literatuur en zich, voor episodes uit
de 17e eeuw, direct heeft gevoed aan onuitgegeven archiefbronnen. Een bijzonder
hoofdstuk is gewijd aan de H. Idesbald. Een losse bijlage van 16 blz. brengt, onder
de titel ‘Fouilles’, de beste en volledigste bereikbare beschrijving van de opgravingen
en vormt een praktische gids voor de bezoeker. Het werk is overvloedig en smaakval
geïllustreerd. De prijs van deze verzorgde uitgave is ongelooflijk gunstig.
- Jean DE VINCENNES. L'abbaye des Dunes. Saint ldesbald. Charleroi, Editions
Héraly, 1956. Formaat 13 × 18, 136 + 12 blz. met 18 buitentekstplaten. Prijs: 30 F.
(Te bestellen door storting of overschrijving op Postrekening no 8259.05 van J.M.
Melis, 7, Jean Laudylaan, Brussel).
A.V.

Het Stevenisme van Winnepenninckx
Het verzet tegen het Concordaat van 1801 heeft bloedgetuigen gemist om tot een
vruchtbare sekte te gedijen. Het miste overigens ook eenheid van object en verliep
van weerstand tegen de ‘jureurs’ en tegen de organieke artikelen naar verzet tegen
de Keizerlijke katechismus en de toegeeflijke diplomatie van het nieuwe episcopaat.
Zelfs een karakter als Winnepenninckx is niet uitgegroeid tot een figuur van formaat,
zijn rigorisme boeide hem aan vervallen principes en modaliteiten en ontzegde hem
elke visie op eigen tijd. Een sympathiek curiosum in onze vaderlandse geschiedenis
is hij wel geworden, de man die op 29 september 1836 een bewijs ondertekende
waarin hij, als pastoor van Leerbeek, getuigt dat de landbouwer Guilliam Day ‘loffelijk
en genoegzaam voldaen heeft aen zyne pligt van de Tiende te betaelen aen de H.
Kerk, voor al den tyd dat de vervolging tegen de Roomsch Catholyke Kerk alhier in
't Nederlant geduert heeft tot op heden den 29 september 1800 ses-en-dertig’. In zijn
tachtigste jaar overleed hij te vroeg om Conscience's
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Boerenkrijg en de opgang van onze Brigands tot helden van nationaal verzet mede
te beleven: een normale historische evolutie die Winnepenninckx misschien had
doen beseffen dat nieuwe levenswaarden hun intrede in zijn enge wereld hadden
gedaan.
Winnepenninckx, die onze bekende Stevenisten te Gits dikwijls heeft bezocht, is
de hoofdfiguur van de studie van EM. TORFS, Het Stevenisme vroeger en nu in
zuidwest-Brabant, volgens onuitgegeven documenten. 96 bladzijden, geïllustreerd.
Het boek, een overdruk uit het tijdschrift Eigen Schoon en De Brabander, werd
afgedrukt in een zeer beperkte oplaag en is verkrijgbaar mits storten van 60 F op
postrekening nr 101.242 (J. Lindemans, J. Sobieskilaan 62, Brussel II). Later wordt
de prijs op 90 F gesteld.
Moge de auteur zijn verdienstelijke, soms wat opgepropte, studie van het
Stevenisme aanvullen met een geschiedenis van de Stevenisten zelf, hun leven en
doen, tot op onze dagen.
A.V.

William Caxton als boekhandelaar - 1488
De Engelse koopman William Caxton leerde het boekdrukken te Keulen in 1471-72
en drukte vóór het einde van 1473 zijn eerste boek te Brugge waar hij de nieuwe
kunst aan de ‘boecscrivere’ Colaerf Mansion zou hebben aangeleerd. Hij zelf keerde
in 1476 naar Engeland terug om er de eerste drukker van zijn vaderland te worden
in een werkstede bij de Westminster Abbey te Londen. (Zie Biekorf 1952, 279). Zijn
bedrijvigheid als drukker werd door de vakgeleerden genoegzaam bestudeerd, doch
men wist tot nu toe niet dat de drukker de koopman in Caxton niet heel had gedood.
Een onderzoek in de Engelse douanerekeningen bracht onlangs aan het licht dat
Caxton belangrijke hoeveelheden boeken invoerde van het vasteland en ook boeken
uit Engeland naar het continent verscheepte. Er zijn alleen gegevens uit 1488
voorhanden, doch men mag aanvaarden dat Caxton ook vóór dit jaar boeken heeft
verhandeld. En waarschijnlijk meer vóór 1488 dan er na, daar hij in 1492 overleed.
Hier volgen de gegevens uit de belangrijke studie van NELLY J.M. KERLING: Caxton
and the trade in printed books, in The Book Collector, Volume 4, no 3, p. 190-199,
Autumn 1955 (London, The Queen Anne Press).
Import, in de haven van Londen. - Op 25 februari 1488 worden hem 112 boeken
voor een waarde van 13 pond aangebracht door het schip Garden Avyse. Op 25 april
1488 ontvangt hij een vracht boeken voor een totale waarde van 10 pond 14 s. 8 d.
aangevoerd door een vaarder die een lading timmerhout lost. En op dezelfde dag
wordt hem uit een ander schip een vracht van 1049 boeken afgeleverd voor een
waarde van 17 pond 5 s. 0 d. In twee maanden heeft Caxton dus 1161 boeken plus
een vracht ongetelde boeken ingevoerd, voor een totale waarde van 41 pond 1 s. 8
d.
Export, uit de haven van Londen. - Op 10 december 1488 verzendt
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hij, per schip van John Garny, een pak met 140 gedrukte franse boeken (‘cum 140
voluminibus gallice impressis’). Gaat het hier om een restant van franse boeken door
Caxton zelf te Brugge gedrukt? of zijn het franse boeken die hij terugzendt naar
Parijs, waar hij met sommige drukkers zaken deed? Dit is voorlopig niet uit te maken.
De douanerekeningen zeggen niets over de herkomst van de ingevoerde boeken. In
aanmerking komen vooral de jaarmarkten van Antwerpen en Bergen-op-Zoom.
Caxton was overigens goed bekend met de voornaamste handelssteden van de
Nederlanden en van Rijnland waar hij gedurende twintig jaar als lid en hoofdman
van de Merchant Adventurers had vertoefd.
A.V.

Uit het verleden van Harelbeke
De schooljeugd van Harelbeke is benijdenswaard: haar overheid voorziet haar van
een platenatlas bij de locale geschiedenis van de ‘Jeugdperiode 792-1100’ die, samen
met de aangepaste tekst, als een model mag doorgaan. Een leerboek voor kleinen,
maar ook voor groten die weten dat ze hier staan voor een beknopte schets waaruit
zij de rijkdom kunnen vermoeden van de geleerde verhandeling die er ten gronde
van ligt - en die weldra in het licht zal volgen. Een welgemeend proficiat aan de
toegewijde bewerkers en uitgevers.
- Begrippen van Locale Geschiedenis ten gebruike van de Jongens-en Meisjesscholen,
Naar een geschiedkundige verhandeling van [Z.E.H. Dr] H. CALLEWAERT. Formaat
23 × 31, 48 blz. met 17 platen, Niet in de handel.

Strooien kruisen te Heestert
‘Het doet eigenaardig aan op Goede Vrijdag een rondgang te houden door Heestert.
Overal prijken strooien kruisen... met veel zorg versierd. Aan gevels, aan hagen, aan
poorten lees je: Ieder huisje heeft zijn kruisje. Dit is het kruis dat Guido Gezelle
bezong: het kruis van uitgedorsen strooi... Deze kruisjes geven een vroom en vlaams
karakter aan de goede week. Goede lieden van Heestert, het strekt u tot eer, want
geen rijker kroon dan eigen schoon!’ Alzo stond het in ‘Gemengd Nieuws’ van de
Gazet van Antwerpen in 1950.
Het was de toenmalige pastoor van Heestert die dit gebruik van strooien kruisen
had ingevoerd, niet alleen op de Goede Vrijdag, maar ook bij elk sterfgeval op de
parochie: dan werd bij de kerkdeur een wit bord geplaatst met zwarte omranding en
opschrift: ‘Een parochiaan is overleden, bid voor de ziel’ met daarboven een strooien
kruis.
Ter gelegenheid van de Goede Week zond pastoor J.F. te Heestert een briefje rond
om de parochianen uit te nodigen ‘naar het jaargetijde van Onze Lieve Heer, immers
de gelovigen laten
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op de jaardag van het afsterven hunner ouders een jaargetijde zingen, met de
kermisdagen geschiedt het jaargetijde van de overleden parochianen, daarom hoort
het dat op Goede Vrijdag... de dienst en het jaargetijde van onze Lieve Heer
bijgewoond worde’.
Alzo kende Heestert enkele jaren dit schoon en loffelijk gebruik, maar van het
destijds laaiend vuur voor de strooien kruisen is heden maar weinig smeulende as
meer over. Alleen bij sterfgeval ligt aan de kerkdeur nog het schild met het opschrift:
‘Een parochiaan is overleden...’ doch zonder strooien kruis.
L. DEFRAEYE.

Dokter Koeckoeck
Matthias de L'Obel, ‘Medecyn ordinaris der vermaerder Coopstadt Middelburgh in
Zeelandt’, vertelt in zijn aantekeningen (blz. 322) op Den Leytsman ende Onderwijser
der Medicijnen van Valerius Cordus - gedrukt ‘Tot Amsterdam, Voor Hendrick
Laurensz., Boeckvercooper opt Water, Anno 1614’ - dat hij te Rijsel een ‘medicijn’
had gekend die ‘in de wandelynghe’ algemeen Koeckoeck werd genoemd en die
bijnaam kreeg omdat al zijn recepten op elkaar geleken: ‘om dat hij geenen anderen
sanck en sanck in zijn recepten’.
Die naam doet denken aan Koekepoerre: bijnaam voor een dokter die altijd dezelfde
remedies voorschrijft en o.m. de oude remedie van ‘koekepoer’ d.i. lijnzaadkoek of
-pap. Die benaming Koekepoerre hoort men heden nog in Frans-Vlaanderen. Zie
Biekorf 1953, 24.
E.N.

Rokerskoning te Lombardsijde
Bij de Rokersmaatschappij ‘Onder Ons’ te Lombardsijde, veroverde Cyriel Maertens
het koningschap 1955 door in zeven wedstrijden aan 28 gr tabak 627 minuten en 2
seconden te roken. De prestatie verdiende de volgende reportage in Wekelijks Nieuws
van 10 december 1955.
‘In “De Kroon”, bij Wed. Berteloot ging, bij een ruime belangstelling, de laatste
rokerswedstrijd door van het Koningschap 1955.
Wederkerig stonden Maertens en Dekemel 22 en 34 minuten ten achter op voorzitter
Vandenbohede, die reeds tienmaal de titel wist te veroveren. Een verbeten en
onvoorziene strijd zou zich ontspinnen. Aan minuut 51 was Dekemel reeds
uitgeschakeld. Gans onverwacht was Vandenbohede aan minuut 68 “dood” en nu
moest Maertens het niet min dan 22 minuten volhouden. Zijn tabak was ook verder
op dan hij vermoedde, maar met taaie wilskracht en gespannen aandacht, zwetend
als nooit tevoren, liep hij gestadig zijn grote achterstand in. En toen de sekretaris
Broucke
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“gelijk” aankondigde, vlogen nog een paar rookpluimpjes de lucht in en Cyriel was
Koning 1955, zijn naaste rivaal met enkel twee sekonden achter zich latend.
Maertens, die in de voorbije jaren steeds en immer een ernstig aanspraakmaker
op de titel is geweest en deze nooit heeft kunnen bemachtigen, moeten we van harte
feliciteren. De koning 1955 zal plechtig gevierd worden, in gezellig en vermakelijk
samenzijn, op zaterdag li januari 1956’.
B.

Kwelspreuken uit het Westland
Om in de reke te staan van die kwelspreuken uit de schooltijd (Biekorf 1954, 65).
Me moeders moeder moeder maalde mostaard
me(t) me moeders moeders mostaardmeulen.

Gehoord van een schooljongen.
Zeg èn keer rap achter mekaar zonder haperen:
Hoed af - hoed ijdel
been uit - kous ijdel
zet d'happe anders
Eva spon of at èn vers ei.

Gehoord van een 50-jarige landse ambachtsman.
Daar was èn oud wijf,
dom wijf, oud dom krom wijf.
Dat oud wijf,
dom wijf, oud dom krom wijf
had èn oude koe,
domme koe, oude domme kromme koe.
En die oude koe,
domme koe, oude domme kromme koe
gaf oude melk,
domme melk, oude domme kromme melk.
Van die oude melk,
domme melk, oude domme kromme melk,
miek ze oude butter,
domme butter, oude domme kromme butter.
Met die oude butter,
domme butter, oude domme kromme butter,
ging ze naar d'oude markt,
domme markt, oude domme kromme markt.
Op die oude markt,
domme markt, oude domme kromme markt,
verkocht ze die oude butter,
domme butter, oude domme kromme butter,
voor oud geld,
dom geld, oud dom krom geld.

Biekorf. Jaargang 57

95
Met dat oud geld,
dom geld, oud dom krom geld,
kocht ze èn ouden rok,
dommen rok, ouden dommen krommen rok,
en dien ouden rok,
dommen rok, ouden dommen krommen rok,
dee (d) z'aan heur oude konte,
domme konte, oude domme kromme konte.

Gehoord te Beveren/IJzer.
't Komt er van alle drie deze ‘kwelspreuken’ op aan van ze rap en zonder haperen
af te dreunen.
A.B. Stavele.

Dameshoeden in de kerk
De vrouwenkapsels hadden te Parijs omstreeks 1770 grillige vormen en ontstellende
afmetingen aangenomen. De Franse mode drong over heel Europa door. En na 1780
brachten de Engelse dames de vilten hoed in de mode, breedgerand en met platte
bol, en versierd met linten en struisveren. Reactie bleef niet uit. Zulke hoeden werkten
storend in de schouwburg en in de kerk.
De Vlaemschen Indicateur van Gent deelde in zijn nummer van 15 october 1785
het bericht mede dat Keizer Jozef II ‘de Joffrouwen verboden had met Hoeden op
het Hoofd in de kerk te komen’; de bisschop van Pressburg (Bratislava) had, op bevel
van de Keizer, laten afkondigen ‘van al de predikstoelen zyns Bisdoms dat voortaen
geen Vrouw-persoone zal mogen de kerk intreden met een Hoed op den kop of
onbetaemelyk ontdekt onder den Hals’.
De Redactie van de Indicateur voegde er de volgende nota aan toe:
‘Deze opmerking en order behoorden ten allen kant uytgevoert te worden; want
Théâter-kleeders betamen in geen kerk, maer aen deugdzaeme Comediénnen. Eenen
Hoed komt den man toe, mits dit de Meesterschap bedied, maer nu het Vrouw-volk
den zelven draegt, ontbreekt' er niet meer als de Broek; welhaest zou men dan het
Mannelyk geslacht met Coiffuren na de kerk zien komen’.
De Indicateur trachtte zijn Vlaamse lezeressen van de Engelse mode van de hoed
af te houden en deelde in 1787 (17, 186) het volgende exempel mede: Hofdames van
de hertogin van Gloucester werden in de St. Pieters te Rome de hoeden van het hoofd
gestoten door de ‘sacristijn’, dit na voorafgaande vermaning, in het Italiaans, dat de
Engelse dames niet verstonden.
We weten niet dat Keizer Jozef het edikt op de hoeden in de kerk in zijn
Nederlanden heeft doen afkondigen, hoewel hij alle ‘buytengewoone kleeders’ in de
processiën verbood en anders heel wat edikten en ordonnantiën over kaarsen en
klokken op zijn naam heeft. Noch Franse noch Engelse mode schijnen in zijn tijd de
zedige kapmantels van de Vlaamse burgervrouwen te hebben aangetast.
E.N.
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Vraagwinkel
Oude gevelsteen?
Ik kwam in het bezit van een steen met volgende berijmd inschrift; ik geef het hier
regel voor regel zoals het in de steen in kapitalen gehouwen is:
Die velleooppen en weing
wercken Godt wilt
si met bier ein win
versterken
noeit sant is
verheven in sin lant
maer al voor vrimde.
L.VO... A 1 DAV. 23. 1695

In de laatste regel zijn enkele letters uitgewreven; ik zie er geen samenhang in.
De eerste regel vraagt een correctie en moet, zo meen ik, gelezen worden:
Die veel looppen en weinig wercken
Godt wilt si met bier en win versterken.

Die steen schijnt me niet Westvlaams te zijn? Wat mag zijn bestemming geweest
zijn?
R.V.B.

Aposarkos
op de vraag in Biekorf, hiervoor blz. 64, meen ik dat ‘Aposarkos’ schuilnaam is van
Alexis De Carne (1848-83), van 1872 tot 1882 leraar te Roeselare.
L.V. Leuven.

Kapoen als cijns
Op hoeveel werd een kapoen in geld berekend in Vlaanderen? zo wordt er gevraagd
in vorig nummer, blz. 64.
Volgens de rekening van de Duinenabdij over 1565-66, f. 3 gold een vette kapoen
alsdan 7 schellingen parisis. Ziehier de post uit deze rekening betreffende verpachting
aan Jan van Damme van een ‘weede ghenaempt de meesthove mitsgaders een schorre
binnen der vryheyt van Nieupoort’. Als toemaaat bij de pachtsom van 28 pond par.
komen:
‘Item alle jaere een coppel vette capoenen ofte xiiij. sc. par. daer voeren.
Item alle jaere jij. pondt was ofte xxiiij. sc. par’.
Bij elke pacht van enige betekenis komt een jaarlijkse toemaat van kapoenen en
(of) was. Kleinere pachten spreken van een ‘coppel’ of een ‘paer’ kiekens. De
rekening maakt goed onderscheid tussen kiekens en kapoenen. Bij een landpacht van
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Lambrecht van Beerten te Oostvleteren wordt bepaald: ‘Item tsiaers een paer kiekens
ende tlaste jaer van zynen [negenjarigen] pacht iij. vette capoenen’.
A.V.
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[Nummer 4]
De verering van O.L.V. van Alsemberg in Westvlaanderen oudtijds.
In de 14de en 15de eeuw vooral was de bedevaartplaats van O.L.V. van Alsemberg,
gelegen op 12 km ten zuiden van Brussel, zeer bekend in het toenmalig
Westvlaanderen.
Te Ieper werd in 1315 in de St. Niklaaskerk een gilde opgericht ter ere van O.L.V.
van Alsemberg, Sterre der Zee. Alsemberg moet dus toen reeds een gevestigde faam
genoten hebben, vermits een zo ver afgelegen, bloeiende, Vlaamse stad de patrones
van een toen zo nietig Brabants plekje verkoos. In de schoot van deze gilde ontstond
naderhand de Ieperse rederijkerskamer van O.L.V. van Alsemberg, gezegd De
Lichtgeladen, alias De Korenbloem. Leden van deze gilde en kamer zijn eeuwenlang
ter bedevaart gekomen. Zelfs na de opheffing van het genootschap in 1794 werden
nog jarenlang leden in de confrerie van O.L. Vrouw van Hulpe, gezegd van
Alsemberg, Opgenomen. In de sakristij van Alsemberg bewaart men nog een dubbele
zilveren sierplaat van een missaal of een flambeeuw, die in 1685 door
bedevaartgangers van Ieper geschonken werd. (J.E. Cornillie, Ieper door de eeuwen
heen, 198-202).
In 1951 werd, vooral door de ijver van Pastoor L. de Poorter, in de St. Niklaaskerk
een nieuw gekleurd raam geplaatst, waarin het wapenschild van Alsemberg voorkomt,
als herinnering aan de plaatselijke godsvrucht tot O.L.V. van Alsemberg in oude
tijden.
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Op zondag 19 juli 1953 kwam te Alsemberg uit Ieper een groep zangers per autocar
ter bedevaart. Zij zongen er een paar mooie liederen, baden er een tientje onder
leiding van Pastoor van Woensel, die vervolgens een korte toespraak hield en het
gezelschap in de prachtige kerk rondleidde.
In 1447 werden de relieken van O.L.V. van Alsemberg ter verering uitgesteld in de
St. Antoniuskerk van Belle en in de St. Maartenskerk te Kortrijk. (J. de Brouwer,
Geschiedenis van O.L.V. van Lede... 1951, bl. 71-72).
Te Brugge was de bedevaart naar Alsemberg ook reeds in de 15de eeuw bekend.
Op een loterijbriefje uit 1446 leest men: ‘Onse soet Vrouwe van Alsenberghe en van
Allen (Halle), Die moet ons wachten van mesvallen’. (La Flandre III, 64; Biekorf
1934, 292).
In 1494 bezat de kerk er ‘drije huysen met hunne toebehoorten geleghen te Brugghe
in de Swerte Leertouwersstraete’, die in 1594 of 1595 verkocht werden voor ‘50
ponden grooten Vlaemsch’. (KA 2324.
Duinkerken offerde te Alsemberg zilveren vissen, lang voordat Sanderus, in 1659,
zijn geschiedenis uitgaf. Hij las dit toen, schrijft hij, in het archief van de kerk van
Alsemberg. Deze offergiften bestaan echter niet meer.
Te Ledegem bestond er een broederschap en ook een kapelletje van O.L.V. van
Alsemberg. (J. Bols, De Kerk van Alsemberg en haar Miraculeus Beeld, 1910.
De oudst bekende ‘wonderbare genezingen’ zijn haast alle uit die streek, nl. in een
dorp nabij Bavay (1473); Ledegem bij Kortrijk (1473); Ieper (1490, 1654); Broekzele
bij St. Omaars (1509); Waasten (1506); Herzele tussen Kassel en St. Winoksbergen
(1507).
In het parochiaal archief van Alsemberg staan enkele ‘wondere feiten’ opgetekend
uit de 15de, 16de en 17de eeuw die betrekking hebben op plaatsen in Vlaanderen.
Misschien hebben ze wel enig belang voor de plaatselijke geschiedenis.
In 1473: ‘Een vrouwe woenende in de parochie van Ledegem bij Curtrijck in
Vlaenderen heeft seven jaer lanck gedraeghen in haeren lichaeme een steen van seer
wonderlijcker grootten, welcke vrouwe doer den noot haer bedwingende heeft besocht
diverssche devote plaetsen om remedie de vercrijghen, ende daer en boven
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heeft sij ooc versocht ende gemoeyt diverssche medecijns ende chirurgijns van de
welcke en sijnder geene geweest die haer hebben connen gehulpen. Ten lesten heeft
sij gehoort de geluckige nyeuwmaere van Alsenberghe hoe dat daer vele mistroostige
menschen terstonts vertroost waeren die daer hulpe van de gloriose maget Maria de
Moeder Gods nerstelijck waeren verbiddende ende heeft belofte gedaen dese plaetse
te besoecken, eer sij vlees eten soude ende terstonts op den selver uren als sij haer
gelofte dede, heeft sij geheelijck verlost geweest van den selven steen, ende daer
naer is sij met dancbaerheyt gecommen totter selver kercken, ende heeft daer gelaeten
den selven steen tot een teecken der waerheyt, de sekerheyt hier af is gedaen alsboven
int jaer 1473.’
‘Een ander niet minder te verwonderen is gesciedt tot Ipre in Vlaenderen in 't selva
jaer, op S. Maria Magdalena avondt, aen Rogier Hollebeke, sone Laureys, die gevallen
zijnde van eenen windtmolen, heeft vijf uren langh gelegen zonder kennisse, maer
den vader aenroepende O.L.V. tot Alsenberghe, die in Vlaenderen seer vermaert
was, ende sijn betrouwen op haer stellende, soo heeft den jonghelingh sijne ooghen
op sijnen vader geslaghen, als den ghenen die door zijn gebedt op eenen nieuwen
sijnen vader gheworden was: ende bekennende het weldaet dat hij van de H. Maghet
Maria ontfangen hadde, is bervoets tot Alsenberghe gekomen, aldaer verklarende
het selva waerachtigh te wesen.’
‘Als men schreef 1509 isser eenen jonghman geweest Amandus Boeffens ghenaemt,
woonende te Brouckseele bij Sinte Omer, oudt sesthien jaren, die gescheurt zijnde,
heeft zijnen wegh belooft tot Alsenberghe, met een offerande van een levende herte,
ende soo veel koren daer tegen gewegen: waer door sijne ghesontheydt door Mariam
zijne Medicijnersse vercreghen heeft.’
‘Christus onsen Salighmaker ghebenedijt heeft ons geleert bij den H. Evangelist
Mattheus aen 't 18 cap. dat in den mont van twee ofte drij ghetuyghen magh alle
woordt staen; dat is, dat eene saeke daer men soude moghen aen twijfelen, bevesthigt
met twee ofte drij ghetuyghen. Om dan het voorgaende mirakel noch meer te
bevestigen, sullen wij hier voorts brengen den tweeden getuyge genaemt Bauduinus
Blanckaert, van 't selve dorp die op denselven dagh van dese sieckte door de H.
Maghet Maria ter selver plaetse gheviert, door selve ghelofte van sijne bedevaert te
doen, is terstont ghenesen geweest, soo haest hij die hadde volbraecgt.’
In 1516: ‘In de parochie van Waestenen, niet verre van Meenen, in Vlaenderen, isser
een maeghdeken (ouds sijnde elf jaeren) ghenaemt Maria de Prent, in eenen put
ghevallen acht dagen voor S. Jans-misse, ende was verdroncken: want uyt den put
ghetrocken sijnde, lagh't daer neven een quartier-urs langh eer men daer leven
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aen sagh. Den vader ende moeder dit droevigh spectakel aen siende, hebben belooft
dit kindt tot Alsenberghe te brengen, (hoorende dat aldaer vele dooden verweckt
wirden) eer sij vleesch eeten souden: het welcke sij hielden voor penitentie maer niet
sonder bate: want dit ghelooft hebbende is het kindt ghesont gheworden, ende is
mede gesont in de kercke van Alsenberghe gekomen. Bij dit mirakel en staet het jaer
niet beschreven in den boeck der mirakelen, daer wij te voren afgheschreven hebben,
dan wel den dagh voornoemt: het is seer waerschijnelijck dat hetselve is ghesciet
omtrent den tijdt van de voorgaende, want het van een hant gheschreven is, ende op
den selven tijdt als de kercke van Alsenberghe alder meest vermaert was.’
In 1517: ‘Een ander weldaet heeft Maria ghedaen op den 28 Januari in de prochie
van Hersele, gelegen tusschen Kassel en Weynoxbergen in Vlaenderen, aen een
pachtenersse, die ghelegen zijnde van eenen sone, is des anderdaeghs daer naer soo
bestaen van kinde gheworden, dat de gheburen ende haren man gheen leven meer
aen de vrouwe en saghen: waer over sij lieden seer bedruckt sijnde, riepen tot de
soete Moeder Godts Maria tot Alsenberghe, ende geloofden aldaer terstondt te senden
hunnen offerande, het welcke qualijck was geschiet, oft men heeft leven aen de
vrouwe ghesien: ende in teecken der waerheyt is den Bode des ander-daeghs
ghekomen ende heeft de waerheydt verklaert.’
Op 1.6.1654: ‘Tot Yper den eerw. Heer Sebastianus Tichon, alsdan kanonik van de
cathedraele kerk aldaer, tot'er dood ziek zijnde, wordt van vier klaere teekenen des
doods, (naer het getuygen van de doctoors) verlost, zijnen toevlugt neemende tot
O.L.V. van Alsenberg, ter occasie dat hij daer een beeldeken van O.L.V. zag,
beloovende de gulde van O.L.V. van Alsenberg op den zondag naer O.L.V.
Hemelvaert te hernemen, gelijk zij jaerlijks daer ter plaetse plagten te doen, en
hem-zelver in persoon te vergezelschappen, daer-en-boven, den dienst aldaer te
celebreren, gelijk den heer kanonik zig daer in heeft gekweten, als zij in 't jaer 1657
de zelve devotie met hem hebben hernomen, die sij voor de troebelen der oorloge
haer plachten te bewijzen, van jaerlijkx op den Zondag onder de octaef van haer
Hemelvaert, haer kerck te Als. te bezoeken, voort noch belast hebbende, van dezelve
zoo lang als hem God gesontheyt verleent, op sijn kosten, met de broeders der vs.
Broederschap hem te Als. te vinden, om aldaer de dienst te doen, hetwelck den heer
kanonik ingeschreven heeft ende alleen toeschrift aen O.L.V. van Als. die hij in dese
uyterste noot als sijn patronersse heeft aenroepen... tot danckbaerheyt haer opgeoffert
een schilderijs waerop hetzelve wordt vertoont ende beschreven’... (dit schilderij
bestaat niet meer).
Heeft zijn belofte ook gekweten: ‘in het jaer 1658 heeft hij den dienst te Alsenberg
gedaen in de octaef van O.L.V. Hemel-
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vaert’ wanneer ook zeven gildebroeders in naam van de broederschap te Ieper
genoemd aldaar Lichtgelaeden gekomen zijn te weten Niklaas van Kemmele,
gouverneur der broederschap, Christoffel Polvliet, deken, Jan Favelle, Gijdon,
Francken Roobaert, Christiaen Verleer en Dierick de Block, knaap, die O.L.V. ook
twee dichten hebben opgeofferd die op de vs. dag ook in de kerk zijn gelezen.’
Is hierover ter plaatse nog iets meer bekend? Bij voorbaat dankbaar, zouden we ons
willen aanbevelen voor alle nadere bijzonderheden, ter aanvulling van een
Geschiedenis van Alsemberg die in voorbereiding is.
Alsemberg.
CONSTANT THEYS.

Dienen uit liefdadigheid
(Vervolg en slot van blz. 73)
3. - Van uit Waarmaarde.
De 79-jarige Emerance Van de Walle uit Waarmaarde is een ‘lachetaarte’. Wij zijn
hartelijk welkom in haar laag huisje, en wij moeten dadelijk een kopje koffie
meedrinken; rond de tafel zitten trouwens ook een buurvrouw en de postbode aan
het zwarte nat te slurpen. Doch weldra laten deze laatsten ons alleen, zodat Emerance
rustig kan beginnen vertellen. Tegenwoordig gaat ze niet veel meer dienen, ze wordt
te oud, beweert ze, maar vroeger stapte ze het te voet af, ging later ook wel met de
autobus.
Wat de vergoeding voor de afgelegde tocht betreft, mag men niets aanrekenen;
degene voor wie de bedevaart ondernomen werd, moet uit eigen beweging geven
‘naar beliefte’, anders telt het niet. Als men een novene onderhoudt, en, uit
vergetelheid of nalatigheid, een dag zou hebben overgeslagen, dan moet men van
meet af aan herbeginnen.
Over de beeweg tegen de ‘koeke’ te Zwevegem weet zij enkele belangrijke
bijzonderheden mee te delen: men moet eenmaal rond de kerk gaan, daarna, in de
kerk, op vier plaatsen negen onzevaders bidden. De ‘koeke’, aldus Emerance Van
de Walle, is een ziekte die men opdoet ten gevolge van ‘gefaalde toverij’ (dit zijn
haar eigen woorden). Men laat twee koeken wijden, laat er een achter en neemt de
andere mee naar huis.
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Sint-Cornelius te Ruien staat bij haar niet bekend als de beschermer tegen de ‘ruie’
(zie Anna Buysse), maar wel tegen de excessen en de vallende ziekte; het gebruik
met de koeken bestaat er eveneens. Tegen de kinkhoest ging zij de H. Godelieve
aanroepen en een fles water halen bij de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis te
Berchem-Vl.; men vereert er haar ook tegen keelpijn en oogkwalen.
Wekelijks placht zij de Man Job te dienen tegen de zweren te Gijzelbrechtegem,
in de volksmond ‘Grijzeloke’. Men laat er kleine broodjes wijden; koeken en lintje
zijn in deze drukke bedevaartplaats ook in zwang. Weer in Oost-Vlaanderen trok zij
soms naar Zulte, bij Sint-Pieter (eigenlijk Petrus en Paulus voor ‘'t zilt’. Daar kan
men in het klooster zwarte zalf bekomen om op de aangetaste plekken te wrijven.
Op aanvraag sturen de zusters die zalf ook op.
Sint-Arnoldus te Tiegem, met een bezoek aan het fonteintje tegen de oogkwalen,
kwam veelvuldig voor, evenals het naburige Kerkhove, waar men Sint-Amand
aanroept tegen de koorts(8).
Naar Ingooigem - IJvegem, zegt Emerance - gaat men Sint-Antonius-abt dienen
tegen ‘'t vier’ (Antoniusvuur), zowel onder de mensen als onder de beesten; koek en
lint zijn er niet verplicht, aldus onze zegsvrouw.
Dikwijls pelgrimeerde zij voor allerlei noden naar de befaamde kapel van O.-L.-V.
van Kerselare, aan de Edelareberg, voorbij Oudenaarde. In de meimaand is daar nog
altijd veel volk; men komt er van heinde en verre. Men kan er de kleine ommegang
doen, langs de kapelletjes die aan de buitenmuur van het heiligdom hangen, ofwel
de grote ommegang, dwars door de velden. Aan sommige kraampjes kan men een
wit lint kopen tegen de kramp. Koeken en ander gebak zijn er niet onbekend en men
brengt van Kerselare een speciale soort ‘babbelutten’ mee, ‘lekkies’ genaamd.
De vermaardheid van de reeds vermelde bedevaart naar Marquette is ook tot
Waarmaarde doorgedrongen, blijkbaar echter niet gepaard met deze naar Marcq.
Ons kopje koffie is reeds lang uit. Emerance wil er ons nog eentje inschenken,
doch wij moeten doorgaan. Zij heeft

(8) Zie hierover onze mededeling in Biekorf, 1956, p, 58.
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DIENEN UIT LIEFDADIGHEID
1. Boven links: O.L. Vrouw van Mesen.
2. Boven rechts: O.L. Vrouw van Kerselare bij Oudenaarde. Zeer bezocht door de Westvlamingen
uit het Zuiden.
3. Onder links: Sint Livinus te Elverdinge.
4. Onder rechts: de dienster Emerance Vande Walle uit Waarmaarde (1 juli 1955). Zie blz. 101.
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ons trouwens alles meegedeeld. Vooraleer wij afscheid nemen, vraagt zij ons
glimlachend of wij geen portretje zouden willen maken van twee kinderen uit de
buurt die in haar tuintje aan 't spelen zijn en die ze ‘toch zo geren ziet’. Hoe zouden
wij kunnen weigeren? Maar Emerance moet er ook bij. Na het kiekje verlaten wij
haar definitief met de wens van nog vele jaren, opdat ze haar naamgenote, Emeranske
Baert uit Waregem, zou mogen evenaren.

4. - Van uit Wijtschate.
Van onze vier zegslieden is het actiegebied van Daniël Braem, de 56-jarige kerkbaljuw
uit Wijtschate, het zelfstandigst. De periode tijdens dewelke hij ging dienen voor
andere mensen (meestal per fiets) ligt tussen 1936 en 1952-53; daarna wilden de
benen niet meer mee en moest hij deze bezigheid stopzetten.
Bij het beewegen was hij bereidwillig, gewetensvol en stipt. Waren er mensen die
een of ander voorwerp wilden meegeven om te laten zegenen, dan weigerde hij nooit.
Sommigen gaven koeken mee, anderen een kledingstuk of een lapje ondergoed van
een ziek kind. Oorringen droeg hij ook ter zegening mee en het gebeurde wel eens
dat de zieke hem zijn trouwring overhandigde, met de woorden: ‘Laat hem daar nog
eens wijden’. Voor hen die erom verzochten, hing hij ex-voto's op, ten minste als dit
het gebruik was in het bedevaartsoord. Ter plaatse vroeg hij de handtekening van de
pastoor om aan de zieke te bewijzen dat hij er werkelijk geweest was. Als men gaat
dienen, zegt Daniël Braem, dan mag men onderweg nergens binnengaan voor zijn
plezier, anders heeft de bedevaart geen waarde.
En daar begint de reeks: naar de H. Aldegonde te Zwevezele tegen de kanker.
Naar Roeselare - kerk en heilige schieten hem niet te binnen - tegen ‘den herteklop’
en hartkwalen; het gebruik van brood te wijden is er in voege. De Klytte (Reningelst)
is hem bekend doordat hij er Sint-Blasius ging dienen tegen de ‘winden’,
(gelijkluidendheid tussen de naam van de kwaal (werkw. blazen) en de naam van de
heilige).
Wanneer hij naar het H. Bloed te Brugge kwam, deed hij,
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eigenaardig genoeg de ommegang niet; de reis van uit Wijtschate gold reeds als
boetedoening. Doch men kan het H. Bloed ook dichter aan huis vereren, nl. te
Voormezele.
Sint-Symphorianus diende hij te Dulzemonde tegen de ‘plane’, hoewel dezelfde
heilige ook voorspreker is van het zieke vee. Te Zandvoorde (Ieper) is de H. Cornelius
beschermheilige tegen convulsies en excessen, te Brielen tegen convulsies, vallende
ziekte, beroerten en lamheid. In het nabije Wulvergem helpt ook St.-Machutus tegen
de kinderkwalen; daar bestond een folkloristisch gebak, ‘koekieljen’ geheten. Tegen
de kinkhoest ging hij Sint-Pieter dienen en een rood draadje halen in de gelijknamige
kerk te Ieper; ook voor de ‘koeke’ en andere kwalen kan men er zijn hulp afsmeken.
Tot de Man Job te Vlamertinge nam hij zijn toevlucht tegen zweren en abcessen,
en tot Sint-Bartholomeus te St.-Jan (Hoge Zieken tegen de ‘distel’. Gelijkluidendheid
tussen de naam van de ziekte en de plaatsnaam ligt ten grondslag aan de bedevaart
die Braems ondernam tegen de roos bij O.-L.-V. van Westrozebeke. Naar Kemmel
trok hij tegen wat hij noemt de ‘Sint-Juliensblaren’; ongetwijfeld bedoelt hij de
‘Sint-Laureinsblaren’, want de heilige die daar gediend wordt tegen allerlei huiduitslag
is niet Sint-Juliaan, maar wel Sint-Laurentius. Voor ‘'t katrienewiel’ moest hij
natuurlijk bij een H. Catharina te rade gaan, die hij dan ook vond te Zillebeke.
Sint-Livinus te Elverdinge was de machtige voorspreker tegen flerecijn en
reumatiek; men kan er een lint bekomen tegen deze kwalen. Voor wie met krampen
en breuken geplaagd zat, verplaatste Daniël Braem zich naar de H. Margareta te
Geluveld, vanwaar hij een wit lint placht mee te brengen dat de kramplijders op het
pijnlijk lichaamsdeel moesten dragen.
Tijdens de negen dagen in september was O.-L.-V. van Mesen het toevluchtsoord
ingeval van koortsaanvallen; men kan er de ‘Grote Keer’ doen, een lastige ommegang
van één uur door velden en weiden, over paadjes en afsluitingen. Er was nog een
andere Lievevrouw die hij aanriep tegen de koorts, nl. O.-L.-V. van de Frezenberg
in de kapel van het slotklooster te Vlamertinge.
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Voor de plaag onder de varkens begaf onze zegsman zich naar St.-Juliaan
(Langemark) om er Sint-Antonius-abt te vereren; ook het Antoniusvuur onder de
mensen wordt er gediend. Ten slotte kan men bij de Paters Carmelieten te Ieper voor
alle kwalen leniging der pijnen afsmeken.
Van al deze bedevaarten heeft Daniël Braem met inkt en potlood zorgvuldig boek
gehouden in een beduimeld notaboekje dat zijn zwarte omslag verloren heeft. De
lectuur van dit boekje loont beslist de moeite. De spelling is meestal fonetisch en
honderd procent volks, behalve wanneer de schrijver nota's heeft toegevoegd die hij
klaarblijkelijk heeft overgenomen uit litanies; dan benadert de schrijfwijze het
algemeen beschaafd Nederlands. Met opvallende nauwgezetheid heeft hij zoveel
mogelijk erop gelet waar er een ommegang, een ‘toer’ zoals hij dat noemt, af te
leggen valt; daarvan vinden we de weerslag terug in zijn carnetje. Ten slotte lezen
wij hier en daar een bedrag, waarschijnlijk de som die de mensen hem hebben
meegegeven voor de offerblok, ofwel datgene wat hij als vergoeding van de mensen
ontvangen heeft; hierbij weze opgemerkt dat deze sommen waarschijnlijk betrekking
hebben op de periode tijdens de tweede wereldoorlog. Hier volgt dan de ongewijzigde
inhoud van dit notaboekje.
Wytschaete: Bedde pissers.
Meesen: onze vrouw van de kurs(9) - binst de 9 dagen.
Vormezeele: Heilig bloed - geen toer.
Kemmel: St Julien blaren - geen toer.
Zand Voor der: Koevulschen en Seksen - 3 toeren rond de kerk - 15 fr.
Wulverghem: voor Volgende Ziekten: Kovulschen, Lammigheden, slappe leden,
rhumatisma, flerecijn, zenuwziekte, hertgespan, kinderziekten - 3 toeren rond
de kerk - 7 fr.
Ipres St Pieterskerk: voor Kink hoeste - voor alles - ook koekke - geen toer.
Ipres Paterskerk: voor alles - geen toer.
Brugge: Heilig bloed - geen toer.
Alverdingen(10): Vleuresijn en Rematies - Livinus.
Gilleveld: Krampen en Breuken - 3 toeren van de kerk.
Vlamertinghe: Zweren en Opsessen - 3 toeren rond de kerk.
Clijtte: Winden - 3 toeren rond de kerk.
Westrooze beek: voor Rooze - 3 toeren van de kerk.
Deulzemont: voor de Plage(11) - voor Beesten.
Freze berg: Kursen - in de Kapelle - geen toer.
Zullebeke: voor Katrienewiel.

(9) Kurs = koorts.
(10) Bedoeld wordt Elverdinge.
(11) Ongetwijfeld had hier ‘Plane’ moeten staan.
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Zwevezeele: Kanker.
H. Kornelus: Brielen - Couvulsies Vallende ziekten Atakken en Lamheid.
H. Bartholomeus: voor Distel - St Jan Hooge Zieken.
H. Antonius: St. Jelijns (Sint-Juliaan, Langemark). - Bijzonder Patroon tegen
Besmettelijke Ziekten zoo onder de menschen als onder de dieren.

Uit deze bijdrage moge blijken hoe sommige bedevaarten een ruimere vermaardheid
verworven hebben dan andere; voor het onderzochte gebied behoren daartoe o.a.
Zwevegem, Dulzemonde, Marcq en Marquette, en ook wel Tiegem. Misschien worden
deze oorden in de jongste jaren geëvenaard of zelfs overvleugeld door Broeder Isidoor
te Kortrijk. Onze zegslieden hebben hem gewoonlijk niet bezocht, omdat zij thans
hun activiteit meestal hebben gestaakt.
Naar provincie- of staatsgrenzen zien onze bedevaarders niet om. Dit is niet alleen
het geval voor de West-Vlamingen die over hun grens trekken, ook van uit andere
provincies en van uit Frankrijk komt men Westvlaamse genadeoorden bezoeken.
Deze mensen die gaan beewegen uit liefdadigheid zijn doorgaans traditie-dragers
bij uitstek. Zij zijn het bij wie de volksnamen van de ziekten mondgemeen blijven,
zij zijn het ook die tal van volksgelovige praktijken, soms tegen de wrevel van de
geestelijkheid in, in leven houden.
W. GIRALDO.

Wilde gebeden. - Vgl. Biekorf 1952, 24.
Onze Vader, die in de pappot zat
en er al de beste brokken uit at,
geheiligd zij uw name,
'k wil dat hij were kame.
Wees gegroet, mijn neuze bloedt,
't is van keerseroet.

Kind van Wingene.
Da' zijn toch dingen-e
met dat kind van Wingene
't is zijn eigen schuld
da' zijn haar niet en krult.

- Gehoord van een oudje van 90 jaar te Wijtschate.
A.V.H.
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Een ongekende bron van Gezelle's gedicht ‘De blomme’?
Walgrave heeft fijnzinnige beschouwingen gewijd aan Gezelle's bloemgedichten(1)
en er op gewezen dat de eerste kiemen daarvan reeds in Dichtoefeningen voorkomen
om steeds verder te groeien, een heel lang dichterleven, en ten slotte machtig en
bedwelmend open te bloeien in Ego Flos.
Het is moeilijk de oorsprong van deze dichterlijke verbeelding op te sporen; des
te moeilijker, omdat reeds de bron van christelijke wijsheid en dichterlijkheid
herhaaldelijk de bloem ziet als symbool van de mens. En voor de dichter Gezelle
was die Bijbel juist zeer vertrouwde lectuur. Misschien heeft Gezelle uit de Bijbel
die dichterlijke vergelijking gehaald en ze heel zijn leven meegedragen.
Toch is er in een van zijn eerste bloemgedichten misschien ook een aanwijzing in
een andere richting, nl. naar Goethe. In twee zo eenvoudige en toch zo zuivere
gedichten - algemeen gekend en herhaaldelijk gebloemleesd - heeft de Duitse dichter
het bloem-motief verwerkt: in Heidenröslein en in Gefunden. Dit laatste nu schijnt
niet vreemd te zijn aan de wording van Gezelle's gedicht De Blomme. Of Gezelle
ook wist, dat de bloem in beide gedichten van Goethe de geliefde symboliseert, is
natuurlijk niet uit te maken.
In Gefunden verhaalt Goethe hoe hij, wandelend door het bos, een overschoon
bloempje vond; hij wilde het breken - zoals in Heidenröslein -, maar wanneer het
bloempje vraagt: moet ik dan verwelken? - delft de dichter het uit en neemt hij het
mee naar huis, waar het nu groeit en bloeit. Het Duitse gedicht volge hier:

Gefunden.
Ich ging im Walde
So für mich hin,
Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.
5 Im Schatten sah ich
Ein Blümchen stehn,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.

(1) WALGRAVE Al.: Gedichtengroei, 2e gewijzigde uitg., Hoogstraten, 1923 blz. 221-236.
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10

15

20

Ich wollt' es brechen,
Da sagt' es fein:
Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?
Ich grub's mit allen
Den Würzlein aus,
Zum Garten trug ich's
Am hübschen Haus.
Und pflanzt' es wieder
Am stillen Ort;
Nun zweigt es immer
Und blüht so fort.

Gezelle verhaalt in De Blomme dat ‘bij de beke’ een blomme te groeien stond, door
Gods hand zelf daar geplant. De zon zocht de nederige bloem, die niets of niemand
durfde deren(2). Dan vertelt Gezelle verder:

25

30

35

40

Een Maged teêr van zinnen
die wierd de blom gewaar
en moeste ze beminnen,
en zij beminde haar;
beducht was zij van herten
daar mocht een leêlijk dier
eens op de blomme terdten
in zijnen wilden zwier;
zij mochte, van de spinnen
bedorven en verdaan,
te kwijnen eerst beginnen,
en dan te niete gaan;
of door een lustig herte
om heuren glans verrukt,
eens worden, tot heur smerte,
van heuren stam geplukt:
zij dolf ze dus uit de aarde
en uit den moedergrond,
die haar het leven baarde,
en daar zij geren stond;
zij droeg ze op heuren boezem,
en, met een zoet geweld,
heeft zij den lieven bloesem
in heuren hof gesteld;

(2) Gebruikt en geciteerd wordt de Jubileumuitgave: Dichtoefeningen tekstkritisch uitgegeven,
ingeleid en verklaard door Dr. Fr. BAUR, z. p., 1930. De nummering werd toegevoegd. Het
gedicht staat op blz. 65-67.
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45 daar ziet zij alle dagen
heur zoete lieve blom,
heur herte en heur behagen,
heur blijdschap ende rom.
‘o Mocht gij lange bloeien
50 verplant in mijnen hof,
o mocht gij, blomme, groeien
in schoonheid en in lof,
en mocht ik het verhopen
dat de Opperheer van al
55 met nieuwe jonge knopen
uw stam verrijken zal!’
Zoo sprak de Maged reene,
met heure zoete taal,
wanneer zij zat alleene
60 bij heuren blommenstaal;
zoo wierden heur gebeden
van God den Heer aanhoord,
en bloeit de blomme op heden
nog altijd immer voort.

Daarop volgt dan nog de verklaring van het ‘verdichtsel’:
ik wete een van de vrouwen
in 't klooster, en indien
75 gij mocht de Nonne aanschouwen
gij zoudt de Blomme zien.

Is de gelijkenis tussen de algemene gang van de beide ‘bloemverhalen’ niet treffend?
Het vinden van de overschone bloem, het willen afbreken - bij Gezelle: de vrees dat
de bloem zou geschonden of geplukt worden -, het uitdelven en planten in de eigen
tuin en ten slotte het voortbloeien van de bloem treft men aan in beide gedichten.
Bovendien lijkt de overeenkomst tussen sommige verzen té treffend, om louter
toevallig te zijn: b.v. Gefunden vss. 13-16 en 19-20, en De Blomme vss. 37-38, 43-44
en 63-64.
Zoals steeds is Gezelle hier zeer vrij in zijn verwerking; wie enigszins met Gezelle's
werk vertrouwd is en zijn ‘vertalingen’ en ‘bewerkingen’ van gedichten van anderen
heeft bestudeerd, weet dat de Vlaamse dichter wel zeer vrij met het origineel handelde:
het werd in hem opgenomen, het werd deel van zijn eigen denken en dichterlijkheid,
en
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zo doorglansd schreef dan Gezelle de ‘verwerking’, die iets nieuws was(3). Zo is het
ook hier gegaan.
De sobere geconcentreerdheid van Goethe is in het uitvoerig-verhalend vers van
Gezelle weliswaar verwaterd, de treffende beknoptheid van de Duitse dichter is bij
de jonge Vlaming tot een wijdlopig verhaaltje geworden, maar de algemene gelijkenis
- en ook enkele detail-overeenkomsten - blijft duidelijk. En ondanks haar
wijdlopigheid is ook Gezelle's bewerking een tamelijk-geslaagde allegorie.
Het betreft hier evenwel juist een dichterlijk beeld, dat Gezelle zijn hele leven
door mee heeft omgedragen, dat hem wel buitengewoon lief moet zijn geweest,
omdat het in zo talrijke heerlijke gedichten verwoord is geworden. Daarom is het
wel te betreuren, dat we over de datering van De Blomme geen zekerheid hebben:
Prof. Baur vermoedt 1855(4), hetzelfde jaar dus als het Gedicht opgedregen aen de
weerde Mevrouw Aloïsia, waaruit later o.a. De Roep des Heeren zou genomen worden;
met de inzet van dit gedicht nu vertoont het eerste deel van De Blomme inhoudelijk
veel gelijkenis(5). En vermits we hier staan voor de eerste ‘bloem-gedichten’ van
Gezelle, is het wel jammer dat we niet weten of De Blomme vóór of na het andere
werd geschreven. Immers, dan kon Goethe misschien de eerste inspiratiebron zijn
geweest van Gezelle's bloem-gedichten, waarmee later - of tegelijkertijd? - het bijbelse
beeld werd verbonden...
Maar hoe dan ook, De Blomme en de inspiratiebron ervan wijzen weer eens op
een van de vele voedingsbodems van Gezelle's dichterlijkheid en kiemend en groeiend
dichterschap. Naast zovele anderen, blijkt ook de lectuur van ten minste één gedicht
van Goethe de jonge Vlaamse dichter te hebben getroffen en hem dichtens-stof te
hebben geboden, en wel een thema voor een lang en vruchtbaar dichterleven.
Beerse.
Dr A. KEERSMAEKERS.

(3) Men leze in Dichtoefeningen b.v. De Waterspegel en daarbij WALGRAVE: a.w., blz. 1-19;
ook De Averulle en de Blomme en het vermoedelijk origineel in Dichtoefeningen, blz. 294-295.
(4) Dichtoefeningen, blz. 232.
(5) Men vergelijke De Blomme vss. 1-20 met de eerste 5 strofen van De Roep des Heeren (a.w.,
41-42). - Terloops zij hier nog aangestipt dat in het gedicht De Kloostermaagd (a.w., blz.
148) dat niet kon gedateerd worden (a.w., blz. 235), van de bloemvergelijking geen spoor
te vinden is. Is het daarom misschien ouder?
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Egidius van Bredene, domkanunnik te Trier
In 1942 heeft Prof. Strubbe een heel boek gewijd aan een figuur uit de toen zeker
nog weinig geëxploreerde 13e eeuw in Vlaanderen(1). Hij heeft Egidius van Bredene
gevolgd als grafelijk ambtenaar, als kanunnik van Brugge en van Rijsel, als proost
van het kapittel van Dowaai, en als stichter van de abdij Spermalie bij Brugge. Hij
heeft getracht de gehele documentatie met betrekking tot deze Eigidius op te sporen.
In de bijlagen heeft hij de vele oorkonden die hem noemen uit vele archieven
bijeengebracht. Alleen omdat de daar uitgegeven en vermelde oorkonden zo talrijk
zijn, heeft het zin de daar vergaarde documentatie hier aan te vullen met de vermelding
van een oorkonde uit Juni 1246, waarin Egidius van Bredene samen met Willem van
Gent, kanunnik van Doornik, een scheidsgerecht vormt in een betwisting tussen de
graaf van Vlaanderen en de abt van de Sint-Pietersabdij te Gent(2).
Egidius heeft vele ambten bekleed. Daarom komt hij met verschillende titels en
zelfs onder verschillende namen in de oorkonden voor. Enkel in de oorkonden uit
het archief van Spermalie wordt hij Egidius van Bredene genoemd. Vaker noemde
men hem Egidius van Brugge, omdat hij reeds vroeg kanunnik was van
Sint-Donatiaan. Het is daarom niet steeds gemakkelijk hem te onderscheiden van
een andere Egidius van Brugge die gedeeltelijk zijn tijdgenoot was en bovendien
eveneens kanunnik te Rijsel(3). Zelfs Prof. Strubbe heeft eenmaal in zijn boek deze
tijdgenoten niet uit elkaar gehouden. De ‘Gilles de Bruges’ uit bijlage A 110 (jaar
1258) is toch zeker niet Strubbe's Egidius van Bredene. Het zal wel de Egidius van
Brugge zijn, die volgens gegevens uit het archief van het Rijsels kapittel in 1291
gestorven is(4). Prof. Strubbe's Egidius was al in 1270 gestorven.
Prof. Strubbe vermeldt nog andere Egidiussen, o.m. een

(1) E.I. Strubbe, Egidius van Breedene (11...-1270), grafelijk ambtenaar en stichter van de abdij
Spermalie, Brugge 1942, 428 blz. 8o.
(2) Algemeen Rijksarchief Brussel, charters der graven van Vlaanderen, 1e reeks, nr 1591:...
Egidium de Brugis prepositum sancti Petri Duacensis...
(3) Zie vooral Strubbe, a.w., 132 vlg.
(4) Ibidem, 138.
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Egidius die, evenals soms de bekende Egidius van Bredene, ‘van Spermalie’ heet.
Deze andere Egidius van Spermalie is, ook volgens Prof. Strubbe, waarschijnlijk de
neef E. (de oorkonden geven alleen een initiaal) van de bekende Egidius van Bredene
(alias van Brugge of van Spermalie(5).
Noch Egidius van Brugge († 1291), noch Egidius van Spermalie, noch neef E,
noch enige andere Egidius-tijdgenoot worden in de voorhanden zijnde Vlaamse
documentatie ‘van Bredene’ genoemd(6). Daarom was het voor mij een verrassing
toch nog een tweede Egidius van Bredene te vinden en wel in de bijlagen bij het
bekende boek van Lamprecht over de economische geschiedenis van middeleeuws
Duitsland.
Daar blijkt een zekere Egidius de Bredenis twee maal achtereen een prebende van
het domkapittel van Trier te hebben toegewezen gekregen. De eerste maal, in 1282,
ontvangt hij de tiend van Piesport aan de Moezel(7). De tweede maal, in 1284, ontvangt
hij, ditmaal voor het leven, een wijnberg(8). Laten wij hopen dat Egidius nog goede
wijnjaren heeft meegemaakt.
Ik heb getracht te Trier over deze Egidius meer gegevens te bemachtigen. In het
Domarchief (Bistumsarchiv) heb ik alles geraadpleegd wat ons over hem zou kunnen
inlichten. Een lijst van domkanunniken, door een 18e-eeuwse erudiet vervaardigd,
geeft zijn naam wel, maar alleen onder de reeds bekende jaren 1282 en 1284.
Vergeefs zoekt men in de streken rondom Trier naar een plaats of een familie waar
men deze Egidius zou kunnen thuisbrengen(9). Alles wijst in de richting van de bekende
Egidius van Bredene of zijn familie. Alleen al de homonymie is frappant. Daarbij
komt de overeenkomst in ambt en in tijdperk van optreden.
Ik heb nagegaan of hij niet de ‘grote’ Egidius van

(5) Ibidem, 138.
(6) Ibidem, 138.
(7) K. Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter, III, Leipzig 1885, 88 (1282 Apr.
6): Decimam de Pyzport Egidius de Bredenis pro quatuor libris. Piesport is een befaamd
wijnbouwcentrum.
(8) Ibidem, 90 (1284 Nov. 29): Egidius de Bredenis habeat Rufum Montem ad dies vite sue pro
tertia parte vini ibidem crescentis.
(9) Belangrijk en recent is bijvoorbeeld E. Ewig, Trier im Merovingerreich; Civitas, Stadt,
Bistum, Trier 1954. 8o. Verder A. Goerz, Mittelrheinische Regesten, 4 dln., Coblenz 1876-86,
8o, en de oorkondenboeken uitgegeven door C. Wampach.
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Bredene zou kunnen zijn geweest, of m.a.w. de hoofdfiguur uit het boek van Prof.
Strubbe te ‘splitsen’ zou zijn in twee Egidiussen, van wie de één in 1270, de ander
later zou zijn gestorven. Tevergeefs.
Zo is men geneigd in deze ‘nieuwe’ Egidius van Bredene een lid te zien van de
familie van de reeds bekende Egidius van Bredene, temeer omdat - zoals wij aanstonds
zullen zien - de verbinding van de naam Egidius en Bredene niet zo zeldzaam was
als Prof. Strubbe het in zijn boek heeft willen doen geloven. De Trierse Egidius kan
het familielid zijn geweest, dat een enkele Vlaamse tekst Egidius van Spermalie
noemt, en dat waarschijnlijk de reeds genoemde neef ‘E.’ was.
Tot slot een opmerking over de naam ‘van Bredene’. Prof. Strubbe heeft gemeend
te mogen aannemen, dat deze naam duidde op de herkomst van zijn Egidius en geen
familienaam was. Deze mening is aanvechtbaar. Er leefde immers reeds omtrent het
begin der 13e eeuw een Egidius die grond bezat te Bredene(10). Het is best mogelijk
dat deze Egidius-te-Bredene - die uiterlijk in 1231 stierf - familie was van Egidius
van Bredene, en dan was deze laatste van iets betere afkomst dan Prof. Strubbe
aanneemt(11). De aanduiding ‘van Bredene’ zou dan wèl een familienaam zijn.
Deventer.
A.C.F. KOCH.

‘Van Vespers en Lof.’ - Zie hiervoor blz. 73.
Hier te Werken kent men ook die spreuk. En ook in Oost-Vlaanderen moet ze gekend
zijn. Gedurende de oorlog 1914-18 was ik in Oost-Vl. terecht gekomen bij verre
bloedverwanten (onze gemeente was immers ontruimd geworden) en op zekere
zondag dat moeder haar kinders aanzette om naar de vespers te gaan zei ik lachend:
‘Van de vespers en 't lof
komt er niets van of (af)
en lijk van 't sermoen
m'n moeder kan dat doen.’

Maar m'n Oost-Vlaamse nicht antwoordde zonder peinzen:
‘maar 't zijn algelijk goe' zaken
om in den Hemel te geraken!’
B.S.

(10) Van wijlen een zekere Egidius wordt in 1231 de schenking van grond te Bredene aan het
Mariahospitaal te Scoude gememoreerd ([F. Van de Putte], Chronica et cartularium de Dunis,
Brugge 1864, 552, nr CCCCXC). Deze Egidius zal wel niet al zijn bezit van de hand hebben
gedaan,
(11) A.w., 23 vlg. Een broer van Egidius, ook een ‘van Bredene’, was nog wel phisicijn.
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De Sinte Godelieve-processie te Geistel
Toen op 10 juli 1955 de vernieuwde Sinte Godelieve-processie voor de eerste keer
haar ommegang deed in de versierde straten van het aloude Gistel-steetje, dachten
we allerminst aan historie en geschiedenis, we waren te zeer begaan met deze eerste
ommegang van een volledig vernieuwde Sinte Godelieve-processie. In de propaganda
hadden we echter geschreven en gesproken van de ‘eeuwenoude processie’ van Sinte
Godelieve. Dit bezorgde ons vanwege een paar ‘zeer verstandige mensen’ de wijze
vermaning in het vervolg niet zo met de geschiedenis een loopje te nemen, daar men
toch weet dat de processie eerst bij de 800ste verjaardag van de dood van Sinte
Godelieve, op maandag 11 juli 1870, voor de eerste maal door Gistels straten
getrokken is. Eerlijk gezegd, in onze propaganda-artikelen hadden wij geschreven
van een ‘eeuwenoude processie’ omdat we dat nu eenmaal als juist aanzagen, omdat
de traditie van onze ouders en grootouders het ons zo had overgemaakt en voorgesteld.
De winter bracht ons de gelegenheid om zelf een geschiedkundig onderzoek in te
stellen. Dat dit onderzoek zo spoedig resultaten zou geven, hadden we zelf niet
verwacht(1).
Onze speurtocht begon in de bibliotheek en het archief van de Dekenij. Daar vonden
we weldra het recommendatieboek van Deken Albert Vermeulen van de jaren
1845-1851, die telkenjare op de zondag voor 6 juli de processie aankondigt. We laten
Deken Vermeulen aan 't woord op zondag 5 juli 1846: ‘Morgen 6 Julius, de diensten
volgens gewoonte, maar men mag werken, en de Solemniteit is maer Zondage, dit
alles in 't breed te zien op den gewoonlijken plakbrief...’ Op zondag 12 juli 1846
leest hij van op den kansel: ‘Vandaege 12 Julius, ist de Solemniteyt van de Heilige
Godelieve, Vollen aflaat en ook morgen nog voor alle christene gelovigen die hun
bereyden en de kercke van Ghistel bezoeken. Vandaege ten 10 de hoogmisse en de
groote processie daernaer gelijk op andere jaeren. Men recommendeert de neerstigheid
en godvruchtigheid om de processie bij te wonen met licht ofte anderszins - ook aen
de jonckheyd om volgens gewoonte de Rijve te dragen

(1) Van de Heer Rijksarchivaris te Brugge en de Heer Burgemeester Alfred Ronse kregen we
enkele interessante inlichtingen. Wij danken hen oprecht samen met Z.E. Heer Pastoor-Deken
D'Hoore, die mij toeliet in het archief van de Dekenij te snuisteren.
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en het pavillioen - dit al met godvruchtigheyd en uyt liefde en ter Eeren Gods - de
straeten te kuysschen en de huyzen te versieren. De kleyne kinders die nog niet
kunnen schoone gaen moeten thuys blyven.’
Wij wisten dus met zekerheid dat de processie in 1845 en volgende jaren uitging.
Meer nog: Deken Vermeulen sprak van ‘en de groote processie daernaer gelyck op
andere jaeren’. Er was dus al een traditie, we stonden voor een gevestigd feit reeds
een eindje vóór de ‘eerste’ processie van het 800-jarig jubilé.
We vonden helaas geen oudere recommandatieboeken maar wel een exemplaar
van de plakbrief (in een zeer miserabele staat) waarvan Deken Vermeulen gewaagt
in zijn Zondag-aankondiging van 5 Juli 1846. Deze plakbrief is gedrukt te Brugge
bij de weduwe Demoor en Zoon, boekdrukkers, en draagt geen jaartal, blijkbaar om
elk jaar dienstig te kunnen zijn. Hij vermeldt o.a.: ‘Den Zondag der Solemniteit, ten
7 uren de eerste misse, ten 10 de hoogmisse en grote processie, waarin de nieuwe
rijve rond de stad zal gedragen worden’. Die ‘nieuwe rijve’ brengt ons wellicht een
stapje dichter in onze opzoekingen, of beter een stapje achteruit in de geschiedenis.
Met deze nieuwe rijve wordt bedoelt de rijve die Pastoor Gailliard van Gistel in 1804
had doen maken en waarin hij de relikwieën van Sinte Godelieve had geplaatst, die
hij van Bisschop Fallot de Beaumont van Brugge had teruggekregen (na de Franse
omwenteling). In 1845, 40 jaar na het maken van de rijve, kan men nog bezwaarlijk
van nieuw spreken, en zo mogen we aannemen dat die plakbrief dateert uit de jaren
1810-1815.
We stonden dus al een tamelijk stukje verwijderd van 1870 en, mochten we nog
niet spreken van een eeuwenoude processie, toch zouden we al mogen gewag maken
van een ‘eeuw-oude’ processie.
Een gelukkig toeval bracht ons een grote stap verder. Toen we in het archief van
de Dekenij Gistel zochten naar gegevens over het schoolwezen gedurende de 18e
eeuw, vonden we toevallig enkele zeer interessante aantekeningen van de hand van
Deken Cambier zaliger(2). Daarin lezen we dat op 8 juli 1770, 4de zondag na Pinksteren,
Bisschop Caïmo de solemnele mis celebreerde, geassisteerd door 4 abten: Paulus
Diercxens van Oudenburg, Guilhelmus Malet van Sint Andries, Robert van Severen
van Ter Duinen en Mattheus van Troyen van Veurne. Na de middag trok de processie
door Gistel-stede en vertoonde er op rijkversierde wagens aan een ontelbare menigte
pelgrims en bedevaarders, die in groten getale gekomen waren uit Brugge, Oostende,
Torhout, Roeselare, Blankenberghe, Eeklo, Maldegem en uit andere gemeenten van
het Brugse, de marteldood en de mirakelen van Sinte Godelieve. Was dit slechts ter
gelegenheid van de 700ste verjaring van de dood van

(2) Deken Cambier stond te Gistel in 1895-1910. Zijn tekst ontleende hij aan het werk van F.A.
Lefebvre, Sainte Godelieve, son culte et ses reliques, Arras, 1888, blz. 297-300.
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Sinte Godelieve? Of ging die processie in de jaren vöör en na 1770 ook uit? We
weten het niet en vonden niets dienaangaande. In elk geval er trok op 8 juli 1770 een
Godelieve-processie door de straten van Gistel.
En weldra maakten we nog een verdere sprong toen we de brief van Bisschop van
Susteren leerden kennen waaruit blijkt dat de processie in 1717 uitging en alsdan
‘jaerlyckx op den 7 July binnen Ghistel wordt gehouden’. Hier volgt de tekst van
deze belangrijke brief(3).
Henricus Josephus van Susteren etc...
Alsoo wy door diversche Godtvreesende personen verstaen dat er in de
processie, die jaerlyckx op den 7 Julij binnen Gistele wort gehouden ter
eeren van de H. Maghet ende Martelaeresse Godelive, groot scandael
ghegheven wort, seer ter oorsaecke van de onbehoorlycke spraecken als
omme de buytenspoorighe gesten ende andere scandaleuse manieren van
die dewelcke de beulen der selve Maeghet representeeren; soo ist dat Wy,
willende voldoen aen onse bisschoppelycke plicht ende uytroeien het quaet
saet van onkruyt dat door diergelycke abuysen in de herten van de waere
godtminnende persoonen soude connen gheplant worden, hebben bij
provisie gheordonneert, soo wij ordonneren mits desen dat in de aenstaende
processie dewelcke op den 7 deser dit jaer sal ghehouden worden de
persoonen de gemelde beulen representeerende sullen gaen met alle
eerbiedinghe ende zeeghbaerheyt, sonder de processie eenighsints te
stooren ende sullen hun onthouden van alle onderlinghe spreucken ende
van alle ontmaetighe gesten, veel meer van dansen oft springhen.
Ordonneerende voorts aen den heer onsen landtdeken ende pastor van het
gheseyde Ghistele, kennis te gheven van dese onse ordonnantie aen alle
wie het aengaen magh, ende deselve volghens onse intentie ende wille
behoorlyck te doen observeren tot meerdere glorie van Godt ende van syne
Heilighen, reserveerende ons dienaengaende de voordere dispositie, als
wy onse bisschoppelycke visite binnen corten tyt met de gratie Gods sullen
instellen. Actum in het paleys episcopael, tot Brugghe, desen 3 July 1718.
Henricus, Josephus. Bisschop van Brugghe.
Meer nog. Een eeuw vroeger, op 9 juli 1609, kwam bisschop de Rodoan naar Gistel
en ‘woonde er de processie bij’, zo zeggen de Acta. Dat zal wel de eerste ommegang
geweest zijn na een lange onderbreking ten gevolge van de godsdienstige beroerten
en de vernieling van de kerk waarvan, in 1609, de nog rechtstaande muren en pilaren
op de heropbouw wachtten(4).
Het jaar 1609 was het jaar van het Bestand en stelde de vrede in het vooruitzicht.
Is er de volgende jaren ook een processie uitgegaan? We weten alleen dat in 1623,
(3) De originele brief berust in de Dekenij te Gistel en werd uitgegeven door C. Callewaert in
de Annales de ia Soc. d'Emulation dl. 58, 1908, blz. 429-430. Het ingrijpen van de bisschop
werd te Gistel niet goed onthaald. Over de relletjes naar aanleiding van het bisschoppelijk
onderzoek in 1719, zie hetzelfde artikel van C. Callewaert blz. 401 vlg.
(4) In 1611 lieten de Aartshertogen belangrijke herstellingen uitvoeren aan de kerk. Deze
restauratie begon met het zuidkoor, waar men het graf en ook het altaar van de Heilige aantrof.
Zie M. English. Godelieve van Gistel, blz, 124 (Brugge, 1944).
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toen bisschop Christophori de grote rijve naar Gistel overbracht, de relieken plechtig
in de
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stad werden omgedragen(5). En in een document van 7 maart 1656 is er sprake van
de processie ‘die het vorig jaar in de maand juli door enkele geestelijken werd
ingericht’(6). Misschien was er, sedert het onderzoek van bisschop Christophori in
1623, geen processie meer uitgegaan en handelt de akte van 1656 over de inrichting
of beter de herinrichting van een processie in 1655.
Voor de 16e eeuw zijn er geen getuigenissen voorhanden, doch een paar teksten
uit de volle 15e eeuw gewagen van de processie te Gistel op ‘Sinte Godelieven dach’.
De baljuw, de wethouders, de tresoriers en de stadsklerk van Oudenburg zullen in
1459 deelnemen aan deze processie en reeds in januari van dat jaar worden hun beste
‘kerels’ en ‘habyten’ versierd met vier burgen in borduurwerk, er zal immers een
prijs te winnen zijn voor het mooiste optreden. Wij laten deze teksten hier volgen(7).
‘Item betaelt upten xvij sten dach van laumaent 1459, van mijns sheeren
sbailleuz van Oudenbourgh kerle te doen bordeurne in goude metten
wapene hier vander stede, omme daermede te verschierne te Ghistele Sinte
Godelieven daghe ende in processie aldaer te ghane omme prys te moghen
winnene, van elken burchghe x. sc. par. val. xl. sc. p.’
‘Item ten selven tyden betaelt over de broduere van xj. wethouders van
der stede der inbegrepen de ij. tresoriers ende den clerc vander stede, up
elc van haerlieden habyten ghemaect viere zelverine beurcghen, omme
sghelycx sinte Godelieven daghe te Ghistele in processie te ghane omme
prys te moghen winnene, van elcken habyte bet. xxiiij. sc. par. val. xiij.
lb. iiij. sc. p.’
Ging er een processie uit vóór 1459? Uit de aard van deze teksten mag men
aanvaarden dat de uitgang van 1459 niet de eerste geweest is, het uitloven van prijzen
voor de mooiste kostumering wijst eerder op een zekere traditie.
In elk geval mogen we nu gerust en veilig spreken van een eeuwenoude processie.
Wanneer de Sinte Godelieve-processie in 1959 uitgaat zullen we met zekerheid
mogen spreken en schrijven van een ‘vijf-eeuwenoude’ processie.
Volledig zijn onze aantekeningen niet(8). Elke inlichting, aanvulling of verbetering
betreffende ons geliefd onderwerp zullen we met dank aanvaarden.
Gistel.
A.R. VANSEVENANT
Secretaris van het S. Godelieve Comiteit.

(5) E.H. Delcour, Eredienst van Sinte Godelieve, blz. 12.
(6) Afschrift van een overeenkomst tussen Jacobus Joël, pastoor van Gistel, en de abdis van de
Godelieven te Brugge, 7 maart 1656. De tekst zegt: ‘... Et quantum ad processionem anno
praeterito in mense Iulii institutam a nonnullis ecclesiasticis...’.
(7) E. Feys - D. Van de Casteele, Histoire d'Oudenbourg II 434-435 (Brugge, 1873).
(8) Voor de 14e eeuw kunnen we alleen de vraag stellen: ging er een processie uit op 15 mei
1380 toen Jan Vromond, kapelaan van Gistel en pastoor van Westkerke, de eerste
overplaatsing van de relieken uitvoerde? En had er ook een processie plaats in 1084 toen
Radbod, bisschop van Doornik, naar Gistel kwam om de relieken te verheffen?
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Herstel van devotie tot het H. Bloed in de St. Salvatorskerk te Brugge.
1801.
De devotie tot het H. Bloed werd feitelijk eerst onderbroken einde 1797 toen de
Vrijdagse verering van de relikwie wegviel. Men vreesde dat het dekreet op de sluiting
der kerken tot uitvoering zou komen en de relikwie werd in het geheim weggeborgen
in de Latijnse School door de zorgen van priester Donche.
Tot dan toe was de relikwie elke vrijdag ter verering uitgesteld in de Kapel waar
het gebruikelijke Vrijdagse Lof gezongen werd. Bij de eerste inval der Fransen (1793)
werd het H. Bloed een drietal weken weggeborgen bij Richard Godefroy, wonende
in de Hoogstraat bij de Appelzak, doch het werd ook gedurende deze weken elke
vrijdag voor de openbare verering naar de Kapel overgebracht.
De processie was nog uitgegaan in 1794 en een laatste maal op zondag 3 mei 1795:
een eigenaardige processie waarin de relikwie, gedragen in de kleine rijve, begeleid
werd door de apotheker Ryelandt, ‘meijer’ van de stad, en de leden van de
municipaliteit met brandende flambeeuwen en de Franse tricolore in sjerp over de
schouder. Op H. Bloeddag 1796 deden de mensen in groten getale de ommegang;
de Kapel, waar de relikwie ter verering uitstond, was te klein voor de toeloop en een
aantal mensen knielden ook buiten op de trappen. Dat was ‘openbare’ eredienst en
dus tegen de wet, en de fanatieke Jacobijn Goudeseune, lid van de municipaliteit,
wilde dat volk beletten te knielen buiten de Kapel. Hij kreeg de mensen daar niet
weg en ging ten slotte de hulp van de Franse militairen inroepen; de Franse
kommandant Keller zond hem echter beleefd wandelen.
Dan kwamen de beloken jaren 1798-1800. De Kapel op de Burg lag geschonden
en verlaten. Begin 1800 waren alleen nog drie parochiekerken open - St. Jacobs, St.
Gillis en St. Anna - waar de gelovigen, zonder priesters, samenkwamen om te bidden.
De Brugse timmerman Van Walleghem noteerde in zijn Dagboek dat de eerste zondag
van mei 1800 er uit zag alsof H. Bloeddag nooit bestaan had ‘zoo verre zelfs dat men
niemand meer, dan eenige bedecktelyck en 's morgens heel vroeg, om van andere
niet beschimpt te worden, siet den ommegang gaen..: dat beklaegelyck is, die
roemweerde godtvruchtige feest, voorheen de glorie van Brugge’.
De algemene toestand verbeterde echter, priesters kwamen weer te voorschijn uit
schuilplaats en ballingschap, zij mochten echter nog niet openbaar celebreren. Op
de ‘Cleene Kerremis’ - zondag na H. Sacramentsdag - 15 juni 1800, werd het H.
Sakrament reeds ‘in 't openbaer geexponeert... ter aenbiddinge van het volk’
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in de geopende kerken, de mis zelf werd nog voort opgedragen in de sakristieën.
Op 8 februari 1801 werd de St. Salvatorskerk plechtig heropend met groot militair
vertoon. De prefect en al de autoriteiten van departement en municipaliteit woonden
er de uitvoering bij van een blinde hoogmis en een Te Deum ‘in groot orchestre op
d'oxael’. Het zou nog meer dan een jaar duren eer de priesters in 't openbaar hun
dienst mochten hernemen. In afwachting van de heuglijke dag (Sinksen 1802) werden
in St. Salvators verscheidene devoties hersteld door toedoen van de confrerieën. Dat
was het geval met de ‘Confreers der Discalsem’ die reeds op 19 maart 1801 processie
hielden rond de kerk met hun Sint-Jozefsbeeld; op Passiezondag (22 maart 1801)
hadden de confreers van den Eekhoute het mirakuleus Kruis van de opgeheven abdij
in een kapel van St. Salvators geplaatst en drie dagen later, op O.L. Vrouw Boodschap,
werd ‘het Huijseken van Lorette verseld door alle confraters pillegrims’ met waslicht
in processie rond de kerk gedragen.
Op deze zelfde dag, 25 maart 1801, valt het eerste teken van herstel van devotie
tot het H. Bloed. Van Walleghem, die een oud en trouw vereerder van de relikwie
was, heeft die gebeurtenis nauwkeurig aangetekend als volgt:
‘Aen den autaer van het H. Cruys stamde t'eynden die kercke (van St. Salvator)
is nu ook geplaest in eene schilderije de ware afbeeldinge van het H. Bloet ons Heeren
Iesu Christi, zoo en op den voet als het zelve in de H. Bloed Capelle geeert en
aenbeden wiert. Alle vrijdagen van het jaer zal ter eeren van het zelve 's morgens ten
vijf uren en half de Letanie van het H. Bloet en doer naer een cruijsgebedt met
uijtgestrekte armen gelesen worden luijde op, gelijk nu op verscheijde uren den
roosencrans in verscheijde kerken op verscheijde daegen der weke gelesen wordt.’
Dit schilderij met de ‘vera effigies’ was geroepen om gedurende 18 jaar - tot in
1819 - de plaats te vervangen van de verborgen relikwie. Terwijl de andere confrerieën
onmiddellijk heropbloeiden, gaf de Edele Confrerie van het H. Bloed geen teken van
leven meer, de wisseling van staatsbewind had immers aarzeling en verdeeldheid in
de rangen van de Brugse ambtsadel gezaaid. Het schilderij werd in St. Salvators
geplaatst waarschijnlijk door toedoen van de kerkmeester Joseph van Huerne, gewezen
proost van de Edele Confrerie, die ook later, samen met Baron de Croeser, veel zou
bijdragen tot de herinrichting van de H. Bloedkapel.
Rond dit schilderij trachtte men, naast de Vrijdagse devotie, ook de vijftien
meidagen te doen herleven. Er ontstond echter geen stroming, de mensen misten de
aloude Kapel en de relikwie zelf. Van Walleghem kan in zijn aantekening van 3 mei
1801 niet nalaten de beperkte verering te vergelijken met de glorie van weleer.
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Op H. Bloeddag geen volk in Brugge ‘behalvens dat men nog eenige persoonen siet
den ommegang gaen. Want niettegenstaende d' afbeeldinge van het H. Bloet in eene
schilderije nu in S. Salvatorskerk is opgeregt in de Capelle van het H. Cruijs, dat
men daer eene vijftiendaegsche devotie zonder priesters houd, hoogmissen en loven
singt, ende de Letanie en kruijsgebeden alle daegen ten 7 uren 's morgens luijd op
leest, is dies niet te min de godtvrugtigheijd en eerbied die men voor dien weerdigen
schat heeft, veel vermindert geworden.’
Na Sinksen 1802 kwamen de andere relikwieën in de Brugse kerken de een na de
andere weer te voorschijn, alleen het H. Bloed bleef weggeborgen, nodeloos, tot in
1819. Allerlei betwistingen en wrijvingen stonden in de weg: tussen stad en bisdom
betreffende de eigendom van de relikwie; tussen drie parochiekerken om de
‘opvolging’ van de vervallen H. Bloedkapel; tussen Baron de Croeser en Mgr de
Broglie om de financiering van de heropbouw van de Kapel. De relikwie zou dan in
1819 voorlopig toch naar de St. Salvatorskerk overgebracht worden waar de devotie
tot het H. Bloed met de plaatsing van het schilderij in de H. Kruiskapel in 1801 een
zetel had gevonden.
- Josephus Van Walleghem. Dagboek (3 jan. 1799-18 sept. 1801): Handschrift op
het Stadsarchief te Brugge, blz. 171, 282, 287. F. De Pachtere. Korte Beschrijving
van het H. Dierbaer Bloed, blz. 29-32 (Brugge 1819). Biekorf 1949, 210-211; 1952,
117; 1954, 71-77. Dagklapper in Parochieblad (Brugge), 5o jaargang (1950), nn.
9-13.
A.V.

Boekenrijmpje.
In een oud boekje, een soort catechismus, vond ik de volgende regels geschreven:
Indien het eens geviel
dat dees zou gaan verloren,
eenieder kan het zien
aan wien het moet behoren,
het staat er in geschreven
van achter en van voren.
Sophia Vyncke.

De rijmlustige eigenares Sophia Vyncke was mijn betovergrootmoeder en was van
Oedelem waar zij ook woonde omstreeks 1850. Het rijmpje was tamelijk mooi
geschreven in de spelling van toen. Het boekje heb ik naderhand geruild. Dat ik het
rijmpje nu nog ken is te wijten aan het feit dat ik het als ex-libris gebruik.
J. BALLEGEER.

Geblauwlint.
Van melk waar water aan toegevoegd was zei mijn moeder (van Zeebrugge): ‘Z'is
geblauwlint’.
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Mengelmaren
Collectie Adriaen van Poperinge verspreid
‘Deze verzameling behelst geen kostbaarheden, geen kunstwerken in goud of zilver,
geen edelsteenen; slechts gewrochten in iedereens bereik, mits een weinig ziens en
wat geduld. En toch is zij aantrekkelijk, omdat zij de ziel en het hert van Poperinghe
en Omstreek treft. Zeker ware het jammer haar eens in den niet te zien verdwijnen,
want andere liefhebbers, andere opzoekers zullen ongetwijfeld ons opvolgen en het
verleden willen doorbladeren...’
Zo schreef de tachtigjarige Veearts H.E. Adriaen een paar jaar voor zijn dood
(Poperinge 14 juni 1951), er de nadruk op leggend dat hij schreef ‘in de taal van de
eerweerden en diep geachten Heer Hugo Verriest, mijnen gewezen principaal en
professor in het Bisschoppelijk College tot Yper’.
De verzameling is nu toch op 20-21 maart ll. - voor een derde deel? - ‘in de niet’
verdwenen op een openbare veiling te Gent. De Catalogus van 700 nummers geeft
uiteraard maar een onvolkomen beeld van hetgeen in het zgn. ‘Museum Meester
Adriaen’ door een verzamelwoede van meer dan een halve eeuw was bijeengebracht.
Belangrijke stukken komen er niet in voor, als bijv. de mooie Ecce Homo uit ‘een
dorp in het Zuiden van Vlaanderen’, de zittende Lievevrouw uit het kapelletje bij
‘De Luttertap’ te Poperinge, de Engelbewaarder uit de O.L. Vrouwkerk, het oud
processiekruis van de St. Janskerk, het kruisbeeld van Vlamertinge. Men mag hopen
dat deze stukken voor Poperinge en zijn gewest niet verloren gaan. Een echt Poperings
document was nr. 183 van de Catalogus: het uitgezaagd snijwerk van een huisbalk,
herkomstig uit een van de oudste hofsteden van Poperinge, met opschrift ‘1546 in
maerte’.
Dr Adriaen stelde op een aktieve wijze belang in het verleden van zijn stad en zijn
streek: hij hield een oog op toevallige opgravingen en verzamelde en beschreef ook
commercieel waardeloze documenten die enig licht op de plaatselijke geschiedenis
en voorgeschiedenis konden werpen. Van 1939 tot 1947 publiceerde hij in De
Poperingenaar en Het Wekelijks Nieuws enkele losse opstellen over de ‘Romeinsche
Steenstraete’ (gebundeld in 1947) en over enkele nummers van zijn collectie,
naderhand gebundeld in de geïllustreerde brochure Van in en rond 't Oud Poperinghe
(1948).
Het verzamelwerk van Dr Adriaen was overigens niet systematisch gericht op een
bepaald onderwerp of een bepaalde tak van oudheidkunde: hij was uit op antiquiteiten
allerlei en beperkte zich daarbij niet tot Poperinge en ommelands, zijn collectie
getuigt dat hij ook bijhaalde niet alleen uit Frans-Vlaanderen, doch ook van een heel
eind over de grens, uit Frankrijk, dat vóór, gedurende en ook nog
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een tijdje na de tweede wereldoorlog een dankbaar jachtterrein voor onze antiquaires
en amateurs geweest is. Te midden van de varia koper, tin en gleiswerk schitterde
dan ook één echte ‘collectie’: de wijwatervaatjes in faïence, een zeventigtal, een énig
klein museum dat nu verstrooid is.
De Catalogus (Vente publique d'antiquités provenant du Museum Meester Adriaen
à Poperinge; 56 blz.), die ons welwillend werd medegedeeld door Legeraalmoezenier
A. Lowyck, bevat 5 platen waaronder twee opnamen van de Museumkamer te
Poperinge vóór haar onttakeling. De expert Ph. D. Duprez zegt in zijn inleiding tot
de Catalogus niet of de overige delen van de verzameling ook onder de hamer zullen
komen.
A.V.

Emile Renders
op zaterdag 7 april overleed te Brugge op 84-jarige leeftijd de befaamde kunstkenner
Emile Renders,
Zijn leven lang heeft de aflijvige gestreden, eerst in de Brugse politiek en later in
de kunstgeschiedenis.
De oude Bruggelingen herinneren zich nog de roerige partijman van vóór 1914
die in de gemeente- en parlementsverkiezingen veel van zich liet horen. Hij was het
die, met de financiële hulp van de Oostendenaar Georges Marquet, heeft helpen
bewerken dat priester Florimond Fonteyne, leider van de christene democraten, in
de verkiezingen van 1912 aan het hoofd van een kartellijst tot volksvertegenwoordiger
verkozen werd. Na 1918 keerde Renders, als zakenman, zijn strijdlust naar het
studieterrein van dee oude Vlaamse meesters uit de 15e eeuw. Hij was zelf een goed
tekenaar en daarenboven een trouwe bezoeker van werkplaatsen waar oude
schilderijen hersteld en soms ook wel op- en bijgewerkt werden. Daar leerde hij
grondig de schildertechniek van de oude meesters kennen. Zijn persoonlijke
verzameling, die namen behelsde als Vander Weyden, Memling, Provoost, Patenier,
Mabuse, maakte van zijn woning in de Ontvangersstraat een bezienswaardig museum;
zij is gedurende de tweede wereldoorlog in vreemde handen overgegaan.
In de kunstgeschiedenis was Renders meer bereisd dan belezen, alleen de techniek
interesseerde hem, en die ging hij in binnen- en buitenlandse musea en collecties ter
plaatse bestuderen.
Op grond van zijn ‘technische’ methode kwam hij tot het besluit dat de werken
staande op de naamhypothese ‘Meester van Flémalle’ eigenlijk de jeugdwerken van
Rogier van der Weyden zijn. Daarop pakte hij het vraagstuk der ‘Gebroeders van
Eyck’ aan en betoogde dat de werken van ‘Hubert’ en Jan in feite van éénzelfde hand
zijn en op hun geheel aan Jan van Eyck dienen toegeschreven te worden. Dit laatste
besluit heeft hij cumulatief en temperamentvol met argumenten gestaafd in een reeks
van drie grote werken. Renders had het genoegen zijn stellingen te zien aan-
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vaard worden door niemand minder dan Dr. Max Friedlaender, de gezaghebbende
specialist op het gebied van de oude Vlaamse schilderkunst.
De verdienste van Renders ligt in zijn doordrijvende toepassing van de
vergelijkende methode. Ieder kunstschilder, zo beweerde hij, heeft zijn eigen picturaal
‘geschrift’ dat door de vakkundige kan herkend worden. Op de eenzijdige toepassing
van deze methode is vanzelfsprekend een reactie ontstaan die de waarde van de
historische methode bij de studie van onze Vlaamse ‘Primitieven’ handhaaft.

Werk van Emile Renders.
La Solution du Problème Van der Weyden, Flémalle, Campin. Brugge, 1931.
Groot in-quarto. Twee delen, 178 en 94 pp., ill.
Hubert Van Eyck, personnage de légende. Parijs-Brussel, 1933. Klein in-quarto.
174 pp., ill.
Jean van Eyck, son oeuvre, son style, son évolution et la légende d'un frère
peintre. Brugge, 1935. Groot in-quarto. 138 pp., ill.
Jean van Eyck et le Polyptique. Deux problèmes résolus. Brussel, 1950. Drie
delen groot in-quarto, 116 pp. en pl.
J.D S.

De stichting van Sint-Jan-ten-Berge bij Terwaan
De Sint-Jansabdij, gesticht bij Terwaan, verhuisde gedurende de 16e eeuw naar
Sint-Omaars (1537), Belle (1554) en ten slotte naar Ieper (1590). De stichting van
de abdij in 686 door een van de merovingische koningen is een legende die eerst in
de 16e eeuw haar definitieve intrede in de historische literatuur heeft gedaan.
De stichting werd feitelijk ontworpen door bisschop Hubert van Terwaan die in
1080 een bestaande Sint-Janskerk, gelegen op de Mont-Sainte-Foy bij Terwaan,
geschonken heeft aan de abt van Fécamp (Normandië) om er een benedictijner
kloostergemeente in te richten. Het is niet uitgesloten dat deze oude Sint-Janskerk,
die de kern van de nieuwe abdij geworden is, reeds zou hebben bestaan in de
merovingische tijd.
De voorgenomen stichting is waarschijnlijk eerst enige jaren na 1080 tot uitvoering
gekomen, immers in 1097 wordt voor het eerst een abt van Sint-Jan-ten Berge
vermeld. Of deze abt Floridus en zijn monniken uit de Normandische abdij afkomstig
waren, kan niet uitgemaakt worden.
Tot bovenstaande conclusies komt Dom NICOLAS HUYGHEBAERT in zijn geleerde
studie: Les origines de l'abbaye de Saint-Jean-au-Mont près de Thérouanne
verschenen in het Bulletin Trimestriel de la Société Académique des Antiquaires de
la Morinie, tome XVIII, pp. 449-473. Saint-Omer, 1956.
A.V.
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De Vlaamse Katsberg
Dat Frans-Vlaanderen een Vlaams gewest is waar, in de laatste honderd jaar, onze
taal letterlijk wordt uitgemoord, dat weten we. En betreuren we. Een schone illustratie
op dat langzaam uitmoorden
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vind ik in het geïllustreerd boekje dat de paters Trappisten van de Katsberg aan hun
bezoekers meegeven. Dat boekje heet: La Trappe des Flandres. Al werd het klooster
in 1825 gesticht door de Franse Trappe van Le Gard bij Amiens, toch was het lange
tijd een Vlaams klooster. En nu lees ik in mijn boekje bLz. 21: ‘Van 1847 tot 1883
werden vele postulanten geweigerd die 't vlaams niet machtig waren. Maar daarna
kwam geleidelijk 't trans in de plaats van 't vlaams totdat, in 1904, abt Jerome Parent
besloot dat alle lezingen voortaan in 't frans zouden gebeuren.’ Et factum est ita.
M.E.

De oorlogen van veertiene en van veertig
Komen de twee wereldoorlogen ter sprake, dan noemt men ze meest met het jaar:
‘in den oorloge van veertiene’; ‘in den oorloge van veertig’.
Men zegt ook veel: ‘in den laatsten oorloge’ voor deze van 1940-45. En de
wereldoorlog 1914-18 noemt men dan: ‘in den anderen oorloge’.
Mijn ouders heb ik nog meer dan eens horen vertellen van ‘den oorloge van
zeventig’: dat ging over verminkte Franse soldaten die ‘achter den oorloge van
zeventig’ alhier rondkwamen en gekleurde prenten verkochten van huis tot huis en
ook liedjes zongen en rondgingen om geld. De mensen hadden er veel kompassie
mee. Op een uchtend - 't was in 't voorjaar, zo ik me goed herinner - zat de lucht
geweldig rood, de rode schijn viel tot in de keuken waar we zaten, 't was benauwelijk.
En moeder zei: ‘Kom, schone lezen, kinders, van pest, hongersnood en oorlog, verlos
ons Heer, in den oorloge van zeventig zat de lucht ook bloedrood lijk nu’.
Deze benamingen van oorlogen staan zo wat apart daar ze het woord ‘jaar’ of
‘jaren’ weglaten. Terwijl men wel hoort spreken van ‘'t jaar dertig’ waarbij dan elke
nadere bepaling wegblijft.
C.B. Kortrijk.

Pendelen met de trouwring
Als men langs voren in de kerk zich omkeert en door een trouwring kijkt dan zitten
al de toveraars en toveressen met hun rug naar den autaar. (Dudzele).
Dit is wellicht een weinig beoefende praktijk, maar om katrienewielen af te zetten
doet de gewijde ring nog altijd zijn dienst.
De dag van vandaag wordt de trouwring veelvuldig als pendel gebruikt. Men gaat
als volgt te werk: Boven het portret van iemand waarvan men wenst te weten of hij
gezond, ziek of dood is, laat men de ring aan een fijne draad bengelen. Is de persoon
dood dan beweegt de ring niet, is hij ziek dan beweegt hij stilletjes weg en
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weer, is hij springlevend en gezond dan begint de ring in een brede kring te draaien.
(Brugge).
Om de bloeddruk te meten komt er benevens de trouwring ook een lintmeter bij
te pas. De persoon, we zullen maar zeggen de patiënt, die denkt dat hij ‘'t hoge van
bloed’ is, legt zijn hand op de meter met de middelvinger juist op het uiteinde. Nu
begint men te pendelen. Begint de ring te draaien b.v. boven ‘cm 21’ dan kent men
meteen de bloeddruk. (Koolkerke).
Lezers die een beetje rood in hun kam staan kunnen zelf een keer de doelmatigheid
van de methode nagaan, het is niet moeilijk en 't kost niets.
A.M.

Kapoen als cijns
Betreffende de vraag op hoeveel een kapoen als cijns in geld berekend werd (Biekorf
hiervoor blz. 64 en het antwoord blz. 96), vind ik een paar vermeldingen in de registers
van de tiende penning van 1577 (berustend op het Stadsarchief te Gent). Op f. 1 v.
lees ik ‘den capoen gheestimeert in advenante van XII schellingen de capoen’.
Dezelfde prijs van 12 schellingen voor een kapoen wordt opgegeven bij een paar
pachtkontrakten (f. 21 v. en 26 v.) waarbij telkens een cijns van een zekere
hoeveelheid haver en één kapoen bepaald wordt.
De 7 schellingen van 1566 zijn dus elf jaar later, wegens de muntontwaarding in
deze troebele jaren, bijna verdubbeld: van 7 schellingen in 1566 geldt de kapoen er
12 in 1577.
J.G.

Soldaat van Napoleon
‘Sauve qui peut’, zei Jan Djoorens en hij sprong te peerde over de kerkhofmuur.
Jan Djoorens was een oude Napoleonist. Hij woonde te Machelen in de Leihoek.
Bijna heel zijn lichaam was één litteken, doorkapt en doorkorven in d'oorlogen van
Napoleon.
Niets deed hij liever dan vertellen.
Op zekere keer stond Jan op 't punt van doorstoken te worden. Zijn behoud had
hij te danken aan zijn peerd dat hij afgericht had met kittelen. Een vijandelijke ruiter
achtervolgde hem met bloten savel, maar iedermaal dat hij Jan genaakte, kittelde Jan
zijn peerd, dat achterweertsomme naar den achtervolger deinsde, en zo verscheidene
keers, tot Jan ontsnapte.
Jan Djoorens vertelde dat hij een keer bij Hannover ingekwartierd was bij een
boer. Al met eens komt de dochter in de keuken gevlogen en roept: ‘Vader, de ganzen
zijn daar weere!’
Dat waren van die vriezeganzen, denders dat ze zeggen, die 't jaar te voren van 't
hof op de groten trek gevlogen waren.
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Als de knechten vroegen aan Djoorens wat ze moesten doen achter 't rijden naar
't klaverstek en om beeten, zei Djoorens: ‘Elk trekt zijn plan, lijk d'ossen in Parijs.’
G.B.P.
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De Gapersbank
Van achter in de O.L. Vrouwkerk te Deinze, was er zowel langs de mannenkant als
langs de vrouwenkant, een gapersbank. De mensen zaten daar kosteloos langs de
muur; het waren de families die trokken van den Dis. Vlak achter hen zaten d'heren
van den Dis; dat waren de... gapers. Ze zaten daar na te gaan of d'armen wel de
weggeschonken kleêren droegen de zondag, en zei Voet mij, de Disheere, of hun
neuze niet te zeere purper 'n wierd van 't genever drinken. Want, zei Voet, die mannen
trokken naar 't Neerleiplein naar Opsomer, bakker en herbergier, om een maatje
genever in plaats van om een brood.
G.B.P.

Honderdste Verjaring van Gezelle's Dichtoefeningen in 1958
In Augustus 1958 valt de honderdste verjaring van de verschijning van Guido
Gezelle's eerste dichtbundel Dichtoefeningen. Ter herdenking van deze datum wordt
door het Beheer van het Gezelle Museum een prijs uitgeschreven toe te kennen aan
de auteur van een onuitgegeven essay gewijd aan het leven en werk van een der
volgende figuren uit de kring van de Dichter:
Eugeen van Oye 1840-1926
Karel de Gheldere 1839-1913
Gustaaf Verriest 1843-1918
Emiel Lauwers 1858-1921
Juliaan Claerhout 1859-1929
Alfons Mervillie 1856-1924

Reglement van de Prijskamp:
1o Het eventueel primeren van de ingezonden werken wordt toevertrouwd aan een
jury, samengesteld uit drie leden aan te duiden door de Raad van Beheer van
het Museum.
o Voor elk van voornoemde figuren wordt één enkele prijs van 10.000 frs voorzien.
2
3o De handschriften zullen getypt zijn en in drie exemplaren, onder kenspreuk,
tegen 1 October 1957 toegezonden worden aan de Heer Advocaat J. Bernolet,
Voorzitter van de Raad van Beheer van het Museum (Nieuwe Gentweg, 104,
Brugge).
o De Raad van Beheer van het Museum zal de uitgave van de geprimeerde werken
4
bevorderen.
o De ingestuurde exemplaren worden niet teruggegeven.
5
(Medegedeeld)
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Vraagwinkel
De zwijgzame Vlaming
De Engelse publicist H.R. Addison vertelt in zijn reisgids Belgium as she is (Brussel
1843; blz. 213) het volgende over de zwijgzaamheid van de Vlaming. ‘De Belgen
zijn een zwijgzaam volk: dat hebben zij overgeërfd van hun voorvaderen die par
force de gewoonte werden aangeleerd weinig te spreken. Immers de oude kronieken
verhalen ons dat in vroegere tijden een Vlaming die te veel praatte door een officiële
bediende verzocht werd zijn mond te houden. Zo hij, na deze vermaning, toch weer
aan het spreken ging, dan sneed de censor gewoonlijk de tip van zijn mantel. Hoe
jammer dat deze gewoonte niet tot ons is gekomen!’
Uit welke ‘kronieken’ heeft Addison deze anekdote bovengehaald? Kan iemand
mij de weg wijzen? Of geeft hij alleen een mondelinge overlevering weer die hij
gedurende zijn jarenlang verblijf alhier gehoord had?
E.N.

Dagboek van Jan Martens
Emanuel Sueyro in zijn Spaanse Anales de Flandes (Antwerpen 1624) vertelt dat de
Deken van Mechelen in het jaar 1477 een som van 100 gulden verloor bij een
weddenschap betreffende de dood van Karel de Stoute vóór Nancy. De Deken hield
namelijk staande dat de hertog niet dood was, doch als pelgrim aan het zwerven was.
Als bron van zijn anekdote citeert Sueyro een handschrift van een zekere Juan Martens
die ooggetuige van de weddenschap zou geweest zijn. Dit handschrift - een dagboek?
- van Jan Martens was in de jaren 1620 in het bezit van de geleerde Antwerpse
stadspensionaris Gevartius.
Wie was deze Jan Martens? en is er elders een handschrift of dagboek van hem
bekend?
C.B.

Zeugejagen
Kan iemand inlichtingen verstrekken over het volgende geval: Waar in
West-Vlaanderen werd vroeger het spel ‘zeugejagen’ (bij De Bo: zeugen, klosseslaan)
gespeeld?
In het Zuiden van Westvlaanderen was voor de eerste wereldoorlog een spel in
zwang ‘zeuge jagen’. In een afgeëten weide of op een braakliggend stuk grond werden
putjes gemaakt evenveel als er kinders waren die aan het spel wilden deelnemen min
één. Deze éne werd door loting aangeduid en werd de zeugeman en kreeg een houten
balletje (dat de zeug moest verbeelden). Allen waren gewapend met een stok en de
kinderen bij het putje hielden hun stok in het putje terwijl de zeugeman het balletje
in een der putjes trachtte te treefelen. Gelukte hij er in dat het balletje in een der
putjes was dan moest de eigenaar van dit putje dit balletje eruit slaan, maar meestal
met het gevolg dat de zeugeman onmiddellijk het putje in bezit nam door er de stok
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in te steken. Intussen had een der medespelers het balletje een ferme slag gegeven
zodat de nieuwe zeugeman op de loop mocht gaan. En het spel herbegon. (Getekende
schets van het spel hij De Cock - Teirlinck, Kinderspel 3, 140 vlg.) Een nog gekend
rijmpje bij dit zeugejagen was:
‘'k viere mijn zeuge en 'k brande mijn zwijn;
die 't eerste zal genaken, zal zeugeman zijn’.

Het woord ‘'k viere’ was in de zin van ‘vuur maken aan’.
J.G.
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[Nummer 5]
Valsmunterij onder het Frans bewind
In de Franse Tijd deden zich in West-Vlaanderen verschillende gevallen voor van
valsmunterij. Het is bekend dat er in die jaren overal tamelijk veel valsmunterij werd
gepleegd.
Dit is ten dele te verklaren doordat er veel verschillende en vreemde muntsoorten
in omloop bleven, die niet zo haarfijn afgewerkt waren als onze moderne geldstukken.
Ook hadden de papieren assignaten, die door de bevolking niet vertrouwd werden,
een ongunstige invloed op de omloop van metalen munten.
In het jaar IV der Franse Republiek komen de eerste gevallen voor.
Op 20 floréal IV waarschuwt de Administration Centrale van het Leiedepartement
de kantonbesturen, dat er valse stukken van ‘15 sous 9 deniers argent de brabant
appellées quart de couronne’ werden gevonden. ‘Les fausses pièces sont de la même
grandeur que les bonnes, un peu moins arrondies, faciles à plier, très grossièrement
empreintes, sans cordon extérieur, les caractères de la légende sont plus petites et le
nez du portrait de Joseph II plus gros et plus grand, la lettre au bas du portrait,
indiquant le lieu où cette monnoye a été battue est invisible’.
Vijf dagen later verscheen er een gedrukte circulaire, die rondgezonden werd naar
alle commissaires der kantons met het verzoek valse stukken in te zamelen en
specimens naar Brugge te zenden. Vooral de ‘distributeurs de pièces’ moesten
opgespoord worden.

Biekorf. Jaargang 57

130
De volgende weken kwamen de antwoorden binnen. In de meeste landelijke kantons
werd niets vastgesteld; geen valse stukken konden ontdekt worden (o.a. Damme,
Pervijze, Bellegem). De Westvlaamse steden zonden bijna alle muntstukken op (o.a.
Diksmuide, Tielt, Oostende, Brugge, Kortrijk, Menen). Uit de streek van
Roeselare-Menen-Kortrijk kwamen er echter een zo groot aantal binnen, dat men
weldra kon vermoeden dat de valsmunters in dit gewest aan het werk waren. Het
betrof hier vooral stukken van 2 sols, maar ook andere valse munten werden ontdekt.
Zo kwam te Diksmuide een muntstuk aan het licht, ‘marqué au coin LOUIS XII (sic)
de l'an 3e’, en te Zonnebeke valse stukken van 3 livres.
De valse stukken waren rond Roeselare zo talrijk en gemeen geworden, dat men ze
soms zonder argwaan voor echte aanvaardde (o.a. Ardooie). De Tieltse commissaire
beschrijft een exemplaar als zijnde ‘plus alliée de cuivre, moins de poids, et plus de
correction’.
Enkele commissaires vingen geruchten op over de herkomst van het vals geld. De
commissaire van Ingelmunster had vermoedens dat de valsmunters zaten te Izegem,
Rumbeke, Klein Spanje bij Roeselare, en misschien te Lendelede. Die van Menen
schrijft dat ze waarschijnlijk geslagen werden te Rumbeke of Roeselare. Naar het
schijnt, trok iedere week door Menen een karretje, waarin vals geld verborgen zat,
naar Rijsel, ‘et en rapporte de matériaux propres à la fabrication’, maar niemand kon
worden aangehouden.
De Franse Administratie en de fransgezinden hielden zich actief bezig met de
opsporing der valsmunters die zij beschouwden als de ondergravers der Republiek.
De ontvanger der Registratie te Menen zond in thermidor IV ‘des sous de cloches
faux’ naar zijn Directeur te Brugge. ‘On m'a dit’, schrijft hij, ‘que l'on en fabrique
dans le département; les uns parlent de Roulers, les autres de Rumbeke; d'autres de
Moorselle et d'autres encore de Becelaere et Zonnebeke’. Rond deze gemeenten zag
men ze in ieder geval het eerst opduiken en circuleren ze in grote hoeveelheid. De
directeur der Registratie zond deze inlichtingen onmiddellijk door aan

Biekorf. Jaargang 57

131
de bestuurders van het Leie-departement, die vanuit Brugge het onderzoekswerk
leidden.
Ook particulieren staken een handje toe. F.B. Vandermersch uit Menen schreef
naar zijn vriend, citoyen Forest te Brugge, dat hij vernomen had dat er valsmunters
gesnapt waren te Moorsele, met bij zich ‘de pièces, ustensilles, le monoys. Plusieurs
autres sont échappés; l'on dit avec certitude qu'il y en a beaucoup à Ledeghem,
Houcken, Ruymbeke, Iseghem et Roulers qui en font aussi’(1).
Dit uitgebreid onderzoek liet klaar uitschijnen dat de valsmunters zich ophielden
in de streek van Roeselare en Rumbeke. In de antwoorden der commissaires van
deze twee kantons was dit ten andere reeds tot uiting gekomen. Lhermitte,
commissaire te Roeselare, had het op 29 thermidor IV nuttig geoordeeld een
politiereglement uit te vaardigen, ten einde zowel vervalsers als verspreiders te doen
ontdekken. De commissaire van Rumbeke, Lenormand, schreef dat hij te Rumbeke
niet één, maar wel 50 valse sols kon vinden; ze waren er voor het grijpen.
Intussen kregen de bestuurders van Schelde- en Leiedepartementen een
waarschuwing van hun collega's uit het département du Nord, welke de hand hadden
kunnen leggen op valse muntstukken ‘de 2 et 15 sols qu'on nous assure être apportées
de la cidevant belgique, et c'est dans les communes d'Haerlebecque, Mortzele,
Rousselaere, Aubecque (= Aalbeke?) et autres voisines que l'on va chercher cette
fausse monnoie’.
Thans trad de Centrale Administratie van Brugge doortastend op en verweet o.m.
de commissaire van Rumbeke dat hij zelf aan het hoofd der bende valsmunters stond.
Daarover waren er tenminste klachten binnengekomen!
Heel onverwacht kende deze zaak haar ontknoping door verklikking. Een
onbekende had de vrederechter van Torhout ingelicht dat er te Rumbeke valsmunters
zaten. De namen der daders werden zelfs opgegeven. De veldwachter van Torhout
lichtte commissaire Lenormand in. Samen met de Torhoutse veldwachter, de
vrederechter van Rumbeke en twee Rumbekenaren, die hiertoe verplicht werden, is
Lenormand naar de aangeduide plaats getrokken. Het was een kleine landelijke

(1) Rijksarch. Brugge, Fr. Archief, nr 1160.
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woning. De twee opgeëiste Rumbekenaren moesten de uitgangen bewaken, terwijl
de mannen der wet binnen trokken. De bewoners hadden echter de vlaag op het
laatste ogenblik zien aankomen. Door een klein venstertje op zij, vluchtte er plots
een jonge man weg, die men niet meer kon snappen. In huis was een andere jongeling
volop bezig met geld te slaan. De vrederechter hield hem aan. Binnen werden o.m.
aangetroffen ‘1 forge, 1 soufflet, des limes, des marteaux, 50 faux gros sous encore
brutes, plusieurs moules de bois, cuivre, etc.’.
De gevangene werd opgesloten te Roeselare. Een speciale bode werd door
Lenormand gezonden naar het garnizoen te Kortrijk. Onderweg geraakte de bode
echter in de drank en door zijn loslippigheid lekte het hele geval veel te vroeg uit.
Aldus kon men geen enkele der geldverspreiders betrappen. Het politiereglement
dat Lenormand inderhaast nog had opgesteld tegen de dragers van vals geld, miste
aldus waarschijnlijk zijn uitwerking.
Over de bestraffing dezer valsmunters zijn we niet verder ingelicht.
Daarmee was de plaag der valsmuntererij niet geluwd.
In het jaar V doken er terug slechte munten op; Luxemburgs geld (sol en gros sol de
Luxembourg), dat geslagen werd ‘pendant le blocus et depuis la prise de cette place’.
De bedoelde stukken, die toen door generaal Bender werden uitgegeven, waren
gemakkelijk te herkennen, omdat ze uit geel koper en een ander metaal vervaardigd
waren, en omdat ze gemouleerd waren. De echte waren uit rood koper ‘et frapées au
balancier’.
In een circulaire van 7 thermidor VI waarschuwde de Administration Centrale
opnieuw voor vals geld. Het ging vooral over valse stukken van 6 frank. Ze waren
te herkennen als volgt: ‘elles portent le millésime de 1790 et la lettre A au bas de
l'exerque, le contour paroit en avoir été limé, le métal a la couleur du plomb ou de
l'étain. Les faux quarts d'un franc portent le millésime de 1792. Le mot Regne de la
loi est mal empreint; le contour en est également limé’.
Een rapport van 24 frimaire VI, opgesteld door de politiecommissaris der stad
Brugge, zegt dat hij het huis liet bespieden van een zekere Allardin, die verdacht
werd vals geld te slaan, maar het onderzoek leidde tot niets.
Hetzelfde jaar, 19 thermidor, ving de commissaire du pouvoir exécutif uit Ruiselede
het gerucht op, dat twee vreemde kooplieden,
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respectievelijk uit Baalon (?) en Bouvellemont, de streek afliepen om vals geld ‘de
métal de cloches’ op te kopen. Alle rijtuigen werden een tijdlang doorzocht, maar
men vond niemand.
In het jaar VII werd er nog een ernstige zaak van valsmunterij gesignaleerd, door
de Ministre de la Police Générale te Parijs. Op 29 floréal VII schreef hij naar Brugge
dat er een klacht was binnengekomen te Parijs wegens valsmunterij. Te Herseaux
zou er namelijk ‘une fabrique de fausse monnoye’ geweest zijn. Een zekere Mullier,
wonende te Rijsel, was er in geïnteresseerd, samen met een zekere Duriez, wonende
te Croix, nabij Lannoy (Nord). Bij deze laatste werden de valse stukken gedeposeerd
om dan verder verspreid te worden.
In deze zaak trad het bestuur van het Leiedepartement waarschijnlijk niet verder
actief op, daar ze evenzeer onder de bevoegdheid viel van het département du Nord.
Een laatste geval van valsmunterij vinden we vermeld in een schrijven van de
Commissaire du Pouvoir Exécutif te Brugge aan de Ministre de la Police Générale.
Hij liet weten dat hij ‘quelques faux monnoyeurs retirés dans la commune de Staeden’
gevangen had. Deze brief dateert van 1 ventose VIII.(1).
Hiermee zijn we volop in de tijd van Bakelandt en ook geografisch in het
middelpunt van zijn operatiegebied. Het is niet bekend dat de bende van Bakelandt
vals geld verhandelde. Maar het is goed mogelijk dat we hier te doen hebben met
boosdoeners, die in nauwe relatie stonden met de bende van Bakelandt, welke ten
andere buitengewoon beweeglijk was in haar actie, en dus goed in aanmerking kon
komen voor de verspreiding van vals geld.
Het is opvallend hoe de valsmunters uit de Franse Tijd er nog niet aan dachten
papieren geld na te maken. Op het einde van de Franse Tijd waren de assignaten
echter ook al het vervalsen niet meer waard!
L. VAN ACKER.

Nog een ‘Carnatioen’ op 1302
Het ms. 1175 uit het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Biblioteek te Brussel
is het ‘Veil Rentier d'Audenarde’; volgens de data die in het ms. vermeld staan, was
deze polyptiek zeker in gebruik tussen 1275 en 1291. Het

(1) Alle stukken in Rijksarch. Brugge, Fr. Arch., nr 1171.
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‘Veil Rentier’ is in 't bijzonder bekend door de levendige, realistische pentekeningen
die de tekst opluisteren en voorstellingen bevatten die ontleend zijn aan het dagelijks
leven; sommige zijn gehoogd met groen, rood of blauw. Het zijn echter deze
tekeningen niet die hier onze aandacht bezig houden, maar wel de zes gedichtjes die
zich op fo. 1vo en 2 bevinden. Twee verschillende handen hebben elk drie gedichten
geschreven; vijf zijn in het Frans en één is in het Latijn. Dit laatste is een kronologisch
gedicht, een ‘carnatioen’, van twee verzen, die van een binnen- en een eindrijm
voorzien zijn. Het staat op fo. 2 en luidt als volgt:
‘D bis cum C ter I bis tunc putruit ether
Francorum morte quos vincit Flandria sorte’.

De beide versjes vertonen dezelfde bouw. Evenals in de drie andere soortgelijke
gedichtjes over de Guldensporenslag, nl. deze uit Brugge(1), Deventer(2) en Toledo(3),
wordt de datum gegeven door romeinse cijfers; in plaats van M vinden we hier D
bis. In afwijking met de andere verzen wordt enkel het jaartal aangegeven; evenals
in de verzen van Toledo staat de plaats niet vermeld. De hier afgedrukte verzen zijn
zeer beknopt en staan op zichzelf, ze behoren tot geen groter geheel zoals de andere
gedichtjes. Toch weet de dichter in zijn realisme een zekere vlaamsgezindheid te
leggen(4).
In zijn uitgave van het ‘Veil Rentier’ meent de heer L. Verriest dat de verzen op
fo. 1vo en 2 in het midden der XIVe eeuw bijgevoegd werden(5). De heer Delaissé
heeft er reeds op gewezen dat niets de datering van 1302 in de weg staat(6). Het
handschrift werd waarschijnlijk nog gebruikt in de jaren na 1291; ook het geschrift
kan nog uit de aanvang van de XIVe eeuw stammen.
LUC DEVLIEGHER.

(1) Die reeds uitgegeven verzen werden in enkele artikels nader toegelicht. J.M. De Smet, Vroege
gedichten over de Guldensporenslag. (Biekorf, LVI, 1955, 169-172).
(2) A. Viaene, De oudste ‘carnatioen’ van de Guldensporenslag. (Biekorf, LIV, 1953, 149-150).
J.M. De Smet, o.c. 168-169.
(3) J.M. De Smet, Het gedicht over 1302 bewaard in Toledo. (Wetenschappelijke Tijdingen,
XV, 1955, 233-240).
(4) De tekst van de verzen luidt in vertaling: ‘Tweemaal D met driemaal C en tweemaal I [=
1302]: toen stonk de lucht van de dood der Fransen door Vlaanderen in de slag overwonnen’.
(5) L. Verriest, Le polyptique illustré dit ‘Veil Rentier’, blz. XCII (Brussel, 1950).
(6) L.M.J. Delaissé, L'édition du ‘Veil Rentier’ d'Audenarde (Scriptorium, VI, 1952, 308).
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De boot van Oostende
We kunnen ons niet voorstellen dat heden nog iemand er zou aan twijfelen dat het
gebied, waar zich nu de vruchtbare Polderstreek uitstrekt, eens toebehoorde aan de
zee en - dat is nog niet zo lang geleden - slechts na een moeizame strijd op het water
werd gewonnen. Niets spreekt echter meer tot de verbeelding dan wanneer men daar,
midden in het land, in de bodem het wrak van een oude boot ontdekt, bedolven onder
enkele meters zand en klei. Dit is toch wel het klaarste bewijs dat, wat nu land is,
eens water was. Dergelijke sensationele vondsten zijn echter heel zeldzaam, ja zelfs
zo zeldzaam dat het onvergeeflijk ware er ene van te verzwijgen. Daarom hebben
we het op ons genomen een korte bijdrage te wijden aan een boot die in juli 1952 te
Oostende in de bodem werd gevonden.
Een bekende vondst op dit gebied is deze van augustus 1899 te Brugge. Bij het graven
van het kanaal Brugge-Zeebrugge ontdekte men, op 400 m ten noorden van het kanaal
Oostende-Brugge, en op 4 m diepte het wrak van een boot met een lengte van 14,5
m en en breedte van 3,5 m.
E. Jonckheere doopte hem ‘le bateau de Bruges’ en bepaalde hem als ‘un bateau
saxon, pêcheur ou migrateur, du 6me siècle environ’(1). Verschillende delen van deze
boot worden bewaard in het Gruuthuuse Museum te Brugge. In 1936 herzag C.M.
Pleyte enkele van Jonckheere's opvattingen en dateerde het schip als zijnde van de
5de-6de eeuw(2).
In augustus 1952 werd te Oostende op de steenweg op Torhout, nr 133, bij het
bouwen van een huis, op 8 m diepte het wrak van een oud schip gevonden, dat we
de ‘boot van Oostende’ zullen noemen. Spijtig genoeg werd de boot niet uitgegraven
en moesten we de beschrijving ervan opstellen aan de hand van verklaringen van
ooggetuigen, die er verschillende stukken van zagen. Het moet de lezer dus niet
verwonderen dat we soms genoodzaakt zijn ons bij veronderstellingen te houden.

(1) Ed. Jonckheere. L'origine de la côte de Flandre et le bateau de Bruges. Brugge 1903.
(2) C.M. Pleyte. Het schip van Brugge. Handelingen Société d'Emulation te Brugge, 79 (1936),
blz. 59-66.
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Het wrak heeft een lengte van 15 m en een breedte van 8 m. De ongewoon grote
breedte laat ons vermoeden dat de boot overlangs gebroken of opengebarsten is en
als het ware platgedrukt werd. Alhoewel volledig uit hout vervaardigd, is hij van
zeer sterk maaksel. Nergens werd een spoor van nagels gevonden. De ‘huidplanken’
of ‘boorden’ van eikenhout (misschien ook granaathout) van 8 cm dikte liggen een
weinig overeen en zijn door middel van houten pinnen aaneengeklonken in zgn.
klink- of overnaadswerk. Verder zijn ze vastgehecht aan geplooide houten spanten
en inhouten. Dit is de typische en welbekende bouw der prachtige en stevige
Vikingschepen(3) en hun voorgangers, de Saksische schepen, waarvan een exemplaar
met huidplanken van 22 m op 50 cm en met een dikte van 7 cm, daterend van de 4de
eeuw, werd gevonden te Nydam in Denemarken. In het midden draagt het schip een
octogonale toren uit dennenhout met een doormeter van 2 m en een hoogte van 3 m,
voorzien van een wenteltrap.
Om de boot te dateren kunnen we steunen op zijn kenmerken, waarvan enkele
elementen ons bekend zijn, ofwel kunnen we de ouderdom van een aardlaag, waarin
hij zich bevindt, alsook deze van de bedekkende lagen bepalen. Laten we met de
tweede methode aanvangen.
De vindplaats is gelegen in de St. Catharinapolder, die deel uitmaakt van de zgn.
Historische Polders van Oostende. Tijdens het bodemonderzoek vonden we in deze
polders verschillende op mekaar liggende lagen, die tijdens de volgende
overstromingsperioden door de zee werden afgezet(4):
1. 17de-18de eeuw: in deze periode werd in de Historische Polders van Oostende,
die toen dienst deden als spoeldok voor de haven van Oostende, een kleilaag
van gemiddeld 1 m dikte afgezet.
2. 10de-12de eeuw: tijdens deze periode, gekend als Duinkerken III-transgressie,
werd in de streek van Oostende een dunne kleilaag van gemiddeld minder dan
1 m dikte afgezet.

(3) Een dergelijk Vikingschip - de Hugin - werd in 1949 door een groep Denen gemaakt; ze
voeren er mee van Denemarken naar Engeland en landden er op 28/7/1949 mee op de Engelse
kust te Broadstairs.
(4) Opzoekingen verricht onder de auspiciën van het Instituut tot Aanmoediging van het
Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (I.W.O.N.L. - I.R.S.I.A.) onder
leiding van Prof. Dr. R. Tavernier.
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3. 4de-8ste eeuw: dit is de Duinkerken II-transgressie, de belangrijkste voor dit
gebied; haar afzettingen (zand en klei) bereiken verschillende meter, vooral in
de toenmalige kreken.
4. 2de eeuw vóór J.Chr.-1ste eeuw na J.Chr.: tijdens deze periode, de Duinkerken
I-transgressie, werd ook een belangrijke kleien zandlaag afgezet, die plaatselijk
meer dan 1 m dik kan zijn.

Deze 4 klei- en zandlagen van verschillende ouderdom bedekken een veenlaag, die
gevormd werd tijdens het Atlanticum en het Subboreaal (dus vanaf 5000 vóór J.Chr.)
en die men overal in de zeepolders terugvindt. Op de plaatsen waar tijdens de
Duinkerkiaanse transgressie kreken werden ingesneden werd de veenlaag
weggespoeld. De boot van Oostende lag in een kreek en was zelfs een weinig in het
veen aan de rand ervan gedrongen.
Theoretisch kan de boot in een van de 4 voornoemde overstromingsperioden
gezonken zijn. Laten we dus deze 4 mogelijkheden onderzoeken, waarbij een
belangrijk element is: de grote dikte, nl. 8 m, van de laag waaronder de boot zich
bevindt.
1. Om in de 17de-18de eeuw op 8 m diepte te kunnen zinken moet de boot zich in
een belangrijke kreek van de Historische Polders van Oostende bevinden. Dit is
echter geenszins het geval, daar de grootste kreek van de St. Catharinapolder, nl. de
St. Catharinakreek, ten noorden van de boot loopt. Een eventuele kleine zijtak van
deze kreek kan nooit de diepte van 8 m bereikt hebben (vergelijken we b.v. met de
Keignaardkreek die 8 m diepte had op een plaats waar ze 100 m breed was).
2. In de 10de-12de eeuw was de bedekkende waterlaag in het Oostendse betrekkelijk
dun: daar strekte zich inderdaad de zgn. strandvlakte van de Duinkerken
III-transgressie uit tussen Oostende en Gistel. In dat gebied hebben we nergens 8 m
diepe kreken gevonden.
3. De enige mogelijkheid is dus dat de boot gezonken is in een kreek van de
Duinkerken II- of van de Duinkerken I-transgressie, d.w.z. tussen de 4de eeuw na
J.Chr. en de 2de eeuw vóór J.Chr.(5). Nabij Oostende vonden we, tijdens de

(5) De boot van Brugge werd gevonden in een Duinkerken II-kreek.
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opname van de bodemkaart, een belangrijk Duinkerken II-krekensysteem.
Welke gegevens leveren de constructiedetails van de boot? Een voornaam element
is dat de huidplanken, die het zoomwerk vormen, gepind werden door middel van
volledig houten pinnen; het ontbreken van nagels of klinknagels schijnt te wijzen op
een zeer oude constructie. De boot van Brugge (5de-6de eeuw) bezat houten pinnen
gewapend met een ijzeren kern; de boot van Nydam was aaneengeklonken met
metalen klinknagels. Vanaf de 6de eeuw blijkt het gebruik van metalen pinnen vrij
algemeen te worden. Vermelden we nog dat de boten uit het IJzertijdperk, zoals b.v.
de boot van Hjortspring (Als)-Jutland, ‘genaaid’ waren: de huidplanken waren aan
mekaar bevestigd door middel van dierpezen en de ‘naaigaten’ waren opgevuld met
hars. Het is niet uitgesloten dat de boot van Oostende eveneens genaaid was en dat
de houten pinnen alleen dienden om de gaten te stoppen(6).
Rekening houdend met de geologische gegevens en met de constructiekenmerken
van de boot menen we dus wel te mogen besluiten dat de boot van Oostende dateert
van de 4de eeuw of vroeger.
Dr. Ing. J. AMERYCKX,
Centrum voor Bodemkartering, I.W.O.N.L.
A. NAGELMACKERS,
Lid van de ‘Académie de Marine de Belgique’.

Zantekoorn
- 'k En hebbe 't geld niet hangen lijk een hespe! Zo zei me een Bruggeling Heer V.O.
sprekende over de hoge kostprijs van reklame.
- Van oud-renner Vanhevel Odiel, toen hij mijn fiets herstelde en de trapper maar
niet kon afdraaien: ‘Verdikke, als 't nu niet en gaat de duvel haalt 't konvooi weg!’
De betekenis van dit gezegde kon hij niet verklaren. 't Zou een veel gebezigde
uitdrukking zijn langs Eernegem.
R.C.
'k Zitte dikkels te peinzen hoe dat mijn kindskinders aan de kost zullen geraken...
- Je moet doen lijk die van Poeke: die 'n peinzen nooit.
(Kanegem) G.P.B.

(6) Hiermee willen we niet doen uitschijnen dat de boot van Oostende van vóór onze tijdrekening
dateert, maar wel dat er een mogelijkheid bestaat dat deze werkwijze tot dan hier werd
gevolgd.
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Grafzerken uit de 14e eeuw in de duinenabdij te Koksijde
Onlangs werden in de ruïne van de abdij van de Duinen te Koksijde vier merkwaardige
grafzerken blootgelegd. Reeds vroeger werden drie grafzerken binnen de kerkmuren
ontdekt. Over deze grafzerken zal in een andere bijdrage gehandeld worden.
Deze vier grafzerken, alle van uitzonderlijk groot formaat, liggen in de westergang
van het kloosterpand. Alle vier op kleine afstand van mekaar. Ten zuiden van die rij
zerken bestaat nog een dubbele grafkelder, waarvan de zerk echter totaal verdwenen
is.
De opschriften van die zerken, alsook de figuren die erop afgebeeld staan, duiden
aan dat het leken zijn die eronder begraven liggen. Aanstonds dient toch aangestipt,
dat minstens één ervan een vrouwelijke ‘familiaris’ is. Daarover weiden we verder
uit.
De oudste, naar opschrift en uitzicht aanduiden, is de tweede zerk, dit wanneer
men die zerken telt vanaf de zuidzijde van de kloostergang. Het is een groot arduinen
stuk, 2.90 m. lang, 1.44 m. breed en 0.153 m. dik. Op die zerk staat enkel de legende.
In de bovenhoeken bemerkt men een wapenschild in een vierlobbige kader. Het
onderste deel van het opschrift, alsook een deel van het opschrift van de zijkanten
is uitgewist. Het nog overgebleven opschrift luidt:
[1]

+ HIER + LEGHET + GILLIS

[2]

VEYS + DIE + STAERF + IN DIE + ...
MAENT...

[3]

..............................

[4]

... MEN + SCREEF + M + CCC + II +
BID + OVER + DIE + ZIELE +

Opsporingen in verscheidene cartularia en documenten hebben ons doet besluiten
dat deze Gillis Veys, die stierf in 1302, te identificeren is met de grafelijke baljuw
Gillis Veys. Als grafelijk baljuw van Brugge wordt hij geciteerd van 21 oktober 1294
tot 14 juni 1295(1). In de oorkonden van de Sint-Niklaasabdij van Veurne, wordt
‘Gilles Veize’ in mei 1296 vermeld als ‘baillius dou tieroir de Furnes’. Vóór hem en
de schepenen en keurlieden van Veurne-Ambacht wordt een verzaking aan
grondrenten geakteerd(2).
Volgens H. Nowé, in het pas aangehaalde werk, is de opvolger van Gillis Veys
vóór 15 oktober 1304 als baljuw voor Veurne-Ambacht aangesteld geweest. Het is
dus wel mogelijk dat Veys dit ambt bekleed heeft tot aan zijn overlijden in 1302.
Het geslacht Veys is een oud geslacht uit Veurne-Ambacht. In menig stuk van de
14e en 15e eeuw - de latere eeuwen daar-

(1) H. Nowé, Les Baillis comtaux de Flandre, Brussel, 1929, blz. 372.
(2) Van de Putte et Carton, Chronicon et Cartularium abbatiae Sancti Nicolai Furnensis, Brugge,
1849, blz. 210-211.

Biekorf. Jaargang 57

140
gelaten - treffen we een lid van die familie aan, gewoonlijk bekleed met een of ander
voorname functie. Zo is er een Michiel Veyse schepen en keurman van het Ambacht
in 1346(3). Een Gilles Veyse treffen we aan in de rekeningen van de baljuw in 1399(4).
Vincent Veyse komt in 1410 voor als ‘cuerheer’(5) en is schepen en keurman van het
ambacht in 1423, 1429 en 1438. Filips Veyse is dismeester te Lampernisse in 1429
en aldaar ook ‘heerd’ van een heernis in 1431, 1439 en 1441(6) Het is niet onmogelijk
dat ‘joncvrouwe Margriete’, die gehuwd was met Jan de Crane, de ‘dunherdere’ van
de graaf van Vlaanderen, en die de dochter was van 'n Gillis Veys, in feite de dochter
is van de voormalige baljuw van Veurne, Gillis Veys. Jan de Crane stierf in 1369 en
werd te Lampernisse begraven(7).
Wellicht is baljuw Gillis Veys een weldoener geweest van de Duinenabdij en heeft
hij bij zijn afsterven de wens uitgedrukt in de abdij begraven te worden. Dat op zijn
grafzerk geen titel staat, doet te meer besluiten dat hij een in de streek voornaam en
welbekend personage was.
De tweede zerk in het kloosterpand van Duinen is bijna een halve eeuw jonger.
De afmetingen zijn: 2.90 m. lang, 1.60 m. breed en 0.13 m. dik. Deze zerk, ook uit
arduinsteen vervaardigd, is een echt kunstwerk. Midden een gotische rijk-uitgewerkte
nis, met steunbogen, vensters en pinakels, werd een vrouw gebeeldhouwd, in
heerlijk-golvend lang gewaad; de handen zijn gevouwen; aan haar voeten ligt een
prettig hondje, de hals versierd met een halsband met belletjes. Het grafschrift, in
sierlijke gotische letter uitgevoerd, loopt om de rand en is, op een paar woorden na,
onbeschadigd gebleven.
Het opschrift, verdeeld op de vier zijden, luidt:
[1]

HIC . JACET . SOROR . MARGARITA
. FILIA . QUONDAM . DOMINI(?).

[2]

GOYE... DE . KEYEEM . QUE . SE . ET
. SUA . SOLEMPNITER . DEDIT . ISTI
. MONASTERIO . ET . HABITUM .
FAMILIARIS . DEVOTE . SUSCEPIT.

[3]

OBIIT . AUTEM . ANNO . MILLESIMO
. TRECENTESIMO .
QUADRAGESIMO.

[4]

OCTAVO . IN . PRIVIGILIA .
ASSUMPTIONIS . BEATE . MARIE .
ANIMA . EIUS . PER .
MISERICORDIAM . DEI .
RESQUIESCAT . IN . PACE . AMEN.

(3) J. Weale, Les églises du doyenné de Dixmude, Brugge, dl II, 1874, blz. 251.
(4) A. Merghelynck, Le fief-manoir dit ‘le Chateau de Beauvoorde’ à Wulveringhem, Brugge,
dl I, 1900-1901, blz. 29.
(5) Rekening van de Watering van Veurne-Ambacht 1411-12; zie Westvlaamsch Archief II,
1940, blz. 21.
(6) J. Weale, o.c.; voor Vincent Veyse, blz. 272, 264, 265; voor Filips, blz. 264, 273, 266, 275.
(7) A. Merghelynck, o.c., dl II, blz. 77.
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Die zuster Margarita was de dochter van een inwoner van Keiem. We gissen dat het
woord dat Goye voorafgaat ‘domini’ is. Ze zou dus de dochter zijn van een edelman.
De naam Goye is mogelijk niet volledig. De zerk is op deze plaats wat geschonden,
en het is wel mogelijk dat een letter uitgewist werd. Misschien moeten we de naam
vervolledigen met een t. In 1377 treffen we in Beerst een Nicholaus aan, die de zoon
was van ‘Joannes Goeyt, dictus Corte’(8). Zou dus Goeyt of Goyet de familienaam
zijn van die Margarita?
Naar het opschrift ons mededeelt, was Margarita ‘zuster’ geworden in de abdij
van Duinen, nadat ze zichzelf en haar bezittingen aan de abdij had overgemaakt en
dit ‘op plechtige wijze’, en het kleed van ‘familiaris’ devoot had aangenomen. Ze
stierf op 13 augustus 1348.
De ‘familia’ betekende, in de Middeleeuwen, de groep leken die in de dienst
stonden van een abdij, dit ofwel in het abdijgebouw zelf, ofwel in de afhankelijkheden
van de abdij. De ‘familiares’ die dichtst bij het kloosterleven betrokken waren, werden
oblati, offerti, donati, devoti, conversi genoemd. Deze mogen niet vereenzelvigd
worden met de geestelijke broeders of conversen. Die familiares waren vrome leken
die, gedreven door godsvrucht, zichzelf, hun arbeid en hun bezittingen geheel of ten
dele aan een klooster afstonden. Ze bleven leken, alhoewel sommige een kloosterkleed
droegen(9).
Margareta zal wellicht tot dit soort familiares behoord hebben. Uit de kroniek van
Duinen blijkt dat reeds in de 12e eeuw dergelijke familiares, ook vrouwen, aldaar in
de dienst van de abdij stonden(10).
De derde zerk uit het kloosterpand is meer geschonden dan de vorige. De steen
was, in de aard van deze van zuster Margarita, een echt kunststuk. In een op dezelfde
wijze als de zerk van Margarita versierde nis staat een mannelijk personage. Men
ontwaart nog het handvest van zijn zwaard, dat hangt aan een lendenriem. Het
opschrift was in een koperen band gezet, die het geheel omringde. Jammer genoeg
is die band verdwenen, en blijft enkel de geul die eraan herinnert. Ook het aangezicht
en de handen waren in koper uitgevoerd en zijn verdwenen. De afmetingen van deze
zerk zijn: 2.65 m. lang, 1.48 m. breed en 0.14 m. dik.
De vierde zerk is zeer beschadigd. De oppervlakte ervan is bijna afgeschilferd,
zodanig dat de enkele lettertekens die nog te bespeuren vallen, niet toelaten een tekst
erop te ontcijferen. Onderaan op de rechterhoek ontwaart men nog het onderste van
een kleed, de

(8) J. Weale. o.c., blz. 442.
(9) Zie Ph. Schmitz, Histoire de l'Ordre de Saint Benoit, t. I, 1942, blz. 284-285. - Zie aldaar de
bibliographie. Zie ook J. Marchal, A propos d'une variété de pensionnés monastiques: le
droit d'oblat, in Revue Mabillon, 1949, blz. 1-24.
(10) Cronica et Cartularium monasterii de Dunis, Brugge, 1864-1867, dl I passim.
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benen en de voeten. Onderaan zitten twee hondjes, de kop naar mekaar toegekeerd.
Zonder twijfel zullen in de twee andere gangen van het kloosterpand nog andere
grafzerken ontdekt worden. Over de graven die ontdekt werden in het deel van het
pand dat langs de abdijkerk ligt, zullen we in een afzonderlijke bijdrage handelen.
Hoe nu ten slotte uitleggen dat leken, zoals een baljuw Gillis Veys, en wellicht
nog andere, in dit deel van het kloosterpand begraven werden? Dit gebruik dateert
ongetwijfeld niet van de eerste tijden van de Cisterciënzerorde, waar men zo streng
was in het bewaren van de clausura! Later echter zouden leken, vooral de weldoeners,
toegelaten worden tot de woonplaatsen van de conversen, ja tot in dit deel van het
kloosterpand dat paalde aan die plaatsen. In de oude Duinenabdij van Koksijde paalde
dit deel aan het pand of de gang van de conversen. Langs een poort, waarvan de
opening nu nog in de ruïne te bespeuren is, konden de conversen - en hun seculiere
vrienden - het kloosterpand binnengaan. Zo zou dan ook aan leken toegelaten worden
hun grafstede in die gang te kiezen.
J. DE CUYPER.

Leprozen in Vlaanderen
De Italiaanse geneesheer Panthaleone de Confluentia, die omstreeks 1470
West-Europa bereisde om er de zuivelbereiding en vooral de kaasbereiding na te
gaan, bezocht o.m. de stad Gent. Hij had de indruk dat er in deze stad (en andere
Vlaamse steden?) meer melaatsen waren dan overal elders waar hij voorbijgekomen
was. De oorzaak daarvan was, zo meende hij, het overdadige melkverbruik. 's Morgens
vroeg zag hij door één van de poorten een konvooi van acht of tien karren vol
melkkruiken de stad binnenkomen, en men zei hem dat door de andere stadspoorten
evenveel melk werd aangevoerd. Geen wonder, besloot de geleerde, dat hier zoveel
leprozen zijn. Ook het verbruik van zeevis, dat hier zeer algemeen is, kan in zekere
mate tot de verspreiding van de melaatsheid alhier bijdragen. Tot zover de opinie
van onze geleerde bezoeker in 1470.
Dokter Panthaleone was professor aan de hogeschool van Verceil (Piemont) en
heeft zijn observaties over zuivel- en kaasbereiding medegedeeld in een latijns werk
- een zeldzaam inkunabel - dat in 1477 te Turijn door Jehan Le Febvre gedrukt werd
(Brunet, Manuel 4, 348). Hij zal wel een der eersten geweest zijn die de melaatsheid
in verband heeft gebracht met deficiënte of verkeerde voeding. En dit naar aanleiding
van zijn reis door het ‘leprozenland’ Vlaanderen.
E.N.
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Vrijkoping van Vlamingen uit barbarije 1642-1678
In de zeventiende eeuw had de zeeroverij van de Algerijnen haar hoogtepunt bereikt
en telde men twintig tot dertigduizend christenslaven tegelijkertijd in Algiers. Het
waren zeelui en passagiers, afkomstig uit alle delen van Europa, die door de Algerijnse
zeeschuimers waren gekaapt. Deze gevangenen leefden in slavernij en waren het
eigendom van de Dei of van particuliere personen. Wie zich tot het Islamisme
bekeerde, kon als renegaat de vrijheid bekomen. De andere, aan zware lichamelijke
arbeid onderworpen, wachtten geduldig het ogenblik af, waarop zij voor een flinke
losprijs konden worden vrijgekocht.
In de Sint-Gilliskerk te Brugge stichtte Pastoor Jennyn in 1642 het liefdadig werk
van de ‘Confrerie van Triniteit’ die trachtte middelen in te zamelen voor de vrijkoping
van de christenslaven in Noord-Afrika(1).

Lijst van vrijgekochte slaven
1644. - Twee jaar na de stichting kon de confrerie haar eerste slaaf vrijkopen(2) door
bemiddeling van haar zaakgelastigde Jonker François de l'Espée, ‘ghecost hebbende
de somme van hondert vijf pont, 1 sch. X gr.’. De verloste slaaf was Diederick
Janssens, geboortig van St-Anna te Brugge. Reeds elf jaar gevangen, had hij dienst
gedaan op de galeien, alwaar hij in 1642 een hand had verloren. In enkele maanden
tijds was hij thuis en op de vierde zondag van juli 1644 ging hij 's morgens te biecht
en te communie onder de plechtige dankmis, die in de St-Gilliskerk werd opgedragen,
en in de namiddag tijdens de processie droeg hij ‘syne ketenen van slavernye die hij
daer naer up den hooghen autaer met dancksegghynghe aen de Alderh. Dryvuldicheyt
heeft opgheoffert’. Zijn slavenketenen bleven in St-Gilliskerk bewaard tot in 1866.
1645. - De confrerie spande zich bijzonder in voor de bevrijding van de Bruggeling
Adrien Jacobs, slaaf te Algiers. Uit drie brieven bleek achteraf dat hij zijn geloof had
afgezworen en de confrerie staakte verdere tussenkomst.

(1) P. Declercq. Q.L. Vrouw van Remedie te Brugge. 1942.
(2) De gegevens van onze bijdrage zijn ontleend aan de Resolutieboeken van de Broederschap
van de Allerheiligste Drievuldigheid, bewaard op het parochiaal archief van de St-Gilliskerk
te Brugge.
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1646. - Uit Algiers werd Pieter Van der Wee verlost en in november vernam de
confrerie dat vijf Bruggelingen te Salé (Marokko) als slaaf waren opgehouden.
1647. - Pogingen werden aangewend om Gheeraert den Besen of Ramon, Jan
Lantschoot en Pieter de Keysere te bevrijden. De confrerie destineerde daartoe 1500
pond.
Pieter de Keysere was schipper, ongehuwd, 21 jaar oud en parochiaan van St-Anna
te Brugge. Hij kwam in zijn vaderstad aan op 18 november, samen met Mailliard
Pyncquet, afkomstig van Komen en chirurgijn te Gent. Beide stapten op het feest
van ‘St Catlyne’ met een flambeeuw in de hand in de maandelijkse processie op St
Gillis ter ere van de Allerheiligste Drievuldigheid tot stichting van de gelovigen en
van de weldoeners van de confrerie.
1648. - Op 12 augustus deed men een bijzondere omhaling in alle kerken van Brugge,
die 900 pond groten opbracht en bestemd was voor de vrijkoop van zeven
christenslaven, waaronder vier Bruggelingen: Adriaen Ditens, Frans De Vos, Michael
Feurny, Jan van Lantschoot, Gheeraert den Besen, Jaak Vasseur en Jaak Coots. De
confrerie gelastte Gerbrandt Dobessen, handelaar te Amsterdam, met de nodige
onderhandelingen. Op 22 december gaf Henri d'Azevedo order aan Ambrosius Kemp,
handelaar te Amsterdam, om 656 florijnen uit te betalen voor de vrijkoop van de
Bruggeling Gheeraert den Besen, die te Algiers als slaaf zat gevangen.
1649. - Uit Tripolis keerde de Bruggeling Jaak Pieter Coots ‘oudt 23 jaeren’ op 6
juli naar Brugge terug. Hij was geboren op de St-Annaparochie en de confrerie had
als losprijs 170 p. 19 sch. 4 gr. uitgekeerd. Aan de maandelijkse processie, die op 19
juli op St-Gillis uitging, namen ook deel Jooris Schoenmaeker uit het land van Luik
en Christoffel Popelaere, vrijgekomen in de slag bij Candia. Zij waren helemaal
misvormd door geleden tormenten.
Op 4 augustus was het de beurt aan de Bruggeling Jan van Lantschoot om zijn
vaderstad terug te zien. Hij was 22 jaar oud en geboren in de Karmerstraat. Voor 218
p. 3 sch. 4 gr. had de confrerie hem te Tertuan kunnen vrijkopen. Met hem kwamen
ook aan: Gheeraert den Besen of Ramon, 27 jaar oud en geboren op St-Salvator, en
Jacob Vasseur, alias Waygat, een geboren Bruggeling maar te Oostende getrouwd.
Beide kwamen van Salé. Hun losprijs bedroeg de som van 550 p. 19 sch. ten laste
van al de broederschappen van de Nederlanden.
Uit dank gingen deze verloste slaven mede vóór het H. Sakrament in de processie
van de maand augustus.
1650. - Aan Gerbrandt Dobessen te Amsterdam gaf de confrerie opdracht tot het
lossen van volgende slaven:
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L'ABBAYE DES DUNES
SAINT IDESBALD
par
Jean de VINCENNES
()
L'Abbaye des Dunes, de Coxyde, avec sa somptueuse église du XIIIme siècle, était
le monastère le plus célèbre de la Flandre Maritime. Pendant des siècles, le sable des
dunes a couvert ses ruines.
Des fouilles minutieuses dégagent les restes de la glorieuse abbaye. Un musée réunit
nombre d'intéressants souvenirs, constamment complétés par de nouvelles
découvertes. Tout un vaste cimetière, jusqu'ici inconnu, apparaît.
Jean de Vincennes fait revivre d'une manière extraordinairement vivante l'histoire
de l'abbaye des Dunes, depuis la fondation en 1107 jusqu'à la fin, lors de la Révolution
française.
Cet ouvrage, écrit en style alerte, avec un humour parfois piquant, est solidement
documenté et animé par de curieuses anecdotes historiques. Il retrace les péripéties
de la vie du monastère et la situe dans les événements souvent dramatiques qui se
succèdent au debors. Il sera apprécié tant par ceux qu'intéresse l'histoire que par ceux
qui recherchent les pittoresques ‘à côté’ des temps passés.
Ce volume des Editions Héraly, de Charleroi, de 136 pages, format 13 × 18, illustré
de 18 hors-texte, et complété par une note sur les fouilles actuelles, peut être obtenu
par versement de 30 francs au Compte Chèques Postaux No 8259.05 de J.M. Melis,
7, avenue Jean Laudy, Bruxelles.
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(Cliché A.C.L.)
L'ABBAYE DES DUNES, A COXYDE
TABLEAU DE POURBUS (XVIe Siècle)
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Michael Kearny, student, broeder van een predikheer, die leraar was te Leuven. Hij
verbleef als slaaf te Salé.
Jacob Reyss van Hondschote.
Gilles Niesens van Eeklo.
Mahieu Kieken.
Adriaen Osten.
Jacob Dierycxssens te Arsiers.
Jan Damyt van Doornik te Tripolis.
Pieter Cornelissen van Brugge.
Antonio Niernic van Nieuwpoort.
Cornelis Mannaert van Aalst.
Op 27 augustus, na drie jaar en vier maanden slavernij, kwam de Hondschotenaar
Jan Le Fèvre te Brugge aan. Te Brugge verbleef zijn moeder ‘Chrystynken, laetst
wonende inde Inghelstraete teghen over de cortegarde van de Ruyters’. Zij had
dikwijls brieven van recommandatie tot de confrerie gericht. Op 28 augustus ging
hij tussen twee engelen in de processie en droeg een schone gepareerde witte kaars
van één pond. Hij schonk zijn rode muts tot memorie.
1651. - Op 22 januari, vierde zondag van de maand, communiceerde in de mis
Nicolaes Janssens, 49 jaar oud, teruggekeerd na zeven jaar slavernij in Algiers. 's
Avonds in de processie droeg hij een gepareerde kaars vóór het H. Sakrament.
Op 10 februari kwam Mahieu de Schoot, kapitein ‘voor syne conynckliche Majesteit
ghevaren te hebben ter zee’. Al hadden de reders van Oostende het losgeld voor hem
te Algiers betaald, toch hield hij er aan deel te nemen aan de dankprocessie op St-Gillis
en inlichtingen te verschaffen over de toestand van de andere slaven, die met hem
op zijn schip waren gekaapt geweest.
Op 30 april nam Thunis Jaecques De Beer deel aan de processie. Hij was geboren
op St-Maartensparochie bij Hautpont te St-Omaars.
Jacob Diericxsen, geboren te Duinkerke en 27 jaar oud, kwam te Brugge toe op
23 september. Op de vierde zondag, na biecht en communie, ging hij 's avonds in de
processie met ‘eene ghepareerde keerse, inghelkens ende maeghdekens’.
1652. - Op 28 mei arriveerden, na vier jaar slavernij in Algiers, Adriaen Osten,
jonkman, 29 jaar, geboren te Duinkerke en Mahieu Kieken, jonkman, 24 jaar,
eveneens van Duinkerke.
1653. - Op 23-24-25 maart kwamen te Brugge: Jean de Coester van Steenvoorde,
Guillaume Mesghelier van Hautpont (St-Omaars) en kapitein Jacques Willemssen,
alle drie van Algiers. Zij woonden de plechtigheden van Witte Donderdag bij in de
St-Gilliskerk. Op 26 december kwamen nog op St-Gillis toe: Pieter Cornelis en Jan
Gooris, beide van Brugge, Louis Else van Merkem en Andries Crava van
St-Winoksbergen.
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1654. - Met de gelden uit de algemene kas van de broederschappen in de Nederlanden
lostte men:
op 1 maart: Jean d'Amyt van Doornik,
op 24 april: Jean Wilsen van Duinkerke,
op 24 juli: Julien Carton,
op 9 november: Jaak But van Duinkerke en Comelius Zeghers.
1655. - Op 27 januari kwam Adriaen De Wilde van Duinkerke op St-Gillis aan, na
7 jaar gevangenschap te Algiers.
Op 1 februari was het de beurt aan Jean Pieterssen en Olivier Thunis, beide van
Duinkerke, alsook Abraham Wylandt van Gent. Zij waren door de Venetianen uit
hun galeien bevrijd geworden.
Op 23 juli noteert men de aankomst van ‘twee aerme naeckte ende siecke
Hamborgers, gheluckelick door de Venetiaenen verlost uyt de slavernye der Turcken
op de galleyen, naer de vanghenisse van vijf jaeren’.
Op 23 september bood Charles Blondel van Duinkerke zich aan bij de confrerieraad,
na zes jaar lang slaaf geweest te zijn te Algiers.
Op 8 november was het Ambrosius Bertrant die Brugge bereikte, komende van
Constantinopel.
1656. - Als verloste slaven kwamen toe: op 10 februari: Pierre Willemet; op 22 april:
Petrus Bourra; op 6 juni: Antoon De Clerck; op 9 augustus: Jaak Jansens.
1657. - Op 16 januari: twee slaven komende van Salé; op 26 februari: Jan Frans
Poirtons van Brussel; op 27 maart: Jean Biesen van Duinkerke.
1658. - Antoon Michiels en Jan Theunis deden Brugge aan op 1 februari.
1659. - In de loop van januari begroette men twee Bruggelingen: Frans Willaert en
Everard Van den Kerckhove.
1660. - Door Gerbrandt Dobessen van Amsterdam werden onderhandelingen
aangeknoopt in verband met de vrijkoping van drie Bruggelingen: Jacob Zannequin,
Bartholomeus Danincx en Jacob Turck. Hun losprijs beliep 336 p. 5 sch. 4 gr.
Dit jaar kwamen twee griekse priesters te Brugge bedelen om losgeld voor hun
landgenoten, die in Barbarije gevangen waren.
1661. - Op 21 januari besloot de confrerie om het nodige te doen tot bevrijding van
Pieter Buys van Koekelare en Willem Herremans van Brugge, beide slaven te Algiers.
Pieter Buys werd uitgewisseld door de Hollandse Vice-Admiraal de Ruyter tegen
Muzelmanse gevangenen op de kusten van Noord-Afrika.
Einde februari zag Bartholomeus Danincx zijn vaderstad terug.
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Jacob Zannequin was als schipbreukeling verdronken nabij de haven van Marseille.
1662. - De twee Bruggelingen Willem Herremans en Jacob Turck kwamen uit
slavernij thuis op 6 april.
Op 1 juni besliste de confrerieraad twee Bruggelingen te verlossen: Bernard Storme
en Gaspard Trompet, die beide in Algiers gevangen waren. Door tussenkomst van
Vice-Admiraal de Ruyter werden zij bevrijd. Zij namen deel aan de dankprocessie
op St-Gillis en kregen vanwege de confrerie een steungeld om nieuwe klederen aan
te kopen.
Op 25 juni nam de confrerie het besluit ook Pieter Andries van Aartrijke, gevangen
in Algiers, te verlossen. Hij kwam, samen met Gaspard Trompet, in Vlaanderen terug
einre 1663.
1664. - De twee Bruggelingen Gilles Bogaert en Michel Wittebroodt, christenslaven
te Algiers, werden vrijgekocht door de confrerie.
1665. - Op 3 juli was het de beurt aan Adriaen De Conynck en Jacob Heyndricx,
beide van Brugge en Henri Lefebure van Hondschote.
1666. - De confrerie besliste op 1 april Nicolaes De Reus van Brugge vrij te kopen,
die sinds vijftien maanden te Algiers was opgehouden.
Begin december greep een bijzondere processie plaats op St-Gillis, waaraan een
Pater Trinitariër met 20 christenslaven uit de Nederlanden deel namen.
1667. - Jan Olliviers van Brugge, kapitein van het schip de ‘Sint-Franciscus’, die uit
de haven van Brugge was vertrokken, werd door de zeerovers gekaapt in september
1666. Met gans zijn bemanning kwam hij in slavernij terecht te Algiers. Men eiste
2000 florijnen als losprijs. De Brugse confrerie kwam tussen voor 400 en het Vrije
Schippersgild, samen met de stad Oostende, voor 1400 florijnen.
1668. - De confrerie deed de nodige verhandeling tot de vrij koop van Martin Van
Woumen uit Brugge, Cornelius Rinneman van Bieren bij St-Winoksbergen en Antoon
Wydeleyne, alle drie varende op schepen van de Brugse Haven. C. Rinneman
behoorde tot de ‘Sint-Franciscus’, gepraaid in september 1666, en Wydeleyne was
gevangen genomen aan boord van het fregatschip ‘Sint-Xaverius’ met kapitein Jan
de Brievere, in de handen van de zeerovers gevallen in oktober 1667.
1670. - Dit jaar mocht de confrerie de vrijkoop boeken van een ganse reeks
christenslaven:
Jan Janssens, gekaapt op een Engels schip in 1669 en gevangen te Salé.
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Pieter Van Wynsberghe, genomen in 1669 op een zeilschip varende van Spanje op
de Kanarische Eilanden en vast te Algiers.
Albert De Ruyter en Pieter Heyndrickx, gegrepen met kapitein Jan De Swarte in
1665 op een koopvaardijschip uit de haven van Oostende, en verblijvend in het bagno
te Algiers.
Frans De Wilde, slaaf sinds 14 jaar.
Jan Vermeersch van Duinkerke en Gheeraert Janssens samen gekaapt en in slavernij
te Algiers.
Frans Fernandez, een scheepsjongen van 14 jaar, gesnapt met kapitein Jan de
Brievere, vertrokken uit Oostende in 1668, alsook Frans Verlee, een scheepsjongen
van 13 jaar en twee matrozen: Bernard Jeerssens en Matthieu Doucx.
1671. - De confrerie gelastte Abraham Van Susteren, makelaar te Amsterdam, de
vrijkoop te bespoedigen van Jan Janssens van Brugge.
1673. - Geldelijke tussenkomst werd voorzien voor de verlossing van vier
Oostendenaars, alle gevangen te Tripolis: Jan Van den Kerckhove, Pieter van
Steenkiste, Jan Hesdain en Gaspar Vlaminck.
Op 15 juni kwamen de twee Nieuwpoortnaren Henri Antheunis en Nicolas Roose
in hun geboorteland toe.
1675. - Voortaan was de zaakvoerder van de Brugse confrerie: Francoys Cardon,
koopman te Rijsel. Op 27 februari besloot de raad 350 patacons te besteden voor de
vrijkoop van schipper Jan Van Cattendyck, een Nieuwpoortnaar, die sinds 3 jaar te
Algiers in gevangenschap verbleef. De confrerie loste Jacob Ketele van Torhout,
Jean Corneille Saman van Eeklo, Matthieu De Vriendt van Nieuwpoort en Jean
Antoine Cocx van Sint-Laureyns uit de slavernij te Algiers.
Op 25 november gingen 16 slaven uit een partij van 39, gelost door een generale
redemptie waartoe al de aalmoezen van de broederschappen in de Nederlanden
hadden gediend, in de processie op St-Gillis.
1676. - Cornelius Voucx van Oostende kwam van Algiers terug.
1677. - Jan Lauwereyns van Oostende werd vrijgekocht te Algiers.
1678. - De confrerie kreeg Jan Verhaeghe uit Brugge los, die op 9 juni 1671 met de
bemanning van kapitein Jan De Swarte in de handen van de Algerijnse zeeschuimers
was gevallen.
P. DECLERCQ.

Ziekengerief.
- Fonsje Block was oud en ziek. De dokter kwam 't bezoeken en vroeg hoe 't al ging.
‘'t Endeke wordt kort’ zei Fons, maar 't zat met een endetje worst in zijn bedde.
(Leiestreek).
G.P.B.
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De reus en de draak in de ommegang van tuindag te Ieper
1585-1594
De Reus van Ieper wordt ouder met de jaren. In de vorige eeuw vond hij zijn
geschiedschrijver in minister Vandenpeereboom die in 1881, in het vijfde deel van
zijn bekende Ypriana, een heel hoofdstuk aan ‘Goliath’ heeft gewijd.
Vandenpeereboom wist de reus van zijn vaderstad met geen oudere adelbrieven te
tooien dan uit 1683 toen men, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van de Tuindag,
besloot ‘te maecken eenen nieuwen rock voor de reuse, ende te legghen nieuw gallant
op den panen justaucorps...’(1).
Hoelang ging de Reus toen al in de ommegang mede? Vandenpeereboom liet de
vraag open. En toch lagen hem in 1881 gegevens voor de hand die er op wijzen dat
reeds in het eerste kwart van de 16e eeuw een reus en een draak in de ommegang van
Tuindag optraden. De Ieperse stadsarchivaris Isidore Diegerick had inderdaad in
1857 de tekst uitgegeven van een berijmde ‘Supplicatie voor den zodt van Yper’ een ongedateerd stuk uit het begin van de 16e eeuw - waarin reus en draak als bekende
figuren van de ommegang beschreven worden(2). Deze tekst werd door
Vandenpeereboom voorbijgegaan en is dan ook, ten gevolge van zijn verzuim, niet
in de latere literatuur over de ommegangsreuzen ingeburgerd geworden.
Hier volgt nu de strofe uit de ‘Supplicatie’ waarin de Ieperse stadsnar de wetheren
‘in het zotte’ verzoekt om een nieuwe rok voor de Tuindag: in zijn oude versleten
rok zou hij immers beschaamd en verbeten worden door de Reus en de Draak van
de ommegang.
[De stadsnar spreekt:]
Dus zoudic gherne triompheren int keyie(3),
Jeghen Thundach, wandt dan werden veel zoten versaempt,
En, myn heeren, heb ic dan gheen nieuwe levereyie,
Ic werde te veele zeere jeghen de Rueze bescaempt!
Dus wilt daerin voorzien alzoo dat betaemt,
Wandt heb ic gheen nieuwe rock, verstaedt de zake,
My moere zecht, met dat ic ben zodt befaemt,
Ic werde doodt ghebeten van den Drake...

(1) A. Vandenpeereboom, Ypriana 5, 197 (Brugge 1881).
(2) I. Diegerick, Le Fou d'Ypres in Annales de la Société d'Emulation, 15 (1857-1861), 143-146.
R. Buckinx, Goliath Reus van Ieper, p. 3 (Ieper, 1955) vestigde onlangs de aandacht op deze
tekst.
(3) Keyie: gekheid, uitgelatenheid.
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Een andere belangrijke bron werd door Vandenpeereboom eveneens verwaarloosd,
namelijk het Dagboek van Augustijn van Hernighem dat aan de geschiedenis van
Tuindag in de jaren 1585-1594 een ander uitzicht zou hebben gegeven. De Ieperse
historicus meende immers dat de processie van Tuindag geschorst is gebleven
gedurende 31 jaar - van 1578 tot 1609 - terwijl in feite de processie weer is uitgegaan
vanaf 1588 en de Reus, na een onderbreking van niet meer dan tien jaar, weer in de
ommegang is opgetreden. Jaar voor jaar heeft de Ieperse koornmeter als ooggetuige
de uitgang van processie en ommegang aangetekend en daarbij telkens aan de Reus
zijn aandacht geschonken. Uit zijn Dagboek volgen hier de desbetreffende
uittreksels(4).

1588
Op den vij. dach van oust zo wast thundach ende men drouch processie naer coustume
ront omme de stede ende daer waren vele iongher vande wachte vande poorterie die
in processie ghynghen met huerlieden gheweere ende den opvaert was ghestelt ende
de ruese ghynck omme maer niet ront omme de stede maer quam teghen totter
vulderstrate ende blyfvende alzoo vooren gaene tot processie in was ende daer was
tamelyck vrempt volck naer den tyt.

1589
Op den vj. oust zoo wast thundach ende elck hadde ghemaect ghereetscap om zyn
torsen te verchieren ende de clocke luude drie half hueren om processie te vergaeren
ende als de processie ghereet was om uut te gaene zoo wierden de drie poorten
gheslooten tot dat de processie in ghecommen was ende de straeten al omme verciert
zynde es processie uutgheghaen de gheestelycke vooren ende de ghylde [dat waeren
de schermers, de busschieters ende de cruusbooghe ende den hantbooghe] volchden
naer mette convoyers met huerlieden capyteijn ende naer coustume zoo passeerden
op de zuvelmaert de ghylden vooren ende twiert te reghenen wel zeere ende het bleef
gheduerende dat de processie vercoort wiert. Aldus es den thundach duere ghepasseert.
De reuse wiert naer noene omme ghedreghen ende tsmaendaechts zoo hielden de
ghemeene lieden recreatie ende tsdysendaechts ende by naest de weke duer ende
tverghynck taemelycken gode lof daer en ghebuerde gheen onghelucken...

1590
(4) Uit het eigenhandig handschrift van Augustijn van Hernighem, Cod. 296 van het Fonds
Goethals-Vercruysse in de Stads-bibliotheek te Kortrijk. De medegedeelde teksten komen
er in voor als volgt: 1588: vol. V, p. 129; 1589: vol. VI, p. 53; 1590: vol. VI, p. 157; 1591:
vol. VI, p. 300-301; 1593: vol. VII, p. 153-155; 1594: vol. VII, p. 266-267. - De teksten
betreffende 1589 en 1591 vindt men naar een later afschrift in de ‘Nederlandsche Historie’
(op de naam van Augustijn van ‘Hermelghem’) uitgegeven door F. Vande Putte, deel II. p.
116 en 245 (Gent 1867; Maetschappij der Vlaemsche Bibliophilen, 3e Serie, nr 10).
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Op den v. oust thundach zynde zoo luude de clocke op de halle naer oude coustume
ten vyf hueren totten vyfen half, ten zessen ende ten zevenen van ghelijcke ende twas
schoon wedere ende den opvaert(5)

(5) De ‘opvaert’ = de stellage opgetimmerd tegen de Halle voor de vertoning van de Hemelvaart
van Maria na de processie.
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stont ghereet om het verscynen van processie ende myn heere den byschop die droucht
thelich sacrament uut ende alle de prelaeten tot iiij. ghynghen vooren ende naer het
helich sacrament, ende men drouch de processie naer coustume ront omme de stede(6).
Nota.
Desen thundach die met schoone processie gheschiede openbaer ghynck
bet te wercke, dant de guesen dede over xxiiij. iaer.

1591
Op den thundach zoo reghenet zoo zeere dat de processie niet en zouden uutgaen
hebben maer op den tyt van ix. hueren en half ghync de processie uut ende commende
ande swaene in de bueterstraete zoo beghonstet wat te reghenen, zoo duer vreese dat
ghedueren zoude zoo naemen zy hueren keer duer de bueterstraete naer het
vleeschshuus, het beghonste op te claersen, ghijnghen den gheheelen ommeganck
ende den opvaert was ghestelt ende de vier ghylden ghyncghen omme met huerlieden
hooftman, de poorten waeren gheslooten bin den ommeganck, de ruese ende de
draeke waeren omme ghedreghen ende aldus vergynck den ommeganck.
Tsmaendaechts den v. oust zoo hielt het volck thundach ende tsdysendaechts van
ghelycke ende de ruese drouchmen achter straete naer coustume omme te hebben
drynckghelt ende god danck daer en ghebuerde geen swaerheyt zoo vande
Oostendenaers als ander zaeken.

1592
Op den tweeden dach van oust zoo wast thundach ende twas zeer schoon wedere
ende de ghylden ghynghen omme ende de rueze ende de drake die triompheerde(7)
ende den thundach vergync zonder swaerheyt.
Tsmaendaechts ende tsdysendaechts ende tswoendaechts zoo ghynckghen de
zackedraghers mette rueze omme alle drie dese daghen.

1593
Op den thundach den eersten van oust tsnuchtens zoo heeft gheluut de clocke ten
vyf hueren, ten zes hueren ende ten zeven hueren elcke reyse een half huere, ende
twas schoon wedere ende de ruese de draken wierden omme ghedreghen ende alle
vier de ghylden ghynghen omme ende men drouch schoone processie ende dobbel
was, den bysschop was ghestoffeert van vyf ofte zes prelaeten die hadden dobben
(sic) wijn naer coustume. Den opveert van onze liever vrauwe wiert ghestelt voor
(6) De aantekening over 1590 vermeldt de Reus niet. Militaire beweging maakte de stad bijzonder
onrustig; daardoor zal de ommegang van de Reus misschien weggevallen zijn.
(7) Triompheren = vreugde bedrijven, plezier maken.
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tcontoor vande wezerie ende de processie die wiert volbrocht zonder swaerheyt. God
de heere hebben lof ende eere inder eeuwich ament.
Op den iiij. oust woensdach zynde... daer was zeere veele volck ter maert mydts
dat de Ruese noch niet sliep...
Op den 5. oust donderdach zynde zoo ghynghen de assysenaers vande bieren ende
baden mynne heeren datmen noch desen dach zoude moeghen omme draghen de
Ruese om daer mede op te sluuten den thundach, ende mynne heeren hebbent tzelve
gheconsenteert ende twas zoo ghedaen.
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1594
Op den vij. van oust zoo wast zondach ende oock mede thundach ende duer Gods
gratie niet jeghenstaende alle de quaede macren die op alle zyden waeren zoo van
oosten ende westen zoo hebben de heeren toe ghelaeten te houden thundach ende
mydts datter langhe ende veele tyden voor desen hadde gemaect zee teere ende aerm
wedere, zoo wast op den thundach zeer schoon ende claer wedere, maer het reghende
wat in de processie ende niet te bediene, de ghylden ghynghen zeer excelent om ende
de ruese met zynnen nieuwen rocx ende oock eenen gansche nieuwe ruese met alle
datter toe dient(8) ende een nieuwe drake. Den upvaert was ghestelt naer de coustueme.
Ghebenedyt moet God zvn.
Tsmaendaechts den viij. zoo wiechde tvolck zeere de ruese over al ende naer de
noene zoo speilden de jongher vande sosysteyt...(9) een commeedie ofte spel... vanden
rycke vrecke ende den aermen lasarus...
Deze teksten bevestigen het optreden van Reus en Draak in de ommegang vóór de
beroerde jaren 1578-1585. In 1588 wordt de ‘oude coustume’ eenvoudig weer
opgenomen.
De processie zelf bestond uit een lange stoet van de seculiere geestelijkheid en
van de regulieren met hun beelden en relikwieën. De vier militiegilden vormden het
geleide. De overige gilden en corporaties worden niet uitdrukkelijk vermeld, zij
behoren echter zeker tot degene die in 1589 hun toortsen gereedmaken en versieren
om mee te gaan. De magistraat ging ook in corpore mee. Sprekende en spelende
groepen traden, voor zover we weten, in de processie van de 15e en 16e eeuw niet
op, wel werden na de processie in verscheidene straten wagenspelen opgevoerd. Van
Hernighem noteert telkens de ‘opvaert’: een soort wagenspel tegen de Halle dat de
Hemelvaart van Maria voorstelde, van andere spelen gewaagt hij niet.
Uit de notities van onze kroniekschrijver blijkt dat Reus en Draak een eigen leven
leidden, gebonden aan de Tuindag doch onafhankelijk van de processie. Zij houden
een eigen ommegang die zich niet beperkt tot de Tuindag zelf, maar dagenlang - in
1593 gedurende heel de Tuindagweek - voortgezet wordt. Ook op de Tuindag zelf
gedraagt de Reus zich zelfstandig. In 1588 gaat hij niet heel de ommegang mede die
naar oud gebruik te 7½ uur uittrok en tot de middag duurde: hij gaat op zijn uur de
ommegaande processie tegen en treedt dan verder mee op de kop van de stoet. Zijn
eigen tijd was echter de namiddag, als de pret begon. In 1589 wordt de Reus ‘naer
noene ommeghedreghen’: Reus en Draak ‘triompheren’ (bedrijven vreugde) en de
‘recreatie’ duurt voort de volgende dagen. Immers van de maandag voort kreeg het
‘volck’ zijn beurt: de ‘ghemeene lieden’ hielden

(8) Van Hernighem spreekt hier blijkbaar niet van een nieuwe andere Reus: hij steunt er op dat
de Reus niet alleen een nieuwe rok kreeg doch totaal, binnen en buiten, vernieuwd werd. En
de Draak samen met hem.
(9) De leerlingen van het Jezuietencollege.
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dan Tuindag en de Reus was de held van het feest. Men droeg hem rond ‘naer
coustume omme te hebben drynckgelt’. De dragers schijnen wel traditioneel de
mannen van het officie der zakkendragers geweest te zijn, in 1592 zien wij hen drie
dagen lang met de Reus omgaan. Van Hernighem laat horen dat het er ‘bruegeliaans’
toe ging, het uitgelaten volk drong op de Reus aan en ‘wiegde’ hem zeer te allen
kante (1594), met staties bij al de herbergen. Ook de stadsnar zal ‘int keyie’ niet ten
achter gebleven zijn. De woensdagmarkt trok in 1593 geweldig veel volk daar de
Reus ‘nog niet sliep’: zo groot was zijn succes, zo goed speelde hij in de kaart van
brouwers en herbergiers, dat de ‘assysenaers van de bieren’ van de magistraat de
toelating verkregen om ook nog de donderdag - de vijfde en laatste dag - de Reus te
laten rondgaan tot sluiting van de Tuindagen.
De naam ‘Goliath’ wordt door Van Hernighem niet genoemd. De traditie van de
17e eeuw wijst er echter op dat men ook voorheen in de Reus de bijbelse kampioen
van de Filistijnen zal hebben gezien.
Reus en Draak waren in het begin van de 16e eeuw te Ieper geen nieuwe verschijning,
zoals blijkt uit de aangehaalde ‘Supplicatie’. Men mag veilig aannemen dat zij reeds
in de ommegang van Tuindag opgetreden zijn in het laatste kwart van de 15e eeuw.
Het Ieperse stadsarchief is er helaas niet meer om nader bescheid te geven.
Daarmede is Ieper een oudere ‘Reuzenstad’ dan Brugge en zeker de oudste
‘Reuzenstad’ van West-Vlaanderen.
De eerste bekende reuzenfiguur in de Brugse ommegang van het H. Bloed is
immers een ‘ros bayaert’. De Tresoriers van de stad sloten in 1513 een akkoord met
‘den deken ende eedt vande scilders’ die vroeger reeds met stomme spelen en
‘remonstrancen’ in de processie gingen. Voor het maken van dat Ros Beiaard in 1513
werd de aanzienlijke som van 24 pond groten voorzien. Het Ros was eigendom van
de stad, die gehouden was ‘te repareerne de wyelen, themmerwerk ende yserwercke’;
voor het onderhoud van ‘de mantel ende bargie van den ros beyaert’ sloot de stad in
1538 een akkoord met schilder Jan Zutterman(10). Vier jonge klerken hadden alsdan
het voorrecht de Vier Heemskinderen te verbeelden(11). Het Ros Beiaard behield lang
zijn populariteit en verscheen nog in de Jubelstoet van 1749, 25 voet hoog, met een
schitterend harnachement in Louis XV-stijl.
De Reus vinden we voor het eerst vermeld op 10 april 1545 in de Ferieboeken van
de Brugse Tresoriers. De tekst luidt als volgt:

(10) La Flandre II, 1868, 306, 316. Biekorf 42, 1936, 114.
(11) Biekorf 43, 1937, 167.
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‘Aldoe was gheaccordeert ende gheconveniert met Jan Zutterman, scildere,
als dat hij vereghenen [verhegenen = opknappen], accoutreren ende
repareren zal de remonstrancen van de ruese, rosbaeyaert, de roede van
Jesse, ende van der Helle, van al dat zijn ambocht anghaet, ende ooc de
zelve vier remonstrancen ende personnaigen daertoe dienende zal uutdoen
t'zynen coste up den Heleghen Bloet dach xlv. eerstcommende voor de
somme van vi. l.g. eens voor dit iaer.’
Dezelfde Jan Zutterman bezorgde in 1546 en 1548 de Reus, samen met de genoemde
drie ‘remonstrancen’. Bij de uitvoering van dit werk zal hij weten ‘de eere van der
stede te bewarene’: zo noteren de Tresoriers in hun Ferieboek(12).
Op 7 maart 1575 verging de Reus, samen met de andere ‘toghen’, in een brand
van het stadsmagazijn bij het Minnewater(13). De volgende beroerde tijden verliepen
zonder processie en zonder Reus. Hier ligt een keerpunt. Tot in 1575 was de Reus
van de Brugse ommegang, zoals de Reus van de Ieperse Tuindag, enig en naamloos.
De eeuw van Rubens vervangt de ‘Reus’ door een barokke bent van ‘Reuzen’ die
een familie worden en weldra ontaarden in de genealogie van Trevanus, Aurelianus,
Rosalia, Germanus, Floriana. De gedrukte Reuzespraken van 1686 en volgende jaren
geven voldoende bescheid over de ‘redenrijkheid’ van de Brugse Reuzenstam.
Vóór 1686 zijn de gegevens over die Reuzen schaarser. Wij weten echter dat op
H. Bloeddag 1670 alles bereid stond voor de processie: ‘de reusen met den hemel
ende helle met fortuijn pellicaen ende speelwaeghens...’; wegens de regen kon de
processie eerst 's anderendaags uitgaan en ‘het was tsavonds wel neghen uren en half
alleer dat het alles ghedaen was ende eer de reusen weder thuijs quamen’.
In 1663 gingen twee reuzen op schaatsen in de processie:
‘Joncker Godefroi Gillekens hadde doen oock laeten maecken twee reusen
op schatsen ende ghingen inde processie voor de gilde van sinte Barbel
voor al ende oock tsavonds voor de paraede, want Gillekens was capytein
vande borghers ende trock opden 3n meye op in paraede.’(14)
De eerste helft van de 17e eeuw schijnt eerder arm aan Reuzen geweest te zijn. Na
1650 kende Brugge een proliferatie van rhetorische processiereuzen die in de volgende
eeuw tekens vertoonden van sleet en ongestadigheid. Te Ieper hield Goliath stand,
steeds nieuw uitgedost naar de mode van zijn tijd, in populariteit alleen overtroefd
door de duivels van de onovertroffen Hellewagen. Hij was een deftige reus geworden
en zal dan niet langer meer, na en buiten de processie, gewiegd op de rug van zijn
dragers, een tweede leven in de volksbuurten van zijn stad hebben geleid.
A. VIAENE

(12) La Flandre II, 1868, 319; 321.
(13) Biekorf 11, 1900, 147.
(14) Rare Geschriften van Jacques Inbona, Handschrift p. 165; 271.
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Toponymica uit de kuststreek
(vervolg van blz. 46)
EEVOORDE. Wij hebben hier (1955, blz. 118) aangetoond dat de naam van deze oude
waterloop boven Brugge, welke dateert uit dezelfde tijd als die waarin het oude Zwin
gegraven is, teruggaat op (H)eenvoorde. De schrijfwijze Eivoorde is ‘geleerd’ en
berust op verkeerde etymologie.
Wat betekent (H)eenvoorde? Er bestaat een toponymisch element heen, dat in
verscheidene Noord-Ned. waternamen voorkomt: Eendracht (= Heendrecht, naam
van de Scheldearm tussen Tolen en Noord-Brabant), Heenvliet (eiland Putten),
Heensloot (Z. Holland)(1). Dit heen, dat gemakkelijk verward wordt met heem, is een
oud woord voor ‘riet’. Heenvoorde is dus Rietvoorde.
KOOLKERKE. Wij hebben hier (1954, blz. 99) deze gemeentenaam verklaard als:
kerke ten kole, kerk op het verheven land. Kool is dan hetzelfde als kol met gerekte
klinker. Deze rekking is een verschijnsel dat in de taal van de streek veel voorkomt.
Andere kool- of koltoponiemen zijn ons uit Zuid-Nederland niet bekend, wel uit
Noord-Nederland: Kolland, Kolleven, e.a.(2). Het toponiem Koolkerke is dus helemaal
geen alleenstaand verschijnsel en we menen dat onze afleiding als zeker kan
beschouwd worden.
BLANKENBERGE. We lezen bij Schönfeld, Veldnamen blz. 61(2): ‘Naast blank wordt,
voorzover het het blinkend wit van de duinen betreft (vgl. Zuidndl. Blankenberge),
in 't bijzonder het znw. Blink gebruikt.’ Deze verklaring van Blankenberge is blijkbaar
overgenomen uit Carnoy (Origine des noms des Communes de Belgique, I blz. 76).
We hebben er reeds op gewezen dat deze verklaring foutief is omdat blank in de taal
van het kustland niet ‘schitterend wit’ maar eenvoudig ‘bloot’ betekent. Men kan
zeggen dat het onderscheid gering is omdat bloot zand en blote duinen schitterend
wit zijn...
HOOSEMANSPOLDER. De Flou XI 829 geeft onder het trefwoord Oosemonds Polder
een tekst: ‘In lijsseweghe, verre noordt vander kercke, jn hoosemans poldere’. (Legher
Chartreusen Brugge, 1550). Dit ‘hoosemans poldere’ is niets anders dan een verkeerde
schrijfwijze voor Oudemaars Polder, waarover wij hier reeds geschreven hebben:
polder

(1) M. Schönfeld. Nederlandse Waternamen. Brussel 1955.
(2) M. Schönfeld. Veldnamen in Nederland. Amsterdam 1950.
(2) M. Schönfeld. Veldnamen in Nederland. Amsterdam 1950.
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ten N. van de Evendijk tussen Uitkerke en Heist. De schrijfwijze Oosemonds Polder
is een verkeerde interpretatie van De Flou.
UITKERKE. Ter staving van onze afleiding ‘buitenkerke’ (1954, blz. 100), d.w.z.
buitendijkse kerk, kerk in de nieuwe polder buiten de Oude-Blankenbergse dijk en
de Dulle weg, wijzen wij op de Oostuut-, Westuut-, Noorduut- en Zuuduut- namen
waarvan De Flou talrijke voorbeelden geeft (Oostuut = Oost buiten, enz.). Uitkerke
is niet kerk ten uitkante, ver afgelegen kerk, maar wel: nieuwe, buiten de oude dijk,
in het nieuwe land gebouwde kerk.
CANINS BILK. In 1399 wordt er te Lissewege een Canins Beilc vermeld: ‘musekin
beilc of Canins beilc’ Reg. 167)(3). Andere Canin-namen zijn: Canins uutweg (Slijpe
16e E.) en Caninswerft (Slijpe, 16e E.).
Canin is ongetwijfeld een bijnaam of familienaam. De Heer O. Leys (Instituut
voor Naamkunde, Leuven) schrijft ons over deze naam: ‘Canin is een bijnaam. Ik
vermoed dat hieruit de huidige familienaam Caenen ontstaan is. Wat de betekenis
betreft, denk ik aan mnl. canin, canijn, variant van conin, conijn (konijn), uit oudfra.
conin (waaruit ook engels coney, cony), (uit lat. cuniculus). De vorm met a ook in
het duits Kaninchen en in sommige skandinavische dialekten’.
EELVELDE - HELEVELDE. Eelvelde is een oude wijk te Maldegem, waarvan de oudste
vormen (13e eeuw) Helevelde (De Flou III 887) en wellicht Heilevelde zijn.
Vergelijken wij daarmee de naam Hele (Heerlijkheid te Roeselare). Ook te Ravels
(Prov. Antwerpen) wordt er in 1196 een Hele vermeld (zie Carnoy, Origines I 179
onder Eel).
Wat is Hele? Carnoy (Orig. I 298) denkt aan een samentrekking van hegel (uit
hagila), door een haag omheinde ruimte. Nog nader te onderzoeken.
Jozef DE LANGHE.

[Bladvulling]
Van een schacht die hem niet 'n geneert:
Hij 'n moet maar doen
lijk Jan Kapoen:
zijn tijd uitdoen
te Deerlijk.

Leiestreek. G.P.B.

(3) Register nr 167: Cijnzen, enz. van den Disch van O.L. Vrouwkerk Brugge 1399. Volgens
De Flou VII 82.
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Mengelmaren
Poorterslijst van Roeselare
Het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland bezorgde
de uitgave van het werk van G. MARICHAL: De Poorters van Roeselare 1580-1796
(Roeselare, 1955), 75 blz. Prijs 50 fr. Te bestellen bij de auteur: St-Amandsplaats
Roeselare.
Het boekje bevat de alfabetische lijst der aangekomen en verhoofde poorters der
stad Roeselare vanaf 1580 tot het einde der poorterij in 1796. Deze lijst zoals ze gaat
en staat werd afgedrukt van hetgene enkele jaren lang in ‘Het Wekelijks Nieuws’
van Poperinge verscheen. Het is jammer genoeg bij de afdruk van deze lijst gebleven.
Er zijn nochtans voorbeelden genoeg van poorterslijsten die gedrukt werden (cf.
Brugge's Indices; de lijsten van Halle, Tongeren, e.a.m.). Verwacht zou worden dat
er een inleiding zou voorafgegaan zijn over de Roeselaarse poorterij als
rechtsinstelling, haar betekenis, haar eventuele specifieke eigenaardigheden, een
statistisch overzicht per jaar of decennium, de geografische spreiding der
buitenpoorters, enz. Om de bruikbaarheid te verhogen was een naamregister op zijn
plaats geweest, zowel op de aardrijkskundige namen, als op de familienamen der
vrouwen. Voor genealogen, wie zulke uitgaven in de eerste plaats van nutte zijn, zou
dit de bruikbaarheid juist verdubbeld hebben.
Buiten de schuld van de ijverige verzamelaar, voorzitter van het Geschiedkundig
Genootschap dat deze uitgave heeft willen patroneren, is dit niet mogelijk geworden.
Toch zal ieder vorser die op Roeselaarse families stoot, hier een rijke en belangrijke
bron aan gegevens vinden, die moeten toelaten ‘de draad te vinden’.
Deze uitgave is ons een gelegenheid om alle liefhebbers van gazetartikels over
historische onderwerpen, vooreerst aan te sporen hun pennevruchten te laten afdrukken
in brochurevorm. Zo gaat er minder verloren en wordt meer bereikt door het
bijeenbrengen der verspreide bijdragen.
Maar dat men dan vooraf met de drukker, die in de eerste plaats zakenman blijft,
een ruim akkoord afsluite, waarbij de mogelijkheid openstaat sommige toevoegsels
of tabellen in de afgedrukte brochure wel te laten verschijnen, waar de doorsnee-lezer
toch niets aan heeft, maar die de lezers ten goede komen, die het boekje bewaren en
gebruiken willen.
L. VAN ACKER.
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Dood en begrafenis
De wijtewagen behoort te Dudzele al meer dan 20 jaar tot het verleden. Als er iemand
te lande sterft wordt het lijk met de lijkkoets tot in 't dorp gevoerd. De zes dragers
volgen te voet. Aan de ingang van 't dorp of aan 't lijkhekken, naargelang de dienst,
wordt het lijk door de priesters afgehaald en nemen de dragers hun last op.
Van de zes dragers zijn er drie van aan de voordeur en drie van aan de achterdeur;
het zijn de naaste geburen. Zodra de dode is afgelegd worden ze verwittigd. Er wordt
nooit iemand uitgesloten en nooit is er iemand die weigert; zelfs de grootste
nikkedrager legt hand over herte en doet zijn burenplicht.
De grootste vijanden die anders nooit een stap over de zulle zetten en die in 't
gebuurte wonen, komen een kruisgebed lezen.
A.M.

Soldaat van Napoleon
Bij blz. 126
Een strijdmakker van Jan Djoorens van Machelen aan de Leie, was Petrus Van de
Wiele van Petegem-bij-Deinze, die altijd wist te zeggen dat de schoonste tijd de tijd
was van Maria-Theresia, omdat ze dan een halve eeuwe lang niet 'n vochten.
Petrus Van de Wiele, die mijn overgrootvader was, vocht in ‘Reusland’ en hielp
de terugtocht van de Berezina dekken. Hij kreeg daarom van generaal Ney een
zilveren tabaksdoos met diens handtekening op gegraveerd, en had aan zijn
horlogeketting een medaille hangen met de beeldenaar van Napoleon I en op de
keerzijde het opschrift CAMPAGNES de 1792 à 1815. - A ses compagnons de gloire
sa dernière pensée Ste-Hélène 5 mai 1821. (In mijn bezit.)
Toen Pier Van de Wiele over de oorlogen vertelde gingen zijn gedachten steeds
naar de doorstane koude bij ‘den Reus’. Daar was 't zo koud ‘dat ge de broek moest
afsteken tussen de billen van je peerd om een beetje beschuttinge te zoeken tegen
den eendelijken vorst en de Noordschen wind’.
Pier Van de Wiele had geen oren meer. Die waren afgevrozen te Moskou en hij
heeft heel den oorlog uitgedaan zonder berenmutse.
G.P.B.

Pendelen met de trouwring
Bij blz. 126
Dat pendelen met de trouwring was in hoog aanzien tijdens de laatste oorlog. Bij de
krijgsgevangenen werd gependeld over de foto van een verloofde om te weten of ze
wel trouw gebleven was. Om te weten waar een vluchteling of een soldaat mocht
zitten werd met de trouwring gependeld over een opengevouwen landkaart van
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Europa. De ring moest plots stilvallen toen hij over 't gewest hing waar de
krijgsgevangene verbleef.
Vóór den anderen oorlog heb ik een echtgenoot weten pendelen om te weten of
het komend kind en meisje of een knechtje zou zijn. In dit geval duidde de
slingerbeweging op een meisje en de kringbeweging op een knechtje.
G.P.B
Voor het meten van de bloeddruk gaat men te Moerkerke te werk als volgt.
De patiënt moet de rechterduim op het begin van de lintmeter houden. De pendelaar
vat de persoon bij de pols, hij moet immers de polsslag voelen eer hij begint te
pendelen, eerst dan begint hij stilletjes met de trouwring, die aan een draadje hangt,
over de lintmeter te bewegen.
De ring moet van goud zijn! Daarom trekt men eerst een haartje uit het hoofd,
hangt de ring eraan en slaat deze zachtjes tegen een hard voorwerp. Zingt de ring,
dan is hij van puur goud. Geeft hij een doffe klank, 't is een ‘pribaring’ en niet goed
om de bloeddruk te meten.
R.C.

Zeugejagen
Op de vraag hiervoor blz. 128
In mijn schooltijd - begin der eeuw - speelde men dat spel te Vladslo op de koer van
de school. Ik meen te weten dat er geen kwestie was van balletje maar van een klos
hout, gescherpt aan weerszijden, die we ‘kolle’ noemden. ‘Zeugejagen’ als naam
komt me vreemd voor. Misschien waren er toch kinderen die het spel zo noemden?
Ik weet alleen van ‘kolle-slaan’.
K.S.
Dit spel heette te Deinze ‘zeugekoten’ en werd gespeeld in mijn kinderjaren. Ook
grote mensen zeugden de zondagnamiddag.
De eerst opgaande zeugeman werd zelden aangeduid door loting d.i. door strootje
trekken. De kolven werden gesneden in een elskant en moesten alle de zelfde lengte
hebben. De zeuge werd op de kolf geleid en in de hoogte gekaatst. Wie de zeuge het
kleinste aantal keren opving en tikken kon met de kolf was zeugeman, zoals dat
geschiedt bij 't anderwatten waar de mooscher opgaat, d.i. de speler die het houten
scheers niet kan tikken wanneer het met de stok in de hoogte gekaatst wordt.
G.P.B.

Te Reningelst noemden wij dit spel ‘Katjoezen’ met accent op oe. Rond 1900 waren
de schoolkinderen nog meester van de straat; en wij speelden in 't dorp op de aardeweg
nevens de kalsijde. De naam ‘Zeugejagen’ of ‘Zeugeboeren’ heb ik geleerd van een
Poelkapellenaar. Men speelde het als volgt.
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Ieder speler had zijn putje maar in 't midden was er een groter putje. Wij smeten eerst
met onze stok naar de muur en die er verst van af was werd Zeugeboer. Hij moest
trachten de houten bal in 't middenputje te krijgen. Wanneer hij daarin lukte moesten
de andere spelers van put veranderen en iedereen moest dan trachten een putje te
bemachtigen. De Zeugeboer mocht 3 maal van nevens een speelmakker de bal in
zijn hand nemen en hem trachten in 't middenputje te rollen. De anderen mochten,
op gevaar hun putje door de Zeugeboer of een gebuur-speler afgenomen te worden,
de bal weg slaan. De Zeugeboer mocht nooit een put bemachtigen met de bal in
handen. Hij mocht ook met zijn stok de bal naar 't middenputje brengen en met zijn
stok de bal beschermen. De kunst was dus rap de put te pakken van de slager, ofwel
van een ander, indien de slager reeds zijn put was genomen door een gebuur. 't
Aangenaamste was, toen er een nieuwe Zeugeboer kwam. Vóór dat hij begon de bal
in 't middenputje te krijgen moest hij eerst de bal buiten de kring der putjes (buiten
de ronde) met zijn stok kunnen aanraken. Geheel de bende zette 't dan op een loop,
altijd de bal verder slaande, soms 100 meter ver. Als de Zeugeboer er in gelukte de
bal te raken, dan was 't ‘full speed’ teruglopen om een put te krijgen. Had de
Zeugeboer een put, dan was er weer een andere ‘eraan’... En 't spel begon opnieuw.
F.B.

Spreekwoorden uit een Brugs schoolboek van 1727
In het zeldzame boekje hiervoor (Biekorf 1955, 304) beschreven lezen we nog de
volgende spreekwoorden.
Het geene de soegge misdoet, moet de bigge ontgelden.
Hoort, swyght en siet,
muyst maer miouwt niet.
Ist Hoer, ist Dief,
heeft hij Geldt, men heeft hem lief.
Dat men spaert uyt sijn mont,
eet gemeynelick kat oft hont.
Men mag hem noch Huysen, noch Hoven.
Het sal op een blauw lantschap uitdraijen.
Die niet door de vingers siet,
dient in de weireldt niet.
Die daer staet op het Rolletjen,
het cost hem zijn Bolletjen.
C.B.
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[Nummer 6]
Het schieten van de papegaai op de Brugse stadsmolens
Onze boogschutters, die deel uitmaakten van de stedelijke militie, oefenden zich tot
halverwegen de 17e eeuw uitsluitend op doelen die gevestigd waren voor een wand
van aaneengetast stro.
Het handbogenhof van St Sebastiaan, dat aanvankelijk vergaderde ten Freren
Mineuren maar in 1454 het immeubel verkreeg van Pieter Adornes, namelijk het
tegenwoordig Gezellemuseum gelegen op de Rolweg naast Salaerds Heester, herstelde
in 1506 zijn doelen die stonden tegenover zijn lokaal, tussen de molenwallen van de
St-Janshuusmolen en de Bonne Chiere, de twee molens die er nu nog staan. In 1514
had dit gild zes paar doelen, vier in zijn lokaal en twee op de vesten, waarvan de ene
300 voet (82,29 m) en de andere 200 voet (54,86 m) van mekaar waren verwijderd.
Tussen deze twee molenwallen was steeds een grote vrije afstand daar er nooit enige
molen heeft tussen gestaan.
Het St-Jorisgild had al zijn doelen binnen eigen beluik.
Voor de jaarlijkse grote titelschietingen echter, die van koning en keizer in hun
gilde, schoten ze ‘uppaerdt’, naar de houten of lederen papegaai, die boven een
opstaand moleneinde werd gesteld.
In andere steden stond de papegaai soms op een toren, hoge poort of gebouw. Bij
de franse schrijvers is het schieten naar windmolens niet gekend: men spreekt er
alleen van
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‘qui sera eslevé en l'air’, ‘mis dans l'arbre’, ‘attaché au haut d'un mât’.
Het is een aloud gebruik bij feesten naar levende vogels te schieten, welke op een
mast waren gebonden, zoals Homeros en Vergilius verhalen in hun heldengedichten
en zoals figuren op Griekse vazen voorstellen(1). Een tekst uit het keurboek van Leiden,
± 1414 behelst het verbod naar levende vogels te schieten(2). Dit citaat laat de
veronderstelling toe dat in die tijden de papegaai waarnaar geschoten werd, nog
leefde. Generale reglementen van 1733 en 1786 verboden in Frankrijk nog het schieten
op levende duiven, tortels en koninkjes(3).
De gewoonte van de papegaaischieting was meer eigen aan de kruisboog- dan aan
de handboogschutters. Naast de drie hoofdgilden die te Brugge de papegaai schoten
in een windmolen, nl. de oude en de jonge St-Jorisgilde (voetboog) en St-Sebastiaan
(handboog), schoten later ook de busseschieters van Ste-Barbara, of kolveniers met
hun geweer naar de houten vuurvogel. Het schuttersgild van St-Kruis kwam ook
graag titelschieten in stad.
Het bijwonen van het feest was voor de leden verplichtend. Op 10 april 1530
veroordeelde de Brugse schepenbank tot betaling van het half gelag de leden van
St-Sebastiaan die ‘ter feeste ende maeltyt niet gheweist hadden van den laetsten
ghaydaghe om eeren vander zelver gilde, contrarie den eersten pointe ende article
vander voorseide kueren ende ordonnance’(4).
Het verloop van deze wedstrijd wordt beschreven in de jaarboeken van deze gilden(5).
De keuren en ordonnantiën van St-Joris, zoals ze opgesteld werden op 6 dec. 1400
bepaalden: op de vooravond van de Triniteit (eerste zondag na Pinksteren) 's
namiddags komen de broeders samen om bij loting de lijst op te stellen ‘om 's
anderdachs te scietene naer den Papegay’. Op die dag gaan ze eerst naar de
Schutterskapel op St-Pieters en daarna gaan ze terug naar stad, waar de papegaai op
een molen zal opgesteld zijn.
Na de schieting was, zoals bij alle gilden, een Koningsmis, daarna een maaltijd.
Eer men van tafel opstond moesten deken en zorgers

(1) Ilias XXXIII; Aeneis V 485.
(2) ‘Van den Scutten te scieten. Item niement en sel scieten na odevaren opwairt noch na
eenigherande voghel, hoe dat ghenoemt mach wesen, noch na enigherande saken binnen de
vriheden van Leyden, uutgheset den papegay, dair die ghemene scutte metten coninc na
scieten eens sjairs, op eenre boete van 12 sc.’ H.G. Hamaker. De middeneeuwse keurboeken
van de stad Leiden, blz. 96 (Leiden 1873). Over ‘die papegay schieten’ zie de belangrijke
teksten bij E. Gailliard, De Keure van Hazebroek 5, 171-174 (Gent 1905).
(3) H. Stein. Archers d'autrefois, archers d'aujourd'hui, blz. 156 (Parijs 1925).
(4) Gilliodts van Severen. Mémoriaux de Bruges I, 266 (Brugge, 1913).
(5) J. Van Praet. Jaerboek der... Hoofdgilde van... Sint-Joris, blz. 32 (Brugge 1786).
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de nieuwe eed kiezen, waarover de wet van de stad nog wrakingsrechten hield.
Het papegaaifeest bij St-Sebastiaan wordt omstandiger beschreven. Op de
vooravond kwamen de schutters bijeen in hun hof om de nieuwe eed te kiezen. Daar
werd ook een uit hout gesneden en geschilderde papegaai op een mast bevestigd, de
klerk moest deze bewaren. 's Anderendaags, na een mis gelezen in de
St-Sebastiaanskapel, ten freren, ging men naar de molen. Nadat de klerk bij eed had
bevestigd dat de gaai niet was verplaatst geworden, werd deze mast aan het
moleneinde vastgemaakt(6). Op die manier moest men een schiethoogte van circa
25-35 m bekomen.
De hoofdman, - mogelijks was hij pas gekozen, - schoot de eerste drie pijlen: een
ter ere van St-Sebastiaan, een ter ere van Zijne Majesteit en een als hoofdman(7). De
vierde pijl werd geschoten door de oude koning van het vorig jaar. Daarna begon de
wedstrijd volgens lot. Werd keizer hij die zich meerdere jaren naeen, gewoonlijk
drie, koning wist te schieten.
Daaraan waren veelal voorrechten verbonden: volgens ordonnantie van de
schepenen te Amiens van 2 mei 1585 was de koning voor een jaar, de keizer voor
zijn gehele leven vrij van de gewone dienst (opgaan van de wacht). Te Soissons en
Noyon was de koning een jaar vrij van ‘tailles et droits de vin’(8). Een Nederlandse
Ordonnantie van 1560 stelde de koning vrij van het betalen van zijn uniform en van
zijn gelag bij het Papegaaifeest(9).
's Middags was er een maaltijd, en in de namiddag stonden andere feestelijkheden
op het programma.
De titelschieting werd veelal bijgewoond door zeer aanzienlijke gasten. Op 27
juni 1446 werd bij die van St-Joris 's namiddags de papegaai of ‘gaai van Eeren’
geschoten, gezien de tegenwoordigheid van Filips de Goede, Hertog van Bourgondië
en Graaf van Vlaanderen. Bij St-Joris eveneens werd op 9 mei 1479 de papegaai
afgeschoten door Maximiliaan van Oostenrijk, die koning werd en op de schietingen
van 1486 en 1487 nogmaals zou aanwezig zijn(10). Dezelfde gilde ontving op 4 mei
1496, in de voormiddag, Philips de Schone die zich koning schoot, en 's namiddags
nam de prins deel aan een bolling tussen de doelen van het hof(11).

(6) De Meyer. Jaerboek der Koninklijke Gilde van Sint-Sebastiaen, blz. 61 en 139, betr. de
schieting van 27 juli 1456.
(7) Godar. Histoire de la Gilde des Archers de St-Sebastien, blz. 287 (Brugge 1947).
(8) A. Janvier. Notice sur les anciennes corporations d'archers... des villes de Picardie, blz. 187,
209 (Amiens 1855).
(9) ‘Zoo wie dat coninck syn sal, die sal hebben zyn jurneyt ofte pallure quyte ende vry alle
jaere ende zijn maeltyt ten daege als men den papegay schieten zal, oft ij. s. voor de paruere.’
Ordonnances des Pays-Bas sous le règne de Charles-Quint (ed. Laurent et Lameere), 2e reeks
II 276-277.
(10) Van Praet a.w. blz. 57, 63. De Meyer a.w. blz. 396.
(11) A. de Behault de Dornon. Bruges séjour d'exil d'Edouard IV et de Charles II, rois d'Angleterre,
blz. 286 (Brussel 1931); Van Praet a.w. blz. 65.
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Bekend is ook het papegaaifeest van 11 juni 1656 met Karel II van Engeland en de
hertog van Gloucester als deelnemers. Op 25 juni van hetzelfde jaar was Karel II
ook aanwezig op het papegaaifeest van St-Sebastiaan(12).
De onkosten van deze feesten, wat betreft de molen, vinden we terug in de
rekeningen van de gilden.
Voor de schieting van 1446 betaalde St-Joris:
- betaelt den
0
Meulenaer over syn
Meulen daer den
Papegay op stont...

2

3

- voorts over het
rechten van den
Papegay

0

0

10

- item over het
suyden van den
Papegay

0

0

10

s

gr

s

gr.

St-Sebastiaan, anno 1456:
- de muelne

ij

- de papegay up te xij
stelne

De busseschieters schreven in hun rekening van 1542:
- betaelt om thueren ij.
van den muelene
daer wy den gaey
up schieten

s.

gr.

De algemene uitgaven op zo 'n dag liepen hoog op. Bij ieder dezer schietingen
immers gingen de gilden zeer genegen bij mekaar de nieuwe koning begroeten,
telkens met een vat wijn mee, om de stadssubsidie aan te vullen. Te Brugge kregen
ze ieder jaar op de Papegaaidag ‘twee zestere wiins’ (1425). Te Menen kreeg elke
gilde op het gaaifeest ‘ses stede cannen wyns’ (1560)(13).
De volgorde waarin onze gilden hun koning moesten krijgen in het opwaarts schieten,
een groot stuk van de gemeentefeesten, was bepaald naar rang en waardigheid.

(12) Van Praet a.w. blz. 119: de Behault a.w. blz. 305.
(13) De Meyer a.w. blz. 31; Rembry-Barth. Histoire de Menin I, blz. 517. - Door dergelijke
uitgaven werden sommige Franse families geruïneerd, wat aanleiding gaf tot het decreet van
1735 dat veel van deze corporaties afschafte: zie Janvier a.w. blz. 26.
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Eerst mocht de oude voetbooggilde van St-Joris schieten. Daarna schoot de jonge
St-Joris (beide gilden waren afzonderlijk van 1397 af, in 1768 werden ze weer
versmolten). Dan was het eindelijk de beurt aan het handbogenhof van St-Sebastiaan.
De moeilijkheden kwamen van St-Kruis. Deze schuttersgilde van de proostenaars
wilde titelschieten in stad, onafhankelijk van de sierlijke gewoonten der Bruggelingen,
en dus vóór hen. Hun intrede was weinig bescheiden: ‘...met haeren gheselschepe
met opene standaerden, trompetten ende claroenen... comen om huerlieder Gayfeeste
thoudene...’.
Het kwam tot een eerste geding, ingespannen door de hoofdman van de oude
St-Joris tegen de handboogschutters van St-Kruis, op 16 mei 1490. Er werd klaar
gezegd dat eerst de voetboog moest schieten, daarna de handboog en nog daarna die
van buiten stad.
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De schepenen van Brugge beslisten echter dat voor die ene keer het Proossche toch
toelating kreeg, mits geschoten werd op 1 mijl, of minstens een halve mijl buiten de
stadspalen.
In 1503 werd bij transactie voor de Schepenkamer met St-Kruis overeengekomen
dit gebruik te eerbiedigen. Er waren nog voortdurend moeilijkheden en de
St-Sebastiaansgilde bracht het geschil in 1533 aanhangig voor de Raad van
Vlaanderen. Ze kwam er toe de verjaarde transactie te doen uitvoerbaar verklaren
door het Hof.
‘Denselven van den proosschen niet en behooren noch en vermoghen upwaert te
schietene naer den papegay dan buuten den vesten vander stede van brugghe ende
dat niet eer tot anderstond dat de voors gulde van brugghe eerst en alvooren upwaerts
ghescoten heeft naer den voorseiden papegay..’(14).
De plechtigheid van de papegaai was zo gegeerd dat ieder jaar op 1 mei, beide
eden van de voetboog met die van de handboog, en alle gildebroeders met hen,
vergaderden in de Poortersloge. Vandaar trokken ze in stoet naar Male, Puyenbroek
of de Vossesteert waar een mast werd opgesteld en waar ze schoten voor ‘koning
van de meye’ naar een ‘papegay van ghenouchten’.(15)
Het is moeilijk een regel te stellen om te bepalen wanneer de gilden dit feest vierden,
daar de data gewijzigd werden. Stein bepaalt het titelschieten als een gewoonte op
1 mei, de eerste mei-zondag of de tweede zondag van de vasten; dit in het noorden
van Frankrijk(16)
Te Brugge bepalen de keuren van St-Joris in 1400: op Drievuldigheidszondag.
Daarna kwamen de andere gilden. Voer de jaren 1454, 1456 en 1466 zien we: half
mei de oude St Joris, half juni de jonge St-Joris en half juli St-Sebastiaan. Volgens
De Meyer werd het Papegaaifeest van St-Sebastiaan in 1512 gevierd in augustus; de
jaarrekeningen beginnen dan ook met dit feest. Er was ook een schieting met
halfvasten. Vroeger, in 1479, was een geschil ontstaan, waarbij twee schutters
beweerden de papegaai te hebben geschoten. Er werd bijdien beslist dat er dit jaar

(14) Raad van Vlaanderen, 18 nov. 1533. De Meyer a.w. blz. 152. - Tot verweer werd ingeroepen
dat de transactie nietig was. Het reglement van de gilde was immers opgesteld uit het gezag
van de prins en deze, noch de proost van Sint-Donaas, hun hoofdman, had machtiging gegeven
tot het sluiten van een dading. Evenmin was de schuttersgemeente geraadpleegd geworden.
De ondertekenaars van 1503 waren dus onbevoegd. - In 1565 schoot St-Kruis dezelfde dag
als St-Sebastiaan; over het protest van St-Sebastiaan te dezer gelegenheid zie De Meyer a.w.
blz. 199.
(15) Godar a.w. blz. 147 geeft het gebruik op als een gewoonte in 1512. De schieting van 1511
wordt verhaald bij De Meyer a.w. blz. 132. - Te Noyon (1420; 4 juli) kwam ook een tweede
schieting, hier naar de nachtegaal; men vroeg derhalve aan de stad ‘XII lots de vin, le jour
qu'ils feront leur fête, XII lots le jour qu'il tireront le guay, XII lots le jour qu'ils tireront au
rossignol et chaque dimanche de l'an qu'ils joueront au dit jeu.., mais qu'ils fussent douze
compagnons, II lots’. Janvier a.w. blz. 209.
(16) Stein a.w. blz. 137, 158.
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geen halfvastenkoning zou zijn(17). Het akkoord van 13 maart 1539 tussen molenaar
Pieter Cnockaert en de St-Sebastiaansgilde spreekt ‘van tschieten vander papegay
upde selve meulene alle jare upden zondach vander halfvastene’(18). Op andere plaatsen
komen Triniteit en Pinksteren als Papegaaidag voor(19).
Aangaande de plaats van het titelschieten staat vast dat daartoe de molen dichtst bij
het gildenhof werd verkozen. We kennen geen plaatsbeperkingen daarin opgelegd
en de stadsvesten waren voldoende veilig om opwaarts te schieten(20).
De oude St-Jorisgilde schoot papegaai op de molen staande ter Vlamingdam. Hun
gildehof was, evenals dit van de jonge St-Joris en ook dit van de H. Barbara, in de
St-Jorisstraat gelegen.
In 1487 zien we echter dat de oude St-Joris koning schoot op de Bonne Chiere:
‘Item up den 27en dach in Meye, anno 1487, doe was te Brugghe gheschoten den
papegay van den houden voetboghe, hy was geschoten by der Cruuspoorte, up de
veste van de stede, an deerste muelne by der voorseyde poorte, ende daer schoot ooc
mede ons harde gheduchten heere’(21).
De eerste molen op de Vlamingdam heeft er immers niet lang gestaan. Op het plan
Gheeraerts is er geen molen op dit stuk vesting en we moeten wachten tot 1630 om
in de Zestendeelen, onder No 9342, opnieuw een vermelding te vinden: ‘Eene coorne
wyntmeulen ghenaemt De Haeselaer, staende nieuwe ghemaect up de veste thenden
het stratkin dat loopt achter Sinte Clare, Reynier Houtman en Anthone Van Hecke’.
Deze nieuwe molen werd in 1735 verplaatst naar de Boeverievest (Cleen
Waterhuus)(22). Een derde maal werd nog op de Vlamingvest een windmolen gebouwd
(kadastraal D 1704), die op 25-4-1876 aan de stad werd verkocht voor afbraak.
Wellicht omdat de eerste molen in 1487 verdwenen was, ging de St-Jorisgilde
naar de Kruisvest. Het moet een teken zijn van

(17) De Meyer a.w. blz. 396 en 88.
(18) Godar a.w. blz. 208 meent deze halfvastenschieting te moeten verklaren als een bijkomende
papegaalschieting en besluit hieruit dat het opwaarts schieten meer en meer in zwang gekomen
is.
(19) De voetbooggilde van Amiens bracht het gildefeest aanvankelijk op halfvasten, later op het
feest van de H. Drievuldigheid die, met Sint-Joris, patroon was van veel schuttersgilden in
Frankrijk en de Nederlanden; Triniteit schijnt er in 1443 in voege gekomen te zijn, na dit
jaar wordt halfvasten niet meer vermeld; anvier a.w. blz. 131. Te St-Truiden (1465) en Couvin
(1666) schoot men op Pinksteren, te Menen (1750) op ‘den tweeden Sinxendagh’; Gailliard
a.w. blz. 172, 174; Rembry-Barth a.w. I blz. 535.
(20) Een verordening van 1548 voor de stad Brielle luidt: ‘Dat een yeghelick hemselven wachten
sullen, ten tyde als men den prys paepegaye schieten sal, van gequest ofte zeer gedaen te
worden, ende dat een yegelick sijn kinderen ende die booden, die hemselven nyet wachten
en konnen, thuys houden ende ontrent die moelen nyet en laten comen’. Gailliard a.w. blz.
173.
(21) Van Praet a.w. blz. 54. Het Boeck van al 't geen datter gheschiedt is binnen Brugghe
1477-1491, blz. 156 (ed. C. Carton; Gent 1859).
(22) Archief der Hypotheken, R.A. Brugge. - De molen bewaarde aldaar zijn naam, een gewone
migratie in de toponymie.
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Het schieten van de papgegaai
Schieting bij een dorpsmolen
Detail in vergroting uit een prent ‘De St-Joriskermis’ door Hieronymus Cock te Antwerpen uitgegeven
en gegraveerd naar Pieter Bruegel de Oude († 1569). Zie R. Van Bastelaer. Les Estampes de Peter
Bruegel l'Ancien, no 207. Brussel, 1908.
De schutters delen in de algemene uitgelatenheid van Bruegel's kermistafereel. De molen, voorwerp
van deze dolle voorstelling - overgrote schiethoogte, zeven pijlen in de lucht en acht gespannen bogen!
- heeft nog de pestel in het midden van het hek. In de 16e eeuw kwam de nieuwe zeilvoering in zwang,
zodat ook onze huidige wiekenvorm bij Bruegel voorkomt o.m. op zijn voorstelling van de Temperantia
(Van Bastelaer no 138).
Dezelfde prent wordt door A. Ronse, a.w. blz. 11 opgegeven als zijnde van Pieter Vander Heyden. Prof. Dr L. Lebeer, Conservator van het Kon. Prentenkabinet te Brussel, die ons op de juiste attributie
attent maakte, heeft ons tevens een foto van Bruegel's prent ter hand gesteld.
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de goede verhouding onder de gilden dat St-Joris geen papegaai schoot op de eerste
molen ten westen van de Ezelpoort, nl. de Dreete, maar bij St-Sebastiaan. Daaruit
blijkt tevens dat veeleer het hof dan wel de sprange het feesttoneel bepaalde, en
daartoe was de handbooggilde zeer gunstig gelegen.
Door deze verplaatsingen wordt ook het volgende geval verklaard. Op een miniatuur
in een niet nader bepaald Getijdenboek van omstreeks 1490 ziet men de molen bij
de Kruispoort afgebeeld terwijl Lodewijk, heer van Gruuthuse, en een groep
boogschutters aan de uitgang van het schuttershof staan. Het gaat hier zeker om een
schieting van de voetbooggilde, daar Lodewijk van Gruuthuse nooit lid van
St-Sebastiaan geweest is; hij staat echter wel bekend als lid (1462) en hoofdman van
St-Joris(23).
Waar juist de St-Sebastiaansgilde schoot blijkt in 1520 niet vast te staan: ‘Item up
den dach van de papegay... zoo zal men... commen ter freren in St-Sebastiaenscapelle,
en van darent ter stede daer ter ordonnantie van Deken ende zorghers den papegay
upgestelt zal worden...’. Op de Kruisvest stonden toen 9 molens.
Het akkoord bewerkt voor de schepenkamer dd. 13 maart 1539(24) waarbij
molenaar-eigenaar Jan Cnockaert verplicht wordt ieder jaar met halfvasten zijn molen
ter beschikking te stellen van de archiers bepaalt alleen ‘de meulene daerof questie
is’, en het is ons nog onbekend welke molen Cnockaert beging.
In de 16e eeuw begon het opwaarts schieten meer en meer in zwang te komen, zodat
men naar de vervanging der molenroeden moest uitzien. Het opkomen van de sprange
is duidelijk te volgen in het archief van St-Sebastiaan.
In 1593 kwam deze gilde in 't bezit van het nieuw handbogenhof in de
Carmersstraat, de tuin van het Gezellemuseum werd een blekerij. Uit een inventaris
van 1614 blijkt dat de gilde een kleine uiteenneembare pers bezat. In 1641 werd
reeds op een maat geschoten binnen het beluik van het gildenhof, hoewel op 9 juni
van dit jaar nog papegaai werd geschoten op een windmolen(25). Dit schieten ‘op de
staande wip’ binnen het hof gaf aanleiding om in 1651 de eerste werkelijke sprange
op te richten. Nog eens werd dit jaar voort op een windmolen papegaai geschoten.
Gezien de voordelen aan het vieren in eigen hof verbonden eindigde toen het schieten
naar molens of gebouwen. Hier en daar bleef het gebruik voortleven, of ontstond het
opnieuw(26).
Het gebruik van titelschieten kende overigens zwakke periodes: van 1565 tot 1587
en van 1687 tot 1698 werd in St-Sebastiaan

(23)
(24)
(25)
(26)

A. Ronse, De Windmolens, blz. 12. Brugge 1934. A de Behault a.w. blz. 71.
Archief van het St-Sebastiaansgild.
Volgens Godar; De Meyer echter zegt: ‘die op een boom opgericht was’.
Biekorf 1936, blz. 30.
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geen koning geschoten. In St-Joris ook schoot men van 1715 tot 6 sep. 1750 naar
geen Vogel van Eeren.
Daar de ledenlijsten van St-Sebastiaan soms de vermelding geven van het beroep,
is het in zekere mate mogelijk na te gaan welke molenaars aldus bij hun gildebroeders
in het ambacht gingen papegaai schieten.

Lijst van molenaars-schutters van St-Sebastiaan (Godar):
1462.

Willem vanden Heede

1469.

Marcelis vander Scuere
Allaert De Meester

Lijst

15e en 16e eeuw:
Hubrechts Jacobs
Hubrecht van Noorweghe
Joos van Hoorenweghe
Jan Cnockaert
Pieter van Zeebrouck

1539.

Joos van Hoorneweghe

1543.

Hubrecht van Hoorneweghe

1558.

Pieter van Zeebrouck
Jan van Noorwee

1575.

Stevin Vlaeminck

1585.

Passchier van Zeebrouck

1587.

Andries de Venyn

1589.

Jan Coolman
Cornelis Haegheman

1593.

Pieter Hasebrouck

1594.

Jan Zwanckaert

1602.

Gabriel van Wassenhove

1654.

Pieter Mys

1668.

Jan Baesens
Pieter Pyckaert
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1688.

François Kesteloot

1694.

Ryquard van Hecke

1761.

Jan vanden Bussche

1763.

François Saman

1764.

Gregorius Pincket
Pieter Goddeeris

1779.

Bruno Verheye

1790.

François Bonte

1793.

Jan Dhondt

1795.

François van de Pitte

1796.

Niclays Dhondt.

Onmiddellijk valt op hoe St-Sebastiaan als leden uit het ambacht bijna uitsluitend
de molenaars heeft van de Kruisvest.
Inderdaad waren Pieter van Zeebrouck, Gabriel van Wassenhove en Jan Bassens
de opeenvolgende molenaars van de St-Janshuusmolen. Pieter Goddeeris en Bruno
Verleye begingen de Grammeere. Joos van Noorweghe, wellicht ook zijn twee
naamgenoten, Pieter Hazebrouck en Rycquard van Hecke kwamen van de
Schellemolen. De Dhondt's waren met Pieter Myd molenaar op 't Groot Werck. Bij
de volkstelling van 1815 woonde Jan D'hondt langs de Lange Rei en Niclays D'hondt
in de Langestraat. De Vlaeminck's begingen de Coelewey en de Speimolen.
Zo kwamen dus slechts enkele molenaars, leden van 't handbogenhof St-Sebastiaan,
van verder uit de stad: Andries de Venyn en van de Pitte van de Duivinne, aan de
Leemputstraat, Jan Coolman van de Zeepsiege (Gentpoortvest) en Corn. Haegheman
van den Haene (einde Schouwvagersstraat). Niet de voorkeur tot de handboog zal
het lidmaatschap hebben bepaald, maar wel het goede buurschap van schuttershof
en molens.
C. DEVYT.
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De Canesie van Kortrijk
De tegenwoordige Begijnhofstraat te Kortrijk is het oude ‘Canesiestraetkin’. Op het
plan Le Febvre (1788) is het straatje nog aangeduid als Cansiestraetjen. Met de
opheffing van het Kapittel verloor de toenmaals reeds afgesleten naam elke band
met de traditie (o.m. met de Cansiekermis, die na 1800 ook verloren ging). In 1818
verschijnt het straatje als Causiestraetje en weldra, op het plan Clerkens (1822-30)
als Calsidestraetje, wat later als Rue de la Causie (plan van Beveren 1846) om
eindelijk te vervallen tot Rue de la Chaussée (plan Henry 1850). De herziening van
de straatnamen in de jaren 1860 werd een herschepping voor het oude straatje dat
nu genoemd werd ‘Begijnhofstraat’ naar het aanpalende Begijnhof. De onuitroeibare
begijnen hebben het straatje roemloos veroverd op de bezweken Kortrijkse
kanunniken.
Canesie, ook soms canosie, is een mnl. benaming voor ‘kapittel, kanunnikdij,
sticht van kanunniken; soms ook kapittelhuis’. Verdam behandelt dit woord en doet
opmerken dat een geheel aan het mnl. en oudfrans beantwoordende middellatijnse
vorm canonisia bij Ducange niet opgetekend staat. De lijst van Baxter-Johnson geeft,
evenals Ducange, alleen de vormen canonia en canonica. Toch is er een voorbeeld
van mlat. canesia en dan nog wel in de Flandria Generosa waar de kroniekschrijver
verhaalt dat graaf Robrecht de Fries te Torhout het kapittel van Sint-Pieter met tien
prebenden stichtte: ‘canesiam Sancti Petri in Torhout cum decem prebendis’.(1)
Het oudfrans staat naast ons mnl. canesie. Godefroy II 55 heeft inderdaad de
voorbeelden chanoisie, canoisie, chanesie, canesie, met de bovenstaande betekenis.
En oudfrans canesie vinden we juist in een Doornikse tekst, nl. in de Chronique des
Pays-Bas, waarin de annalist handelt over de verwoestingen door de Gentenaren
aangericht te Harelbeke in september 1452: ‘Et lesdis Gantois, aiant fait cette reube
et pillerie, ardirent toute ladite ville, réservé la canesie et ung hospital’.(2)
Canesie is niet specifiek vlaams, het woord komt ook voor in Brabant, Limburg
en Utrecht, wij lezen het bij Maerlant,

(1) Corpus Chron. Flandriae I, 65 (ed. J.J. De Smet). Despars, Cronijcke I, 211 vertaalde ca.
1560 de latijnse passage heel natuurlijk ‘daer hij (de graaf) insghelijcx ooc x. canosien
fondeerde’. Prof. J. Gessler duidde hem dit ten kwade, op een onbegrijpelijke wijze in
Leuvense Bijdragen 23, 1941, 58-59. Zie daarover G. Meersseman en Br. Firmin, De Kerk
van Torhout in het licht der jongste opgravingen, Antwerpen 1942, blz. 19.
(2) Corpus Chron. Flandriae III, 502 (ed. J.J. De Smet).
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Velthem, Boendale en Melis Stoke. Toch is het bijzonder in Vlaanderen in gebruik
geweest, niet alleen in letterkundige werken, doch als omgangswoord en als
kanselarijterm. Het ‘Registre vanden beneficien’ van het Kapittel van Mesen uit 1445
heeft een hoofdstuk ‘Vander Dekenie ende Canezien’(3). De Gentenaar Marcus van
Vaernewijck spreekt herhaaldelijk van de ‘canesije van Sente Pharahilden’ in zijn
dagboek ‘Van die beroerlicke tijden’ (1566-68).
Te Kortrijk is het woord vanaf de 14e tot op het einde van de 16e eeuw zeer in
gebruik geweest. Na 1600 schijnt het in de omgang snel te verdwijnen om alleen nog
voort te leven in plaatsnamen die geleidelijk afslijten en onkennelijk worden. Hier
volgen nu voorbeelden uit Kortrijkse bronnen(4) waarin canesie telkens wijst naar het
O.L. Vrouwkapittel als woonplaats en als instelling.
Uit de gemeenterekeningen van Kortrijk:
ter Canesie (1395-96); den kinderbisschop vander canesien (1395-96); in de Caensie
(1411-12); ter Caensye (1411-12); in de Caenzie (1415-16); vander Canezye
(1440-41); diverschen piners van zekeren groten steenen ghevoert thebbene uut onser
Vrouwen straete inden ommeganc vander canezye (1449-50; f. 28 v.); Janne Valken,
metsere van vermaect thebbene de posteerne bider canziekerchof (1468-49; f. 32);
Deken vander Canesie (1486-87); Jan Delpier, clocluudre vander canesye... (1554-55;
f. 8 v.); ghepresenteert an heer Willem Werbeke [kapelaan], up de kansie kerremesse,
naer costume twee cannen wyns (1557-58; f. 41 v.).
Uit de rekeningen van de ‘Choor’ van de St-Maartenskerk:
Begraven ter Canesie (1439-40); een huus ende erve int straetkin gaende lancx
neffens den mueren van den beghinhove ter caneziewaert (1453-54).
Uit het Rentenboek van den H. Geest in de Kortrijkse Stads-bibliotheek (Fonds
Goethals-Vercruysse):
Item up huus ende erve toebehoorende meester Heinderic, medecin int
Canesiestraetkin (1490).
Een van de vestingtorens, gelegen achter het koor van de Kapittelkerk, droeg de
naam ‘Canesietorre’ en verschijnt met die naam in het stadsplan van Jacob van
Deventer (1550).
De nabijgelegen stadspoort, waarop de Canuncstrate (via canonicorum) uitliep,
heet in de gemeenterekeningen steeds ‘canonicpoerte’ (1395-96; f. 2), ‘canuncpoorte’
(1554-55; f. 8 v.); een vorm ‘canesiepoorte’ hebben we niet ontmoet.

(3) Westvlaamsch Archief 1, 1939, 44.
(4) Gemeenterekeningen in het Stadsarchief te Kortrijk en het Algemeen Rijksarchief te Brussel.
- Voor sommige teksten zie ook Bulletin van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van
Kortrijk, 4, 1906, 358; 8, 1910, 136. Th. Sevens, St. Maartenskerk, Kortrijk 1896, blz. 160.
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Ook het naburige Harelbeke had zijn kapittel, zijn ‘canonesia’, hiervoor reeds vermeld
als canesie (frans; in 1452) en nog in 1622 in de Brugse resolutieboeken voorkomend
als de ‘cannesie van Harelbeke’.(5)
Canesie werd vanzelfsprekend opgenomen in sommige plaatsnamen buiten Kortrijk,
als aanwijzing van goed dat aan het Kapittel toebehoorde. De ligger van de St.
Pietersabdij-Gent betreffende het goed te Desselgem vermeldt in 1570 de ‘beveren
leimersch... ligghende oost vande cansie mersch van Cortrijcke’. De Flou spreekt
nog een tweede maal van dezelfde meers, doch leest ditmaal in dezelfde ligger ‘de
Kausiemeersch van Cortricke’: waarschijnlijk een verkeerde lezing. De afslijting
cansie - causie vertoont zich echter duidelijk een halve eeuw later in de plaatsnaam
't Causie goet gelegen te Harelbeke.(6)
De interpretatie calsie - calside van het afgesleten causie zal niet alleen binnen
Kortrijk voorgekomen zijn. Voor sommige ‘kalside-stukken’ op het platteland mag
de vraag gesteld worden of de plaatsnaam niet teruggaat op een oudere causie-,
cansie-, canesiebenaming.
A. VIAENE.

Siamese tweeling te Klemskerke. 1682
‘Int eerste van meije 1682 soo wierden ghebooren opden 6. dytto tot Clemskercke
ten huijse vanden waeghemaeckere vant voornoemde dorp int Noortvrije van Brugge
ghenaempt Roelandt Guiot van syne vrauwe twee volwassen kinderen wesende haer
eerste kinderbedde, maer de hoofden waeren boven op malcanderen vast tot ontrent
de suture lampdoïde ende men voelde aldaer een forme van callus waer dese hoofden
aen malcanderen waeren vereenicht ende waeren twee meijsken ofte dochterkens
ende het eene was ghenaempt Barbele ende het andere Petronelle ende men quam
met dese kinderen naer Brugge opden 22. dytto in eene herberghe inde eselstraete
ghenaempt het groote fort ende men lietse aldaer aen een ijder sien voor drije stuvers
ende de moeder stierf opden 26. dytto ende sy vertrocken met die kinderen op Ghendt
ende soo naer andere steden maer quamen te sterven tot Brussele opden 27. junij
1682 het eene corts naer het andere van een cleen camergancksche. Het was seeker
dat de twee hoofden appart waeren want als het eene sliep creet somtijts het andere
ende hadden diversche actien.’ - Uit het Handschrift (Rare Geschriften) van Jacques
Inbona, blz. 464.

(5) Gilliodts, Mémoriaux de Bruges II 159. Brugge 1920.
(6) De Flou, Top. Wdb. 8, 419; vgl. 7, 93.
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Met de zwarte vlag rond de stad lopen
Brugge 1847
Onder de eerste wereldoorlog heerste te Brugge in 1917 een ware hongersnood,
vooral onder de armere klassen van de bevolking. Dit was een gevolg van de strenge
winter, die geleek op deze van 1955-1956. De invoer van eetwaren te Rotterdam,
die vanuit de Verenigde Staten van Amerika gezonden werden aan het Nationaal
Comiteit voor Hulp en Voeding, aangesteld voor de ravitaillering van de door de
Duitsers bezette gebieden van België en Noordfrankrijk, verminderde in gevoelige
mate sedert het najaar van 1916, toen de Duitse duikboten immer strenger begonnen
op te treden tegen de koopvaardijschepen van de verbondene landen, waarbij nu en
dan ook een schip, bestemd voor het Nationaal Comiteit, bij misslag gekelderd werd.
Op 1 februari 1917 verklaarde de Duitse regering de zeeën die paalden aan de
verbondene landen tot ‘Sperrgebiet’, waar ieder koopvaardijschip, zonder meer,
mocht gekelderd worden.
In het derde kwartaal van 1916 had het Nationaal Comiteit gemiddeld 73.000 ton
graan per maand ingevoerd. De invoer viel op 34.000 ton in december 1916, op
24.000 ton in februari 1917 en op slechts 5.745 ton in maart 1917. Het dagelijks
broodrantsoen werd verminderd van 396 gram op 300. De kwaliteit van het brood
werd slechter, omdat minderwaardig inlands graan in het broodmeel moest verwerkt
worden. Ook de beschikbare hoeveelheid andere eetwaren werd onvoldoende.
Daarenboven moesten al de voorraden aardappelen, hoe klein ook, afgegeven worden.
Vanaf april waren geen aardappelen meer beschikbaar. Het wekelijks rantsoen vlees
bedroeg nog 75 gram. In mei werd hier honger geleden. De Duitse maatregel, die
beval al de nutteloze honden af te maken, kon er weinig aan verhelpen.
Er heerste grote misnoegdheid te Brugge. Allerlei praatjes deden de ronde en in
de volkskwartieren werd gedreigd ‘met de zwarte vlag rond de stad te lopen’ om
naar beliefte te plunderen. Het Brugse schepencollege vreesde een uitbarsting
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van de volkswoede, die door de Duitse militairen in het bloed zou gesmoord worden,
omdat de ontwapende stadspolitie niet bij machte zou zijn deze te beteugelen.
Op 21 mei, met de toestemming van de Duitsers, liet het stadsbestuur per plakbrief
weten, dat het in de onmogelijkheid verkeerde grotere rantsoenen uit te delen. Het
kon alleen geven wat het Nationaal Comiteit zond, en wat de Duitsers afstonden ten
voordele van de burgerlijke bevolking. Uit het neutrale Nederland, namelijk uit Sluis,
kwam nu en dan Hollands brood alsook vis, die zonder zegels in de stadswinkel
verkocht werden. Deze eetwaren uit Nederland kwamen slechts onregelmatig toe,
en alleen met de toestemming van de Duitse overheid en door de tussenkomst van
de Nederlandse konsul te Brugge.
Alles verging zonder onlusten. De zwarte vlag werd niet rond de stad gedragen,
en op het einde van 1917 kon het broodrantsoen wat verhoogd worden(1).
Gedurende de jaren 1845 tot 1850 heerste ook grote armoede en hongersnood in de
beide Vlaamse provinciën. Ten gevolge van de opkomst van mechanische
lijnwaadnijverheid, vooral in Engeland, ging onze handweverij, die een huisnijverheid
was, te niet, en verloren veel mensen geheel hun broodwinning of een deel ervan.
In juli 1845 brak een aardappelziekte uit in geheel West-Europa. West-Vlaanderen
werd zwaar geteisterd(2). De aardappeloogst bedroeg er jaarlijks, vóór 1845, gemiddeld
219 hektoliter per hektare. In 1845 was de opbrengst per hektare gevallen op 15
hektoliter, in 1846 op 128 Hl, in 1847 op bijna niets, in 1848 op 100 Hl, en in 1849
en 1850 op 140 Hl.
Tot overmaat van ongeluk werd de rogge in 1846 door een ziekte aangetast en de
gehele opbrengst in West-Vlaanderen viel van 58.805 op 27.485 ton.
Er werd veel gebedeld en gestolen. Sommige mensen begingen kleine misdrijven,
vooral bij het naderen van de winter, om gedurende de wintermaanden in de
gevangenis opgesloten te worden, waar zij onderdak en voeding kregen. Er waren
mensen die dood vielen van honger langs de openbare weg.
Het is dan ook niet te verwonderen dat de bedelarij een geweldige uitbreiding nam.
Gehele benden doorliepen het land, waar zij schrik inboezemden aan de landelijke
bevolking. Ouders lieten hun kinderen achter, en kinderen verlieten hun ouders om
met benden

(1) J. De Smet. Brugge in de Oorlog 1914-1918. Brugge, 1955, blz. 67.
(2) Zie o.m. Biekorf 1956, 41-43; 74-76.
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mede te lopen. Zelfs in de steden vielen de bedelaars binnen, bij zover dat men soms
verplicht was de poorten voor hen te sluiten om deze lastige gasten buiten te houden.
Van 21 tot 29 november 1845 werden te Brugge zeven benden bedelaars
aangehouden, bestaande respektievelijk uit 13, 9, 51, 28, 17, 14 en 23 leden, die
meestal zonder vaste woonst waren en afkomstig uit het zuiden van onze provincie
en uit de aanpalende gemeenten van Oost-Vlaanderen. Allen werden opgesloten. De
bende van 51 leden, die op 25 november aangehouden werd, bestond uit 30 mannen,
waarvan de oudste 73 jaren telde en de jongste twaalf; 17 mannen waren min dan
20 jaar oud. Van de 21 vrouwen was de oudste 60 en de jongste 8 jaar, negen onder
hen waren beneden de 20.
De talrijke diefstallen van één brood vallen op. De mensen stalen uitsluitend om
hun honger te stillen.
De openbare liefdadigheid was machteloos om deze misdeelden doelmatig te
helpen, en de private aalmoezen waren onvoldoende om de nood te lenigen(3).
In 1847 kende het voorjaar een zeer strenge winter. Er was geen werk voor de
mensen, en de levensmiddelen werden zeer duur. De nood steeg.
De Gazette van Brugge van 5 februari 1847 publiceerde het volgende gedicht, dat
een oproep was tot liefdadigheid.

Aen de ryken.
1.
O ryken der aerde wier rustige dagen
Steeds nieuwe vermaken en wellusten biên,
Wien 't herte geene angsten of smerten bejagen,
Wier schedel de nood geene traen doet ontvliên;
Begoede der aerde die Godes behagen
Zoo mild heeft beschonken, zoo ruym heeft verrykt;
Uw broeder dien honger en koude beknagen
Weet gy dat hy op uwen drempel bezwykt?
2.
Ja weet gy, o ryken, in uwe paleyzen
Waer weelde u beveyligt voor kommeren vry,
Waer lagchende monden hun heyl u bewyzen,
En 't wichtje u streelt ofwel speelt aen uw zy:
Wat pynen dien vader het herte beknellen,
Wen hy zyne kinders met lompen bedekt
Ziet bloozen halfnaekt, en hun tranen ziet wellen
Op 't schamele strooy dat tot bed hun verstrekt?

(3) G. Jacquemyns; Histoire de la Crise économique des Flandres (1845-1850). Kon. Belgische
Academie. Classe des Lettres. Mémoires in-8o. Deel XXVI. Brussel, 1929, bl. 248-257 en
329-334. Rijksarchief te Brugge. Archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
Jaar 1845, nr 832, 926, 932, 953, 956, 968 en 971.
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3.
Wen 't jammergeklag ‘ik heb honger o vader’
Zich droevig herhaelt als een stemme der dood,
En zwykend hy snikt met de handen te gader:
‘Geef God, geef toch myne arme kinderen brood!’
Ach! wilt dan, o ryken, uw broeder niet verstooten,
Er klopt in uw boezem geen marmeren steen;
En geven zal nog uwe goederen vergrooten,
Want 't geven verrykt, ja, het geven alleen.
4.
Laet dan uwe handen de giften ontvloeyen,
Want Vlaenderen kwynt, ons schoon Vlaenderen sterft!
Eylaes! lieve land, zal 'k u nooyt meer zien bloeyen
Gy dat aller eeuwen bewondering erft!
Waer dreygende stemmen hun zaligheyd zongen
Van 't duynenstrand tot 's zilveren Scheldenat heên;
En nu in een afgrond ter neder gedrongen
Slechts zuchten gefolterd door lyden en weên......
P......

Op dinsdag 9 februari 1847 was de 34-jarige Pieter Simon, - zoon van Petrus,
torenwachter en kleermaker, - een ongehuwde pakjesdrager, die bij zijn vader woonde
in de Sinte-Katelijnestraat op de hoek van de Stoofstraat, om tien uur 's morgens
binnengevallen in de herberg Sint-Maarten in de Mariastraat, waar hij de zondag
gewoonlijk een glas kwam ledigen met zijn makkers. Hij dronk er vier of vijf glazen
genever, die hij niet betaalde omdat hij geen geld had en slechts de zondag wat
drinkgeld ontving van zijn vader. Hij bleef in de herberg tot 14,30 uur, en volgens
de getuigenis van de herbergierster was hij niet dronken als hij wegging.
Op het Sint-Salvatorkerkhof vond hij een bezemstok, waaraan hij, alhoewel hij
vroeger in een gevecht zijn rechterarm verloren had, zijn zwarte halsdoek kon
vastbinden in de vorm van een vlag. Om 15,30 uur zag men hem over de Markt gaan,
in de richting van de Vlamingstraat, met de opgerolde vlag onder zijn linkerarm. Hij
was gekleed met een kiel en liep heel alleen in nadenken verzonken.
Om 16,30 uur, kwam hij terug in de herberg Sint-Maarten. Hij was toen zeer
beschonken en vroeg een glas genever, dat hem geweigerd werd. Hij kreeg er de
raad zijn halsdoek van de stok at te doen ofwel zijn vlag daar te laten. Hij weigerde
en de herbergierster liet hem buiten langs het achterpoortje in de hoop dat hij naar
huis zou gaan. Maar om 17 uur liep hij door de Steenstraat met zijn ontrolde vlag en
werd gevolgd door enkele straatjongens. Op de Markt gekomen vaagde hij wat
sneeuw bijeen, plantte daarin zijn vlag en riep luidkeels: ‘Leven of dood’! Er kwam
veel volk toegelopen. De stadssoldaat D. Roose, die op de Markt van dienst was,
hield hem aan en nam zijn vlag mede. Simon bood tegenstand
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en een andere stadssoldaat, die daar voorbijkwam, hielp hem bij het opleiden. Simon
hoopte dat het volk hem zou helpen. Ontmoedigd riep hij: ‘Zie, zij helpen mij niet!’.
In de Breidelstraat riep hij: ‘Ik heb een vaandel geplant! Leven of dood! Sluit uwe
deur!’. Een grote menigte stilzwijgende nieuwsgierigen volgde de groep tot aan de
politiewacht.
Simon werd in de gevangenis opgesloten onder de zware beschuldiging: ‘Prévenu
d'avoir, à l'aide de cris séditieux et en parcourant les rues avec un drapeau noir à la
main, cherché à porter la dévastation, le massacre et le pillage dans la ville de Bruges,
crime prévu par l'article 91 du Code Pénal’. De zwarte vlag immers was een teken
van moord, opstand, plundering en vernieling.
Bij het rechterlijk onderzoek beweerden zijn geburen dat hij waarschijnlijk door
iemand opgeruid was, en dat men hem had moeten helpen om zijn halsdoek aan de
bezemsteel vast te maken, daar hij slechts één arm had. Volgens de politie was hij
een heethoofd, die tot alles in staat was. Voor enkele jaren had hij een opstand verwekt
in het bedelaarswerkhuis, terwijl hij aldaar opgesloten zat(4).
Drie weken later, op dinsdag 2 maart, brak een hongeropstand uit te Brugge. Rond
13 uur ontstond een samenscholing van jongens tussen 12 en 14 jaar voor de bakkerij
Christiaens te Scheepsdale, op de gemeente Sint-Pieters-op-de-Dijk. Een van de
stoutste bengels trok de winkel binnen en vroeg aan de vrouw een koek. Zij weigerde.
De bengel trok buiten en, samen met zijn makkers, begon hij de vensterruiten in te
werpen. De vrouw, die alleen thuis was met haar kinderen, vluchtte ermede langs
het achterpoortje weg.
Al het brood werd uit de winkel gestolen en gegeven aan wachtende vrouwen. Er
kwamen ook volwassen mannen bij. Nu werd geheel de inboedel gestolen of
verbrijzeld. De veldwachter van Sint-Pieters was machteloos, en trok te voet naar
de Gendarmerie aan de Predikherenrei, om hulp te halen, want er bestond noch
telefoon, noch fiets, noch auto. Eindelijk te 15 uur kwam hij terug met negen
gendarmes. De plunderaars sloegen op de vlucht. Drie afdelingen kurassiers van het
Brugse garnizoen kwamen de politie versterken.
Veel nieuwsgierigen trokken naar Scheepsdale om de plundering te bekijken. De
politie liet de Ezelpoort afzetten door een afdeling ruiters, die niemand uit de stad
lieten gaan. Het volk liep samen op de vestingen om toch iets te zien.
Ondertussen hadden enkele volwassenen wat straatjongens opgeruid, die ruiten
inwierpen van de bakkerijen in de Ezelstraat. Daar

(4) Archief van de Rechtbank. Jaar 1847, nr 300. - In 1847 bestond de stedelijke politie van
Brugge uit een hoofdcommissaris, drie commissarissen en 16 sergeanten van politie.
Daarnevens bestond het Korps der Stedelijke Wacht, bestaande uit 40 man, onder luitenant
Poppe, belast met het helpen van de politie en met het bedienen van de brandspuiten; en
eindelijk nog uit 50 nachtwakers.

Biekorf. Jaargang 57

178
ook werd brood geplunderd totdat de soldaten afkwamen. In al de stadswijken
ontstonden nu samenscholingen voor de bakkerijen. Maar de bakkers deelden hun
brood uit om te ontsnappen aan de plundering.
's Avonds rond 19 uur trokken hele benden volk naar de Markt. Er werd wat
geroepen, en de ruiten van een tabakwinkel werden ingeworpen. Waarop de Markt
ontruimd werd en door soldaten af gezet. Maar rond 22 uur moesten de kurassiers
ingrijpen op de Simon Stevinplaats, waar de ruiten van een bakkerij door straatjongens
verbrijzeld werden.
Om reden van de volle maan, waren de straatlantarens, die voorzien waren van
een olielamp, niet aangestoken. Maar de regenwolken beletten het maanlicht door
te komen. Het was zeer duister en het stadsbestuur liet de lantarens aansteken. Nu
werd het rustig in de stad.
De volgende morgen werden er enige opruiende geschriften gevonden langs de
straten. De militaire patrouilles doorkruisten de stad en een afdeling kurassiers was
van wacht op de halle. Al de samenscholingen werden door het leger uiteengejaagd.
Kwaadwilligen hadden een rail van de spoorweg losgevezen om de treinen te
saboteren.
Het stadsbestuur verbood de samenscholingen van meer dan vijf personen en vroeg
dat de nieuwsgierigen zouden thuis blijven om het herstellen van de orde en het
beteugelen van de onlusten niet te bemoeilijken. Iedereen moest zijn kinderen en
zijn personeel van de straat houden. 's Avonds was alles rustig en al de winkels waren
geopend en verlicht(5).
Van in de volgende dagen richtte het stadsbestuur kosteloze soepuitdelingen in
voor de noodlijdenden.
Het gerecht vermoedde dat het rondlopen van Pieter Simon met een ontrolde zwarte
vlag, in betrekking stond met de onlusten die drie weken later, op 2 maart, waren
uitgebroken. Daarom werd hij bijna drie maanden in hechtenis gehouden en slechts
op 29 mei 1847 vrijgesproken, bij gemis aan voldoende bewijzen.
Weet iemand nog andere gevallen waarin met de zwarte vlag werd rondgelopen?
Jos. DE SMET.

Tevredenheid.
Als Irma Rogge moe was van heel de week te werken zei ze: ‘En morgen achter d'
eerste misse ga 'k een keer goed uitrusten, want j' 'n schudt de Zondagen van de
boomen niet’.

Pier Spore.
Pier van Themsche heette men Pier Spore, en weet je waarom? Omdat hij naar
Wakken te vrijen ging met sporen aan zijn leerzen en hij 'n had aleens geen peerd.
(Leiestreek) G.P.B.

(5) Jacquemyns, a.w., bl. 321-326 en 382. Gazette van Brugge, van 3 en 6 maart 1847.
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Herinneringen aan Maurits van Coppenolle
Op 4 juli a.s. zal het een jaar geleden zijn dat Maurits Van Coppenolle ter ziele ging.
Hij behoorde tot dat soort van mensen die de gouden raad indachtig zijn, dat diegenen
die na de volbrachte dagtaak hun vrije tijd kunnen besteden aan hun liefhebberij, een
gezond evenwicht in dit leven hebben gevonden.
De liefhebberij van Van Coppenolle was er een op hoger plan. Ze was gericht naar
zijn volk, naar de mensen uit het Brugse en uit West-Vlaanderen, wier doen en
denken, wier lief en leed hem boeide. Zo moest hij als vanzelfsprekend belanden in
de rijke, uitgestrekte studieterreinen van de folklore, de heemkunde, de
streekgeschiedenis.

Maurits Van Coppenolle

De vriend Maurits was geen theoreticus, hij was niet de man die de volkskunde
nieuwe wegen zou hebben opgestuurd, maar wel de onverdroten zanter, de stipte en
geduldige verzamelaar van het concrete feitenmateriaal. Zijn speurende blik reikte
nauwelijks over de grenzen van zijn gewest, maar de eigen bodem kende hij des te
grondiger.
In zijn voornaamste werken, de studies over de Westvlaamse bedevaartvaantjes
en over de uitvaartgebruiken in onze provincie,
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heeft Maurits Van Coppenolle, naast persoonlijk onderzoek ter plaatse, hoofdzakelijk
beroep gedaan op correspondenten. Daarna is het echter zijn overtuiging geworden
dat de correspondentie-methode tal van hiaten vertoont en dat het persoonlijk
onderzoek ter plaatse de - o.i. terecht - enig ‘zaligmakende’ werkwijze blijft. Immers,
hoe goed de bedoelingen van deze medewerkers ook zijn, toch ontsnappen hun vaak
belangwekkende bijzonderheden die door eigen navorsing zouden worden achterhaald.
Zeker, er zijn onder deze verdienstelijke personen mensen met folkloristische smaak,
die goed met de volksmens kunnen omgaan, maar men kan dergelijke krachten toch
niet in elke gemeente of gemeentegroep aanwerven.
Zo komt het dan dat Van Coppenolle, vooral in de laatste jaren van zijn al te
kortstondig leven, bijzonder gesteld was op persoonlijke kennismaking met
volksgeloof en volksgebruik. De middelen die voor de verplaatsingen werden
aangewend, waren in de eerste plaats de fiets, doch ook de auto van welwillende
vrienden. Maurits trok er met tegenzin alleen op uit, hij was een man die onderweg
graag gezelschap had.
Die fiets van ‘de Miesten’... Een zwaar trekpaard, dat best een smering kon
gebruiken, maar er zelden een kreeg; een museumstuk, waarvan hij zo node afstand
deed. Wie kende zijn vertrouwde verschijning niet, wanneer hij ermee 's Heren straten
‘afketste’. Hij moest harder duwen dan zijn doorgaans jongere gezellen, maar hij
vreesde geen afstanden; al koutend en neuriënd bolde hij over de nijdige
heuvelkammen of tegen een halsstarrige wind in. Net als zijn jeugdige vrienden trok
hij, de veertiger, nog de korte broek aan om een fietstocht te ondernemen. Er was
zeker moed voor nodig om het menselijk opzicht te overwinnen en in de Brugse
agglomeratie de glimlachende blikken der voorbijgangers te trotseren. Doch eenmaal
te lande kon geen gapersgezicht hem nog deren, dan voelde hij zich weer driemaal
zeven. Want dit was wellicht zijn grootste eigenschap: zijn jong hart. Hoe goed kon
hij zich inleven in de belangstellingssfeer der jongeren, hoe licht kon hij een grap
verdragen waarvan hij ‘het slachtoffer’ was, want hoe dapper kon hij meehelpen om
iemand een tegenpoets te bakken!
Een tocht met Maurits was terzelfdertijd aangenaam en leerrijk. De ruime ervaring
die hij had opgedaan ten tijde van de uitstappen met de Vlaamse Toeristenbond
deelde hij met zijn medetrekkers. Een fraai kapelletje, een kernachtig uithangbord,
een fiere hoeve, een kwijnend gebruik, wist hij op te sporen en te verklaren.
Kilometervreterij was hem een vijand, hoofdzaak was iets ontdekken, iets bewonderen.
Van zijn fietstochten profiteerde hij om tegelijk van Gods natuur te genieten, want
een heerlijk vergezicht of een schilderachtig hoekje kon hij niet voorbijgaan zonder
zich van de bekoorlijkheid ervan even te laten doordringen.
Wat al kerken en kapellen heeft hij niet bezocht! Papier en
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potlood verlieten hem hierbij nooit; een beschrijving van een altaar of heiligenbeeld,
een schets van een kerkmeubel of brandraam, de tekst van een grafsteen of aanroeping,
het werd allemaal opgetekend, vluchtig, bijna onleesbaar, maar 's avonds, na een
drukke dag vol verse indrukken, werden de nota's bijgewerkt en uitgebreid; litanieën,
prentjes, affiches, bedevaartvaantjes, devotieboekjes, al die documentatie werd
ingekeken en zorgvuldig weggeborgen. Dan werden de belevenissen en
bezienswaardigheden nog eens herkauwd en besproken, en werden schikkingen
getroffen voor een volgende tocht.
Wanneer het een tocht van een week betrof - zoals het eens per jaar geschiedde werd besloten beroep te doen op de gastvrijheid van een abdij. Het was steeds de
Sint-Sixtusabdij te West- Vleteren, dit goede, vredig oord in het zachte Poperingse
landschap, die de uitverkoren pleisterplaats werd voor de dagelijkse fietstochten in
de omgeving. Vandaar uit was het ook dat de reisjes door Frans-Vlaanderen, dat hem
steeds nauw aan 't hart lag, werden ondernomen. Eerwaarde Vader Abt en Pater
Desideratus, die het verblijf aldaar mogelijk maakten, lagen bij Maurits ‘in 't bovenste
schof’. Hoe graag vertoefde hij er midden paters en gasten, en hoe onvergetelijk die
avonden, toen er op het binnenpleintje op de bank onder de bomen bij ‘pijp en toebak’
werd gekout over mensen en dingen uit de Westvlaamse gouw. De paters hielden
van die man in korte broek die zo goed ter tale was en zo interessant kon praten over
hun eigen geboortestreek, waar die ook lag. En werd er eens een dagje te laat voor
het avondmaal binnengekomen, de goedhartige gastenbroeder keek graag door de
vingers.
In hoeveel plaatsen in West-Vlaanderen had hij geen vrienden of bekenden die
zich dikwijls eveneens voor de folklore en de lokale geschiedenis interesseerden.
Van de trektochten werd gebruik gemaakt om die mensen even te gaan bezoeken.
Steeds werd Maurits er als een welkome gast ontvangen, dikwijls was hij hun
behulpzaam in hun opzoekingen. Tevens waren zij zijn gidsen voor de streek; van
hen vernam hij nieuwe gegevens, zij maakten hem attent op de bezienswaardigheden
van de omgeving. Onder die mensen waren daar de pastoors die, naar Gezelliaanse
geest, speurden en zantten t'allenkant, en Maurits de volkskundige aantekeningen
die ze bezaten, graag mededeelden. Niet zelden waren de bezochten
gemeentesecretarissen of veldwachters, die hij op het Provinciaal Bestuur had leren
kennen en die hij vaak met administratieve wenken van dienst was geweest.
Doch Maurits besefte maar al te goed dat de pastoor en de secretaris niet altijd
alles konden weten over het volksleven in hun dorp of streek; de gebruiken die bij
het beewegen aan het bijgeloof grenzen, waren de geestelijkheid vaak onbekend of
ongewenst, zodat het volk zelf moest worden geraadpleegd, wilde de zuivere folklore
aan het licht komen. Een landelijke koster, een bejaarde grafmaker,
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een oud ‘dienstertje’, een verkoopster van devotieartikelen, waren hiervoor de
geschikte zegslieden. Met de volksmens kon hij op hartelijke en tevens behendige
wijze omgaan. Nooit moest hij iets overijld vernemen. Rustig zette hij de conversatie
in, gewoonlijk naast het onderwerp dat hij beoogde: nu eens over het weer en de
oogst, dan weer over de gezondheid en het leven. Zo won hij het vertrouwen van de
mensen en kon hij geleidelijk op zijn doel afstevenen. Gebeurde het dat de zegslieden
onverhoeds van het onderwerp afweken, dan liet hij kalm betijen, totdat hij het
ogenblik gunstig achtte om de bedoelde vraag weer te berde te brengen. Stijf en
ernstig verliep zo 'n gesprek niet, Maurits zocht er ook eens een kwinkslag tussendoor
te smijten, waarmee hij alle achterdocht ontwapende. Het is klaar dat bij een dergelijk
onderzoek veel geduld vereist was, maar dat bezat hij. Nooit verliet hij de
zegspersonen zonder een hartelijk woord van dank en waardering.
De tocht waarvoor hij een zwak had, ging naar Frans-Vlaanderen, dat hij tijdens
zijn laatste levensjaren herhaaldelijk doorkruiste. Het was hem steeds een vers
genoegen er het pittig dialect van de lieden te lande te beluisteren. Menige keer stapte
hij midden de velden van de fiets om een zwoegende boer aan te klampen en van
zijn sappig taaltje te kunnen snoepen. Eenmaal weer ‘te paard’ herhaalde hij dan,
luidop voor zichzelf, de woorden en uitdrukkingen die hem om hun klankwaarde of
beeldenrijkdom het meest hadden getroffen. Het deed hem zichtbaar genoegen overal
te vernemen dat de mensen uit dit gewest nog trouw en talrijk elk jaar het H. Bloed
te Brugge komen vereren. Met het oog op het middagmaal - o, die smakelijke
boterhammen met paterskaas van ‘Sin' Sjeks’! - werd uitgezien naar een van die
landelijke herbergen - 't zij een ‘Au Boerenhol’ of een ‘A la Kruysstraete’ - waarvan
hij vermoedde dat men er Vlaams sprak. Want ook van deze gelegenheden maakte
hij gebruik om de volksmens ‘aan de klap’ te brengen en te beluisteren, en zelden
werden zijn verwachtingen teleurgesteld.
De ‘Vlaamse Koppen’ uit Frans-Vlaanderen droegen zijn bewondering weg en
hij bracht hun graag een bezoek: te Waten was het E.H. Gantois, te Arneke pastoor
Houvenagel, te Steenvoorde E.H. Despicht, te Malo-Baden J. Dezitter.
De steile flanken van Kassel- en Katsberg konden Maurits' goed humeur niet
ontnemen, en wanneer de laatste in de benen bijtende bochten hem verplichtten ‘voet
aan wal’ te zetten, wist hij tevens dat hem op de top een heerlijk panorama wachtte.
Hoe verheugde het hem telkens als hij in kerk of kapel een oud Vlaams opschrift
mocht optekenen of een zeldzame, streekeigen heilige kon ontdekken. De houten
kruisjes die men in Frans-Vlaanderen bij een uitvaart meestal aan kapelletjes nabij
een wegkruising hangt, veroverden het hart van de Brugse folklorist. Zorgvuldig
nam hij hiervan nota, zodat hij, eenmaal thuis, dit gebruik
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nauwkeurig kon lokaliseren. Hij had belangstelling voor de geestelijke zowel als
voor de stoffelijke uitingen van de volksmens. Voeg daarbij nog de talrijke
aantekeningen van kunsthistorische aard en men begrijpt dat Maurits telkens met
een rijke oogst materiaal huiswaarts keerde. Zijn bevindingen over één van die tochten
heeft hij weergegeven in een gesmaakte voordracht voor de bonden van folkloristen
te Brugge en te Gent.
Maar er was ook nog een andere Van Coppenolle, nl. diegene die ik zou willen
noemen ‘de man aan het thuisfront’. De man achter de schrijftafel, die aan het
snuffelen was in zijn tijdens de zomer verzamelde documentatie, en die bijdragen
opstelde voor tal van tijdschriften en bladen. Ze hier alle opnoemen is gewaagd,
omdat ik van tevoren weet dat er zullen vergeten worden. Naast zijn artikels in de
bekende folkloristische, heemkundige en toeristische periodieken, die hij meestal uit
eigen beweging instuurde, werd hij nog aangesproken voor bijdragen in schoolblaadjes
en uitgaven van diverse verenigingen.
Hoeveel studenten en studerenden hebben op zijn weten en kennen beroep gedaan!
Nu eens was 't voor een laatste-jaars-studie, dan voor een spreekbeurt in de klas, een
ander kwam maar om een inlichting, doch ze ontnamen hem allemaal zoveel kostbare
tijd. En toch kon hij hun moeilijk de deur wijzen, want alwie neusde en speurde
waardeerde hij. En wie er was, raakte moeilijk weg, want 't was er stemmig in dit
studeervertrek, vol rijen boeken, schilderijen en beeldjes, prenten en foto's.
De vriend Maurits had een ongeneeslijk zwak voor processies, stoeten en beewegen.
Weken vóór de H. Bloedprocessie sprak hij de oude getrouwen aan om mee op te
stappen in de groep ‘Jozef door zijn Broeders verkocht’, waarvan hij zijn werk maakte
en die altijd flink verzorgd was. Ook de processie ter ere van O.-L.-V. van Blindekens
lag hem nauw aan het hart. 't Is bij de voorbereiding van de historische stoet te
Oostkerke in 1954 dat hij bedlegerig werd om helaas niet meer te herstellen. Enkele
maanden vóór zijn overlijden hielp hij nog mee aan de organisatie der feestelijkheden
naar aanleiding van de Victor De Meyere-hulde te Oostduinkerke op 26 juni 1955,
dag die hij echter binnen vier muren op het ziekbed moest doorbijten. Nooit miste
hij de bedevaart van zijn parochie naar 't Boompje, het Mariaoord waaraan hij een
keurig boekje wijdde, en op de zondag in de Mauritiusdagen te Varsenare kon men
hem met zijn kinderen zien opstappen om er de processie bij te wonen.
Samen met onze heiligen van stad en land, wier menigvuldige luister hij zo gaarne
heeft opgespoord en in zijn werken bezongen, kijkt hij op zijn West-Vlaanderen
neer, op zijn dierbare echtgenote en kinderen en op zijn vrienden, zoekers en zanters,
die hem in gezegend aandenken houden.
Walter GIRALDO.
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Spreuken en zegswijzen uit de omstreken van Brugge
(Vervolg van blz. 51)
I. De Kost: eten en drinken
A. eten
Appels en peren
157. Op de hofstede had elk zijn part appels weggestoken in zijn ‘appelpolk’. De
koewachter had, zijn appelpolk onder zijn kafzak; de jongeren waren er op uit om
elkaars appelpolk te roven.
158. Ze waren er van overtuigd: ‘fruit eten is gezond’. En moeder wakkerde heur
kinderen aan: ‘toe, dat is gezond - voor een jongen hond’.
159. In de fruittijd kregen ze soms een gebraden appel bij de boterhammen, en
huiswaarts kerende schoolkinderen zongen maar:
En de school is gedaan, en den appel is gebraan
en de kindjes mogen naar huis gaan.

160. Ze plaagden elkaar: ‘Moet j'een appel he'n?’ en sloegen op de opgeblazen kaken
en wezen dan met opgestoken wijsvinger: ‘zie j'hem vliegen?’
161. We kennen nog allen het raadseltje op de appel:
Groen zijn de deuren
wit zijn de meuren
zwart zijn de papen
die in het kapelletje slapen.

162. Ze ‘builden’ de appels om er aan te zuigen; maar opgepast, want moeder klaagt:
‘Dat zoud' appels eten dat ze al schijtend voortlopen’.
163. Een ‘gestekten’ appel of vort klokhuis is ‘annetjetek’ of ‘nannetjetek’, te
Houtave ‘antje nul’. Vandaar het kinderverwijtsel:
Nannetek zat op 't vertrek
met een vorten appel in heuren bek.

164. Gestoofde appels, appelmoes of appelspijze is kermiskost. Met St-Kruiskermis
verkochten ze goedkope taaie appeltaarten, aldaar ‘Assebroekse taarten’ genoemd
en in stad als ‘boerelappen’ gekend.
165. Een leutig gezegde in 't kaartespel om te zeggen dat klavers troef is:
‘Klababbers, zei 't meisje en 't scheet appelmoes’.
166. Appels werden veel bereid om de wreedheid van vet zwijnevlees weg te
nemen: ‘rusepiers’ (grauwe renetten) in de saus
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van vette karmenaten braân; ‘zurings’ in de vette darmen stoven; of poten en oren
met appels, pruimen en rozijnen. Appelbeignees worden te Houtave ‘zwijnewroeten’
genoemd en kerrepap met appels gekookt is ‘appelpap’.
167. Van de rest van de doorgedrupte appels van de ‘appelgelei’ bereidt men
‘appelbrood’ dat snijdt als lever; na de ‘kweepeergelei’ wordt er ‘kweebrood’ gemaakt.
Kweepeergelei wordt geëten tegen ‘den afgang’; ‘appelkernellen’ in een gesloten
fles bewaard worden gebezigd voor een zieke die doorlegen is.
168. Een goede appel - of peer - mag niet te rijp noch te groen zijn, hij moet op
‘zijn ate’ zijn; van onrijpe zure appels staan je tanden ‘sleeuws’. Wie iets lastigs en
onaangenaams moet doen, klaagt: ‘'t Is een zuren appel om bijten’. Moet hij toegeven:
‘'k Heb in den appel moeten bijten’.
169. Een te rijpe peer is ‘murwe’ en 't eten niet meer weerd. Bij vergelijking gezegd
van een ziekelijk mens die ver geleefd is: ‘Hij is murwe gelijk een pere’. Van een
verkoudheid zegt men ook: ‘ze is murwe’.
170. Een fris meisje met ‘bleuzekaken’: ze bleust gelijk een ‘kollevijntje’.
171. Om te zeggen dat iemand er oud uitziet: ‘zijn aangezichte is gerimpeld of
opgeslunseld gelijk een appel te meie’. De appels zijn dan raar: ‘ze krijgen gouden
sterretjes’.
172. Oppassen voor 't gezelschap van kinderen want: ‘Eén vorte appel bederft heel
de mande’.
173. Ge moet er niet veel op betrouwen: ‘'t Zijn al beloften en vorte appels’ of
korter nog: ‘Beloften en vorte appels’.
174. Het kind aardt naar zijn ouders: ‘De appel valt niet ver van de boom’.
175. Een trouwzieke vrouw die late trouwt, zal trouwen ‘beneden haar staat’ met
de eerste, de gereedste: ‘Als de appel rijp is, hij zal vallen al was het in een stront’.
Er zit noch goed, noch kwaad in die mens: ‘'t Is gelijk de appel van Adam’.
176. Een bedreiging: ‘'k Zou je alzo een muilpere draaien’.
177. Waar er zeer veel volk is, dat ge op de koppen kunt lopen: ‘Ge kost geen
appel ter eerde smijten’.
178. Een kleintje geven om een groter wedergunste te krijgen: ‘Een appeltje geven
om een ei te krijgen’.
179. Iets spotgoedkoop uit je handen smijten: ‘Verkopen voor een appel en een
ei’. En iemand bedriegen is: ‘Appels voor citroenen verkopen’.
180. Een verzuchting na verloren moeite: ‘'k Heb zoveel appels als peren’.
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181. Eerst een sappige peer eten en daarna een ‘kropper’ is: ‘Sinte Pieter op Ons
Here leggen’.
182. Een rijmpje van een oude vrouw:
‘Appels en peren,
dat eet ik geren.
Bier en wijn
moet er voor mij niet zijn’.

183. Voorzienige mensen hebben een spaarpotje voor de oude dag: ‘Een appeltje
tegen de dorst’.

Ander fruit
184. Steenvruchten zijn zo gezond niet; ge moet u zwichten en ze met mate eten,
want: ‘je zou pruimen eten dat je pruimen schijt’. En van te veel kersen eten wordt
ge ongesteld: ‘ge krijgt de kalkschijte’. Een milde boerin presenteert u ‘een poote
keerzen’.
185. In de kersentijd dragen de kinderen ‘een bonke kerzen’ aan hun oren; en als
ze stout zijn krijgen ze ‘een kerze achter hun oren’.
186. Ze planten de kerzestenen of de pitten en kweken een boompje ‘keutelkerzen’:
wilde, meer steen dan vlees; van goede zoete kerzen, gelijk ‘witte labaansters’ getuigt
men: ‘'t is een teuge wijn’.
187. De ‘kerzenwachter’ moet 's nuchtends vroeg de vogels verjagen met ratel,
schijven en bellen; de gewekte gebuurs klagen: ‘Hurkt een keer, 't is weer inlandschen
oorlog in de bogaard’.
188. Ze zetten ook een vogelschrik of ‘vogelschuw’. Wie lelijk aangetroeteld is,
is gelijk ‘een kerzeschuw’.
189. Van iemand die bloost van gezondheid: ‘hij bleust gelijk een krieke’.
190. En als de kerzetijd uit is moogt ge ‘uw krieketand’ uittrekken. En nu nog een
raadseltje:
Zo groen als gras - zo wit als was
zo rood als bloed - zo zwart als roet.

191. Veel noten voorspellen een harde winter. Ze zijn rijp met Sinte-Kruiskermis en
ze riepen: ‘Goei vassch' okkerneuiten 26 voor een klute’. Aan de Kruispoort zaten
ze met manden okkerneuten en riepen op rijm:
Talie talie neuiten!
Neuiten in de manden,
kraak ze met je tanden
proef dat zaad
en maak je niet kwaad.
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Stoute tongen peisden van meer bijval te oogsten met de volgende variante van de
laatste rijmen:
kraak ze met je gat
ton hei 't elk eentwat.

192. De noten moeten ‘geslegen’ worden of anders dragen ze 't volgende jaar niet.
Doch sommige mannen passen het ook toe op de vrouw en zeggen: ‘Neuten en
vrouwen moeten geslegen worden of anders deugen ze niet’.
193. Men moet van de gelegenheid gebruik maken: ‘Als je de neute hebt moet je
ze kraken’.
194. Wie voor grote moeilijkheden en rampen staat verzucht: ‘'t Zijn harde neuten
om kraken’.
195. Betrouwt men de zaak niet of scheelt er iets aan: ‘Ja, maar dat zijn neuten
met gaatjes!’
196. En weeral raadseltjes:
Hoger als een huis
klener als een muis
groener als gras
en witter als vlas.

Nog beter gekend:
Hoge geboren, nedergedaald
opengekraakt en 't hert uitg'haald.

197. Wie 's zomers bruin gebrand is, is zo bruin ‘als een beier’.
198. De braambeiers moeten op tijd geëten worden, want als ‘Bertelemeeus’ (soorte
kobbenet) er overkomt deugen ze niet.
199. Bij vergelijking zeggen de oude mensen: ‘'k Slachte van de braambeiers, 'k
hé mijn tijd g'had!’
200. De vijg is een ‘vastenspijze’ en als ge te laat met iets aankomt spot men: ‘'t
Zijn fijgen achter Paschen!’.
201. Een verwijtsel voor een oude vrouw: ‘Oude fijge’; met de betekenis van
‘onnozele teste’: ‘Dat is zo een fietematrulle’ (dadel).
202. Hij ziet niet meer om, omdat er geen bate meer aan is: ‘Hij heeft die citroen
uitgezogen en weggesmeten’.
203. Hij begeert het wel maar kan het niet krijgen: ‘Hij slacht van de vos, de
druiven zijn te groene’.
204. Sinte Maarten smijt ‘Sinte Maarten appeltjes’ en kastanjen; dat is de tijd om
op 't stovedeksel of in 't vuur kastanjen ‘te poefen’ dat ze omhoog springen; ze eten
dan ‘gepoefte kastanjen’.
205. En om te sluiten een zalige vermaning dat ge op de steun van iemand niet
moogt rekenen: ‘Hij zal geen kastanjen voor u uit 't vier rapen!’
M. CAFMEYER.
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Mengelmaren
Nijverheid in Izegem
Op koninklijke wijze weet de stad Izegem haar gedenkdagen te vieren. Met telkens,
als kroon van de viering, een kostbaar gedenkboek. Verleden jaar werkten woord en
beeld voortreffelijk samen om een eeuw geschiedenis van de jubilerende
St-Hiloniuskerk vast te leggen (Biekorf 1955, 220). Prinselijk bezoek ter gelegenheid
van het jubileum van de Vrije Vakschool voor Schoenmakers werd nu op zijn beurt
bekroond met de uitgave van een prachtig geïllustreerd album gewijd aan de
geschiedenis van de plaatselijke nijverheden van de laatste eeuw. Zeg schoenen en
de wereld zegt Izegem: op de ereplaats prijkt vanzelfsprekend de historische schets
van de Schoennijverheid. Naast Izegems trots en roem krijgen de Borstelnijverheid
en de Textielnijverheid hun ‘levensbeschrijving’. Aan het leven en streven van enkele
‘vlijtige en boze’ pioniers is Izegem inderdaad de nijverheden verschuldigd die zijn
verheffing tot stad (1817) gedurende de eeuw van de industriële omwenteling driemaal
hebben bezegeld. Deze gedocumenteerde bijdragen zijn van de hand van E.H. JOZEF
GELDHOF die, zoals onze lezers best weten, een uitstekend beoefenaar is van onze
lokale geschiedenis.
Dit gedenkboek werd luxueus uitgevoerd door de Drukkerij Strobbe te Izegem.
Naar inhoud en vorm moge dit album een model zijn voor Westvlaamse industriële
zustersteden en -gemeenten die een beeld van hun hedendaagse economische
ontwikkeling voor het nageslacht willen bewaren.
- Yseghem: Vlytigh ende Boos. Historisch-economisch overzicht van de Izegemse
nijverheden. 1956. Album-formaat; rijk geïllustreerd. 86 blz. Uitgave in opdracht
van het Stadsbestuur van Izegem. Niet in de handel.

De Schilderkunst te Brugge
Bij het bezoek van onze Brugse musea en verzamelingen is Kan. J. Dochy sedert
weldra tien jaar een beste leidsman geworden. En een algemeen gevolgde leidsman
dank zij zijn rijk gedocumenteerde en didactisch uitgewerkte gids (zie Biekorf 1947,
165) die, ook in franse vertaling, een vademecum van de bezoeker der Brugse
kunstschatten geworden is.
De Gidsenbond van Brugge, die onlangs een jubileum mocht vieren van zoveel
werking en zoveel initiatieven die met Brugge-Kunststad vergroeid zijn, heeft nu
een nieuwe, bijgewerkte uitgave van De Schilderkunst van Kanunnik Dochy in zijn
uitgaven opgenomen. Auteur en Gidsenbond eren daarin elkaar, uit de keurig
uitgevoerde
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‘Geïllustreerde Gids’ in zakformaat spreekt een verblijdende samenwerking in dienst
van het schone.
Voor al wie onze Vlaamse Meesters te Brugge wil leren kennen en genieten, blijft
dit handige zakboek als inleiding en repertorium onmisbaar.
Een paar wenken in het vooruitzicht van volgende uitgaven. De praktische omgang
met deze gids zou o.i. gebaat worden zo men de occasionele bespreking van
verdwenen of niet te Brugge bewaarde schilderijen typographisch wilde onderscheiden
- door een kleiner lettertype b.v. - van de tekst over de schilderijen die de bezoeker
wel voor ogen heeft. Over een paar museumgebouwen, bepaaldelijk het
St-Janshospitaal en het Groeningemuseum, zal de gebruiker gaarne enkele gegevens
vinden die het stemmige kapittelzaaltje en de naam van bouwmeester Viérin met
zijn kunstindrukken verbinden. En waarom zou de legende van Memlinc, als legende,
haar poëtische bekoring niet mogen inlassen op een bladzijde van deze aantrekkelijke
gids?
- KAN. J. DOCHY. De Schilderkunst te Brugge. Geïllustreerde Gids. Tweede,
bijgewerkte uitgave. Brugge, Gidsenbond, 1956. 104 blz.; 24 buitentekstplaten. Prijs:
50 fr.

Vlaanderen en Schotland
De Vlaamse visserij werd in de 16e eeuw grotendeels aan de Schotse oostkust
uitgeoefend. Zo zien we in die jaren de Schotse ambassadeur zijn beklag doen dat
boten uit Heist en Walravensyde buiten de toegelaten visgronden haring waren gaan
vangen. De oorlog maakte de zee onveilig, onze eigen kust en de kustvisserij moest
beschermd worden. De drie zeesteden (Duinkerke, Nieuwpoort en Oostende) rustten
kustwachters uit die de kleine visserij van het Brugse Vrije zouden beschermen en
raadsheer Cornelius De Scheppere ontwierp een doeltreffend konvooisysteem voor
onze koopvaarders. De Scheppere stak echter niet weg dat de toestand er heel anders
zou uitzien ‘indien de onzen niet altijd hun kostbare koopwaar vervoerden door
vreemde wateren in alle soorten half-lekke, onbewapende, slecht bemande en zonder
kennis van zaken bestuurde schepen’. In 1550 werd door de Keizer te Binche een
verdrag gesloten waardoor aan de zo gevreesde Schotse kaapvaart een einde werd
gesteld. De ‘kleine kaapvaart’ van de Schotten heeft echter sedertdien nu en dan in
onze Vlaamse kronieken nog van zich laten horen.
Deze episode uit onze maritieme geschiedenis wordt behandeld in de ernstig
uitgediepte en keurig geschreven studie van J. HINNEMAN: Sprokkelingen uit de
geschiedenis van onze betrekkingen met Schotland ten tijde van Keizer Karel, in
Mededelingen van de Academie van Marine van België, Boek VII, 1953, 185-215.
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Het Noodgeld van Izegem 1914-1918
Veel gemeenten werden tijdens de oorlogsjaren door de omstandigheden gedwongen
tot een lokale uitgifte van papiergeld over te gaan. Deze gemeentelijke biljetten
hadden normaal slechts betaalkracht binnen de grenzen van de gemeente. De uitgiften
waren gedekt door een belofte tot inwisseling tegen nationaal geld vanwege de
gemeentelijke overheid. Daarnaast bestonden dikwijls nog zakelijke of persoonlijke
waarborgen. Een rijke verscheidenheid van biljetten werd uitgegeven. De volledigste
en mooiste reeks werd in omloop gebracht door de stad Gent. Zie daarover de
interessante brochure ‘125 jaar geldomloop in België. 1830-1955’ uitgegeven als
gids bij de tentoonstelling in de Kredietbank.
Gelukkig bezitten we het rijk gedocumenteerde werk van Dr Arnold Keller: ‘Das
belgische Kriegsnotgeld 1914-1918’ dat de aandacht op de culturele waarde van
verzamelingen noodgeld heeft gevestigd.
De stad Izegem had haar eigen plaatselijk gedrukte geldbriefjes die methodisch
beschreven worden in de studie van M. NUIJTTENS: Het Noodgeld van Izegem
(gepubliceerd in het maandschrift van het Europees Genootschap voor Munt- en
Penningkunde, jaargang 1954, blz. 107-108; jaargang 1955, blz. 6-7; 14-15).
Ook in 1940 werden te Izegem geldbriefjes uitgegeven die maar enkele weken in
omloop waren en nagenoeg onvindbaar geworden zijn. De auteur vermeldt ook de
gemeenten die in 1914-1918 bij Izegemse drukkers geldbiljetten lieten drukken. Het
zijn: Emelgem, Rumbeke, Oekene, Ardooie, Tielt, Ingelmunster, Winkel-St-Elooi,
Rollegem-Kapelle, Lichtervelde, Wakken (bij De Busschere); Rumbeke, Lendelede
en Kachtem (bij Strobbe).

De Corverbeek te Houthulst
De St-Pietersabdij van Corbie (Somme) bezat te Houthulst een proosdij gelegen op
de Corverbeek, een waterloop die het bos van oost naar west doortrekt en in de
Ieperlee uitmondt. Zeer waarschijnlijk is de naam van de in 1311 vermelde
heerlijkheid Corvere - gelegen onder Merkem, Langemark en Westrozebeke - ontleend
aan de Corverbeek, waarvan de naam eerst in documenten van de 15e eeuw voorkomt.
Corver zou dan kunnen teruggaan op de plaatsnaam Curba die voorkomt in het ‘Liber
secundus miraculorum Sancti Adalardi’, een verhaal van translatie van relikwieën
uit het begin van de 12e eeuw.
Bij de behandeling van dit vraagstuk in Sacris Erudiri VII, 1955, blz. 163-176
voegt Dom NICOLAS HUYGHEBAERT nog enkele beschouwingen over
Sint-Jan-ter-Vonte: naam van een kerk of kapel die op de heerlijkheid Corvere gelegen
was en misschien de oude titelkerk geweest is van het gebied dat zich in de 8e eeuw
uitstrekte tussen de golf van Lo en deze van Handzame. Bij een verdeling
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van dit gebied door de graaf van Vlaanderen zou Sint-Jan-ter-Vonte aan de parochie
Merkem gehecht geworden zijn.
Men weet dat Houthulst zelf eerst in 1857 parochie geworden is, en gemeente in
1928.
A.V.

‘Uitgaan met de stok’
Dat was te Deerlijk ‘gaan noden voor een begrafenis’.
Vóór de oorlog van 1914 en het verzenden van de doodsbrieven werd een bejaard
persoon gevraagd om geburen en kennissen uit te nodigen. De man kleedde zich op
zijn best en nam de gaanstok mee, hij ging van huis tot huis in het gebuurte, zeggend:
‘Gij wordt vriendelijk verzocht een gebed te komen lezen voor de zielezaligheid van
X... die overleden is en. dag wordt begraven, te 8.30 uur aan het huis en te 9 uur aan
de kerke’.
Het gebeurde dat de uitgenodigde zei: ‘Kom binnen en drink een druppel’.
Doorgaans was een noder na zijn rondgang zeer verblijd door de druppels en pintjes
tijdens zijn ronde.
L.D.

Schrikaanjagend vertelseltje
Op Nieuwjaar laatstleden vertelde mijn vader zaliger onder andere volgend verhaaltje
aan mijn kinderen. Hij had het vroeger ook aan ons verteld en het gehoord van zijn
eigen vader.
Vroeger stond er tussen ‘de Vrede’ en Kamiel Van Heckens (te Ursel) een klein
huisje met een grote beukenhaag voor de deur. Er woonde daar een wijveken in (mijn
vader noemde het met naam en toenaam maar die ben ik vergeten). Dat wijveken
was eens op een avond achter melk gegaan naar Timmermans en toen het terug kwam
was het bijna donker. Het ging binnen in zijn huizeken maar er stond daar een grote
vent bij den heerd.
‘Maar vent,’ zei dat wijveken, ‘hoe komt dat, als ik in mijn kast kijk dat daar alles
overende ligt?’
‘Omdat ge 't brood met de bovenste korst van onder gelegd hebt’ zei die vent met
een zware stem.
‘Maar vent,’ zei dat wijveken, ‘hoe komt dat, als ik in de heerd kijk dat het allemaal
doodshoofden zijn?’
‘Omdat ge den haal in 't bovenste schof niet gedaan en hebt’ antwoordde de reus.
‘Maar vent, hoe komt dat dat ge zulke grote tanden hebt?’
‘Hauw’ zei die vent en beet het wijveken heur kop af.
D.V.
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Uit de doopregisters van Vichte
Pastoor Slosse heeft in zijn parochieboekje van Vichte verschillende curieuze
meldingen bijeengebracht uit de kerstenboeken van deze parochie. (Men vergelijke
zijn Rond Kortrijk pp. 1912 vlg.). Hier volgen enkele van zijn aantekeningen.
1645. 3 mei. Gedoopt wordt Maria Van Laureyne, onwettig kind
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uit Deerlijk, geboren naar men zeide uit soldaten van de hertog van Lorreinen die
aldaar voorbijtrokken. De moeder is Joanna Matthon, dochter van Judocus, uit
Deerlijk.
1796. 30 aug. Gedoopt, voorwaardelijk, Rosa Vander Santen, aldus geheten omdat
ze onder korenzanten te vondelinge was gelegd geweest.
1801. 16 aug. Pieter Joseph Matthys, van Deerlijk, die geen gemeens wil hebben
met beëdigde priesters, komt naar Vichte om er zijn kind te laten dopen.
Onder het jaar 1768 tekent de pastoor aan dat men, naar ordonnantie van de
bisschop van Doornik, voortaan geen kinderen beneden de zeven jaar zal mogen
aanbieden voor het Vormsel, tenzij men zeker weze ‘dat ze niet sullen weenen, nochte
eenig misbaer maeken’.
L.D.

Philosophische faculteit te Brugge. 1667
‘Op den 19 septembre 1667 soo wiert er over al de straeten gheplackt advertentien
van weghen de paters predickheeren als dat sij alhier in hun convent met consent
vande magistraet ende den bisschop van Brugge souden doceeren de philosophie aen
de jonckheijt overmits de troubele tijden ende quade weeghen datmen niet en conde
reijsen naer de unijversijteijten van Douwaij ofte Leuven. Ende dit begonste octobre
1667 by provisie maer de unijversiteijten quamen in oppositie, maer de predickheeren
gijnghen even wel voort met cleenen toeloop.’ - Uit het Handschrift (Rare Geschriften)
van Jacques Inbona, blz. 239.

Van de koeier die de bijbel las
Rond de jaren 1850-1900 was er op een hof langs de Breeweg te Klemskerke een
aardige koeier die las in een bijbel. En als hij in die boek las, rond den avond of 's
noens, als 't werk gedaan was, vlogen er stenen en knorren eerde door de veister en
scheurpoorte. Ze hebben d'r achter gewaakt en nooit of nooit iemand gezien, totdat
ze vonden dat als de koeier in dien boek las, dat het dan gebeurde. De paster van
Vlissegem heeft dat belezen en opgelost. Hij wist er weg mee! Als de knechten met
peerden met gerste naar Brugge reden naar de brouwerijen, ze kosten met geen
middels in de poorte rijden zolange of dat hij las. Ook wilden de zakken soms
onderweg altijd van die wagen, terwijl hij in dien boek doende was.
(Letterlijk opgenomen van S. 64 jaar, in Lentemaand 1952).
A. LOWYCK.
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[Nummer 7]
Jan Breidel en zijn ‘Kloecke daeden’ in een Nieuwjaarwens van het
Vleesambacht
Brugge 1788
Guido Gezelle liet in 1874, als onderpastoor van de O.L. Vrouwkerk te Kortrijk, een
werkje verschijnen: ‘Het Pelgrimsboekske van Sint-Louis bij Deerlijk’. Het was no
XXI van de ‘Bibliotheke Rond den Heerd’. Zijn naam staat niet op het titelblad, doch
zijn vriend Mgr. Wemaer noemt hem uitdrukkelijk als de auteur in de ‘Goedkeuring’
van 9 juli 1874 die op de titel volgt. En het zal wel de geleerde pastoor-deken
Vandeputte geweest zijn, begunstiger van de nieuwe kerk van Sint-Louis en vriend
van de letterkundige onderpastoor van O.L. Vrouw, die Gezelle heeft aangezet om
dat boekje op te stellen.
Mgr. Wemaer heeft het handschrift, dat Gezelle hem ter goedkeuring had
toegezonden, medegedeeld aan zijn secretaris Rembry, de bekende Brugse historicus
en hagiograaf, die een van Gezelle's trouwste vrienden zou worden. Daar het
Pelgrimsboekske eigenlijk een Confrerieboekske was, bestemd voor de broederschap
van de H. Benedictus in 1873 door pastoor Van Baeten te Sint-Louis opgericht, kon
de rijk gedocumenteerde Rembry niet nalaten een aanvulling over de verering van
de H. Benedictus aan Gezelle mede te delen. Tegelijk met zijn goedgekeurd
handschrift ontving Gezelle uit Brugge de volgende brief van Rembry (gedateerd 4
Juli 1874):
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‘Ik verneem dat Gij een boekje aan 't gereedmaken zijt voor de Broederschap van
den H. Benedictus, te Sint-Louis (Deerlijk), broederschap die hun voornaamste
feestdag moet vieren op den 11n Juli, verjaardag van het overbrengen der relikwiën
van den Heiligen Abt en ook van den Groeningeslag. Weet Gij dat de Beenhouwers
(Macekliers) van Brugge die, aangevoerd door hun dapperen hoofdman Jan Breidel,
zulk een roemrijk aandeel in de zege hadden verworven, juist om dit samenvallen
van die dubbele verjaring den H. Benedictus tot tweeden patroon hadden
verkozen?...’(1).
En Rembry noemt dan zijn bron, nl. het ‘allerzeldzaamste boekje’ van 1788 waarvan
hij de titel onvolledig mededeelt naast de passage uit blz. 8-9 betreffende het
patroonschap van de H. Benedictus. Gezelle heeft deze mededeling nog inderhaast
overgenomen en ingelast op blz. 15-16 van zijn Pelgrimsboekske; hij voegde er alleen
de volgende beschouwing aan toe: ‘Zoodanig dat het nog maar onlangs en kan zijn
dat de beenhouwers van Brugge vergeten hebben wat zij, op Sint-Benedictus dag in
den zomer [11 Juli 1302], te Kortrijk, met Gods hulpe gedaan hebben. Mochte dit
boeksken het hun wederom indachtig maken...’.
Gezelle heeft aldus een boekje bekend gemaakt dat hij zelf niet had ingezien, zijn
beschouwing laat echter geloven dat de Brugse Vleeshouwers tot omstreeks 1788
jaarlijks op 11 juli - feestdag van hun tweede patroon, Sint Benedictus(2) - de
heldendaden van hun voorvaderen in het Vleesambacht zouden herdacht hebben.
Het boekje van 1788 herhaalt echter alleen de Vlaamse Kroniek die spreekt van
‘Feestplegingen’ in Brugge ter gelegenheid van de overwinning op Sint-Benedictusdag
1302: een feestviering die ook ‘menigvuldige Jaeren daer naer onderhouden’ werd.
De auteur van het boekje voegde erbij: ‘De Geslagten van onzen Ambagte, hebben
om die reden den H. Benedictus voor hunnen tweeden Patroon verkozen, en synen
Feestdag is lange jaeren naer dien zeer solemneel by hun geviert geweest’. Van een
viering tot in 1788 of in de 18e eeuw is hier zeker geen sprake, de tekst vermeldt
alleen de viering in een onbepaald ver verleden. Een positief gegeven uit de traditie
of het archief van het ambacht wordt niet aangebracht. Dit tweede patroonschap van
de H. Benedictus is mogelijk een geleerde interpretatie van de Kroniek, door de
auteur van het boekje ‘ad pulchritudinem totius’ bijgevoegd.

(1) Biekorf 1925, 13-14.
(2) De aloude patroon van het Vleesambacht te Brugge was de H. Livinus.
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Het drukje van de ‘Kloecke Daeden’ heeft echter een documentaire waarde van een
andere aard. Hieronder wordt de titelpagina gereproduceerd. In de twee eerste regels
van de titel leest men een jaarschrift op 1788. Het boekje telt 16 bladzijden en is
samengesteld als volgt.

Kloecke Daeden. 1788. Titelpagina.

De bladzijden 3-8 geven het historisch verhaal; de 8 overige bladzijden zijn gevuld
met de naamlijsten van de geslachten die in het Vleesambacht geweest zijn en in 't
bijzonder van de beenhouwers die in de magistraat van Brugge en proost van de
Confrerie van het H. Bloed geweest zijn. Met een nawoord over ‘den waeren iver
voor de Religie en het Vaderland’ die de leden van het ambacht tegenwoordig bezielt.
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Het historisch gedeelte is zeer bondig. De naamloze auteur verhaalt de verovering
van Brugge door Breidel en de Coninck; zijn beschrijving van de slag van Groeninge
beperkt zich tot een onverantwoorde ophemeling van Breidel die er, als kapitein van
de Vlaamse troepen, tot ridder geslagen wordt.
Het patriotisme dat uit deze bladzijden spreekt is uitermate eng. Het is locaal
Brugs, met de traditionele minachting voor Gent: terwijl Breidel en zijn Vleesambacht,
trouw aan de graaf, strijden tegen de ‘groote Tyrannye’ van de Franse koning, zijn
de Gentenaars ‘afvallende van hunnen Graeve, uyt benouwtheyt onder de Fransche
Slavernye gebleven’ (p. 4).
En dat lokale Brugse patriotisme is dan nog echt ‘ambachtelijk’: die van den
‘Vleeschen-Ambagte’ hebben het gedaan, en met name Jan Breidel die zijn
bondgenoot Pieter de Coninck in de schaduw stelt. Breidel heeft immers het initiatief
van het verzet genomen aan het hoofd van 600 - andere zeggen 700 - familiën van
het Ambacht!(3).
En wij schrijven 1788: Brugge heeft sedert enkele maanden zijn ‘Patriotten’, een
compagnie vrijwilligers in uniform, met rood-zwart-gele kokardes en een medaille
op de borst met het wapen van Vlaanderen en de leus ‘Pro Patria’. De geringe man
is keizersgezind en gekant tegen de privilegiën van adel en geestelijkheid en
ambachten. De compagnie van de Patriotten zal de orde handhaven in samenwerking
met de ambachten. Deze politieke gezindheid spreekt dan ook uit de bladzijden van
ons boekje. De auteur volgt immers letterlijk het verhaal van ‘Jaer-Boecken der Stadt
Brugge’ van Custis (1765), met weglating echter van alle opstokerij. De ‘Brugse
Metten’ verschijnen hier gezuiverd en ‘verlicht’, in een editie voor weldenkende
burgers! Al de strijdkreten vallen weg, of worden in een philosophische aanwakkering
omgezet. Bij Custis roept Breydel tot het volk: ‘Wat wals is, vals is, slaet doodt, hun
dit voor woordt gevende’; in Kloecke Daeden roept hij: ‘met luyder stemme deze
woorden: Wel aen, Mannen van Brugge, toont nu U.-L. gewoonelyke kloekheyd;
heden zullen wy onze Stad in Vrydom herstellen’ - en hij geeft hun geen parool. Ook
De Coninck's mannen, die bij Custis schreeuwen: ‘Vlaenderen die Leeu, wat wals
is, vals is’, zijn in ons beenhouwersboekje humanisten geworden en trekken zwijgend
door de stadspoort. En zelfs het ‘Schildt en Vriendt’, het parool van de mannen aan
de stadspoorten, vond geen genade bij onze patriotische auteur, hij sneed het beslist
uit de tekst van Custis weg.

(3) Men weet dat de rol door Jan Breidel in 1302 gespeeld niet duidelijk is. De verhalende
bronnen noemen hem alleen in de jaren 1308 en 1309. Zie daarover de belangrijke mededeling
van Dr. J.F. Verbruggen in Wetenschappelijke Tijdingen 15, 1955, 241-246.
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Uit dit alles blijkt dat het pamflet Kloecke Daeden niet als een getuige van Vlaamse
bewustwording mag doorgaan(4). Het geschriftje, in zijn historisch milieu bekeken,
illustreert veeleer en op pittige wijze de laatdunkendheid van het aanzienlijke en zeer
geprivilegieerde ambacht van de Vleeshouwers(5). De mannen van den
‘Vleeschen-Ambagte’ zagen immers zeer uit de hoogte neer op de Wollewevers die,
naar aloude traditie, de voorrang in de rij van de Brugse ambachten behielden, hoewel
de lakenweverij sedert lang vervallen was. De penvoerder van 1788 springt dan ook
zeer vrij om met de Vlaamse Kroniek, duwt Pieter De Coninck en zijn Wevers in de
opstand zowel als in de veldslag op de achtergrond en tooit Breidel en zijn
Vleeshouwers met al de lauweren van heldenmoed en zelfbeheersing. En deze deugden
uit Breidels tijd leven nog onder de gepoederde pruiken van zijn opdrachtgevers, de
heren van het Vleesambacht, voort: de auteur voert de bewijzen aan van de
hoogstaande burgerdeugd door dit Ambacht in de loop der tijden, en niet het minst
gedurende de Oostenrijkse jaren, beoefend. De Vleeshouwers hebben steeds met de
Magistraat meegewerkt bij de handhaving van de openbare orde; na de brand van de
Halletoren in 1746 schonken zij een som van 150 pond grote voor herstelling van
toren en beiaard; zij waren de eerste die in Brugge over een brandspuit beschikten
en deze ‘Speyte met alle syne toebehoorten, den Ambagte compiterende heeft zoo
lange en vele jaeren gedient en uytgegaen voor den gemeenen nood, tot dat de Stad
genoeg voorzien was van andere Speyten, die naer der hand aengebragt zyn door de
Couventen dezer Stad’.
De auteur vermeldt ten slotte nadrukkelijk het optreden van het ‘ambacht in 't
geweer’ tegen de ‘Muytmaekers en geweldenaers, tegen alle die plunteraers en
stoorders van de gemeene ruste’. De bedoelde feiten lagen met Nieuwjaar 1788 nog
fris in eenieders geheugen, nl. het oproer in de straten van Brugge op het einde van
juli 1787. Het volk, dat de Patriotten niet kon uitstaan, had de winkels overvallen
die kokardes en pro-Patria-medailles uitstalden, groepen jongelieden hadden overal
rond de kokardes en kentekenen van de hoeden en kleren van ‘patriotique borgers’
afgerukt. Daarop stak de kwelm van het pauperisme naar omhoog en het kleine volk
viel aan 't plunderen. De volkswoede keerde zich tegen één persoon, die de naam
had een opkoper te zijn en graan en aardappelen te hebben gestapeld, een kanunnik
van Sint-Donaas, met name François van Honacker. Heel de nacht van 30 juli werd
het grote herenhuis dat hij op de Oude Gentweg

(4) Ook G. Schmook in Verslagen en Meded. Kon. Vlaamse Academie 1952, 36 schijnt zijn
bewering betreffende Kloecke Daeden niet op het werkje zelf gesteund te hebben doch op
de beschouwing die Gezelle in zijn Pelgrimsboekske van 1874 in omloop heeft gebracht.
(5) Typisch is de samenstelling van dit Ambacht in het jaar 1778: op 32 bestuursleden van den
Vryen Vleeschen Ambachte zijn er 27 Van Vyve's, 3 De Roovere's en 2 Breydel's.
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bewoonde, geplunderd en verwoest; ten slotte stak men er het vuur aan met stukken
hout van de afgebroken galg. Het Oostenrijks garnizoen had de orde hersteld(6). De
‘Kloecke Daeden’ van Breidels nazaten hadden zich, gedurende deze beroerde dagen,
beperkt tot het reglementaire optrekken van de ‘borgerlycke wacht’, nadat de storm
geluwd was. De auteur laat echter niet na de bijzondere verdienste van het
Vleesambacht in de volgende slotzin van zijn boekje op te hemelen: ‘jae men mag
zeggen, hadden de Corpora noyt ter hulpe gekomen, en gezaementlyk deze plunteringe
en tumulte gestud, dat de boosheyd zoo verre te wege was, van al te plunteren en te
vernielen, die by hun maer den naem hadden van iets op te koopen, oft aen het Hoofd
van de Regie te zitten’.
Van de kant der Wollewevers is geen reactie tegen de pretentie van Breidels
Kloecke Daeden gekomen: geen pen was er vaardig om de roem van het Ambacht
voor te staan en Pieter De Coninck te handhaven op de ereplaats die hem voor het
eerst, tegen de lezing van de Vlaamse Kroniek in, werd ontnomen. Voor de Wevers
was De Coninck geen corporatieve glorie zoals Breidel er ene geworden was in de
rhetorikale nieuwjaarwens van de Vleeshouwers.
De vrijheidsoorlog van 1302 was overigens in 1788 nog in genen dele een
symbolisch, bezielend feit in het besef van onze voorouders geworden. De opstand
tegen Oostenrijk in 1789 werd een ‘Brabantse Omwenteling’, door onze Staten van
Vlaanderen gesteund met man en macht. In de symboliek van deze Omwenteling en
van de Confederatie der Staten zoekt men echter te vergeefs naar één Vlaanders
symbool, naar één enkele toespeling op feiten of helden uit ons eigen Vlaams verleden.
Geen naam, geen figuur uit 1302 werd gedurende de Omwenteling van 1789
bovengehaald, noch in liederen, noch in de stortvloed van politieke pamfletten die
onze gewesten alsdan heeft overspoeld. De historie was voor Pierlala een gesloten
boek, en ook de leiders van de Omwenteling hebben lokale grootheden als Breidel
en De Coninck onverlet gelaten. Het Vleeshouwers-boekje van 1788 toont genoeg
hoe beperkt het historisch inzicht was van de ‘Treffelyke, Deugdryke en Wyze
Mannen’ die de Eed van een groot Ambacht in een der hoofdsteden van Vlaanderen
uitmaakten.
Breidel en De Coninck(7) zouden eerst in het nationaal besef alhier doorbreken en
bezielende symbolen worden na 1830. Eerst dan werden zij de heroïsche voorvechters
van de Gemeente, ‘die heilige kern van onze onafhankelijkheid en bakermat van
onze Grondwet’. Een doorbraak die feitelijk werd ingeleid door de

(6) Over deze gebeurtenissen zie het Journal van burgemeester Coppieters (ed. P. Verhaegen),
blz. 84-87; 96-97. Alsook de Brugse Kroniek van Allaert (ed. A. Schouteet), blz. 60-61.
(7) We laten Artevelde hier buiten bespreking, die zijn herwaardering reeds in 1812 door zijn
stadsgenoot E.N. Cornelissen zag inleiden.
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ideeën van de Franse Revolutie. In het licht van de nieuwe beginselen ontdekte men
in Breidel en De Coninck een grootheid die de staatslieden en veldheren van het
republikeinse Rome waardig was; in eigen volkshelden erkende men Vaders van de
Constitutie. Het genie van Conscience was er dan ook nodig om Breidel en De
Coninck te heffen boven politieke tweespalt en hun blijde inkomst in de Zustersteden
van Brugge en hun zegetocht door heel het Vlaamse land te verzekeren.
Het is dan ook geen toeval dat de eerste Vlaming die Breidel en De Coninck - en
Artevelde - als vrijheidshelden heeft gevierd, een ambtenaar was, niet uit een stad,
doch uit een bloeiend Vlaams dorp: P.J. De Borchgrave uit Wakken, een begaafde
en zeer ontwikkelde landelijke rederijker die in de ideeën van de Verlichting was
opgegaan. In één enkele strofe van zijn ‘Ode aan de Vryheid’ uit 1790 (zie Biekorf
1955, 223-224) legde hij een sprank die veel zuiverder het nationaal besef aankondigt
dan heel het boekje met Breidels Kloecke Daeden van de zelfgenoegzame Brugse
Vleeshouwers.
A. VIAENE.

Groenlandvaarders te Brugge
In 1665 herleefde te Brugge ‘groote hope van den oud-vermaerden Koophandel
andermael te zien erleven’ dank zij de verbeteringen aangebracht aan de Oostendse
en de Gentse Vaart, dank zij ook de verbetering van de ‘Vaert van Schipsdaele’ en
het uitdiepen van de Kom. Zo schrijft P. Beaucourt in zijn Beschrijving van den
Brugschen Koophandel, blz. 280-281 (Brugge 1775).
De eerste getuigen van de herleving waren de Groenlandvaarders die te Schipsdale
binnenkwamen. Hierover de volgende berichten.
‘Op den 7 octobre 1665 soo arryveerde hier tot Schipstaele het eerste schip
commende van Groenlant ende hadden ghevanghen ses cleene walvisschen
uutbrenghende ontrent twee hondert ende tseventich carteelen speck ende
veele ballein ende anders, ende wiert het speck begonst te smelten op den
nieuwen dijck ontrent eene platse diemen hel crakeelken noempt ende
deurde dit smelten ontrent 14 daegen met cleene incommodijteijt soo vant
stincken als anders’.
‘Int latste van septembre [1669] soo arryveerde tot Brugghe eenen
groenlants vaerder, het schip ghenaempt den Keijser Maximiliaen ende
hadde ghevanghen elf walvisschen tot groot profijt vande reeders, ende
ghinghen den traen smelten inde oude platse ontrent Schipstaele ende drije
a vier daeghen daernaer quamper noch een schip met derthien visschen
ende stelde oock eene panne ontrent de voorgaende ende smolten aldaer
tsamen hunnen traen ende begonde alsoo den groenlants vaert.
...‘ende op den 18 aprijl 1675 vertrocken van brugge naer oostende vier
schepen om naer groenlant te vaeren om daer te verwachten hun convoij
ende op den 25 ditto liepense in zee met twee convoijers’.
- Uit het Handschrift (Rare Geschriften) van Jacques Inbona, blz. 211,
264, 356.

Biekorf. Jaargang 57

Biekorf. Jaargang 57

200

Uitwijking naar Amerika uit de streek van Tielt
1905-1910
The true America is the Middle West, and Columbus discovered nothing
at all except another Europe.
W.L. GEORGE.
Vijftig jaar geleden begon voor goed de grote trek naar Amerika. Reeds zestig jaar
voordien waren nu en dan Vlamingen uitgeweken. Hun uitwijking viel samen met
het rooien van de bossen in het Midden Westen der Verenigde Staten. Het waren
jonge boerengezinnen uit Sint-Laureins, Lembeke, Maldegem, Watervliet, en een
paar gezinnen uit Lotenhulle en Aalter.
In de jaren 1840-1850 trokken enkele Aalterse families weg, Willem en Ambroos
Van Landschoot, Jan, Lodewijk en Alois De Baets, alsmede Franciscus Rommelaere
van Beernem en Constant Van Wambeke uit Tielt. Ze werden gevolgd door Ferdinand
Van de Voorde van Lotenhulle en Ivo De Cock van Ruiselede.
De meesten waren op Amerikaanse bodem aangeland om de weg te kiezen langs
Pittsburgh en Cincinatti en zich naar St-Louis te begeven, de stad die honderd jaar
geleden de grote metropolis van het Westen beloofde te worden maar wijken moest
voor de rasse en wonderbare groei van Chicago.
Die Vlamingen vestigden zich eerst in de staat Wisconsin doch kwamen enkele
jaren nadien naar de naburige staat Illinois waar nu Atkinson ligt, 180 mijlen zuidwest
van Chicago.
Wie aan de stad kon gewennen koos Detroit of Chicago tot nieuwe verblijfplaats.
Dit waren in hoofdzaak Antwerpenaren, mannen uit de Gentse omgeving en enkele
inwoners uit de Denderstreek. Zo werd Detroit het verkozen centrum voor
timmerlieden, metselaars, smeden en loodgieters; Chicago huisde de Vlaamse steedse
sjouwers die, om hun trouw en eerlijkheid, aldra janitor d.i. huisbewaarder of
dienstknecht werden in de grote gebouwen van de groeiende stad.
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In tegenstelling met de stedelingen togen de eerstgekomen West-Vlamingen uit het
Tieltse naar de staten Iowa en Illinois, de graanstreek.
Ze betrokken een boerderij naar het voorbeeld van Jacob Cattoor van Lembeke
die terecht kwam te Milan bezuiden Moline; te Long Grove Iowa kwam zich de
eersteling Ivo De Cock van Ruiselede-Doomkerke vestigen. Ze dreven goede zaken
en schreven naar 't oude land om werkvolk. De nieuwelingen die later aankwamen
vonden werk bij familieleden en zochten om zelfstandig een hofstede te betrekken
in de buurt.
In de onmiddellijke omgeving van Moline, d.i. te Rock-Island en te Davenport,
langs de overzijde van de Missisipi, kwamen in de jaren '90 de uitwijkelingen in
groter aantal toe. Enigen bewerkten het land. Het merendeel der Tieltenaren werkte
in een van de drie zaagmolens op de oever van de stroom langs de dam, waar nu de
brug van Moline naar het eiland op de Missisipi gebouwd is. Anderen vonden werk
in de zagerijen van Rock-Island, op de plaats waar nu het Round House van de
Rock-Island Railroad Co gevestigd is. Er bestonden te dien tijde ook een bloeiende
papierfabriek, een meubelfabriek en een kuiperij. De firma Deere & Co richtte er
een kleine gieterij op waar ijzeren ploegen gemaakt werden en aan enkele smeden
en losse arbeiders werk verschaft werd. Enkele jaren voordien nog, moesten de
Vlamingen in de winter, toen er ijsgang was op de stroom en de fabrieken stillagen,
werk zoeken in de bossen der omstreken om bomen te vellen en hout te kappen of
te jagen als woudloper.
Stilaan zouden Moline en de omliggende kleine steden het centraal
aantrekkingspunt worden van de West-Vlamingen.
Reeds op Kerstdag van het jaar 1860 was het eerste West-Vlaamse kind te Moline
geboren. Het was George Albert Van Wambeke, zoon van Constant Van Wambeke
uit Tielt die getrouwd was met een Ierse, Elizabeth Kelly.(1)
In de jaren 1890 was het aantal der West-Vlamingen reeds merkelijk aangegroeid.
Naast mannen uit Kaprijke en die van Lotenhulle, nl. Leonard Coryn met zijn zonen
Edward, Karel, August en dochter Melanie, kwamen zich te Moline vestigen Felix
Gremonprez van Wingene en Louis Sonneville van Woumen. Toen ontstond de grote
trek uit het Roeselaarse en het Tieltse, zodat het in het begin van deze eeuw omsloeg
tot een geregelde landverhuizing.
De West-Vlamingen werd de weg naar de nieuwe wereld gewezen door hun
uitgeweken verwanten, vrienden en kennissen, maar de grote promotor van de
uitwijking uit die tijd was een Oost-Vlaming, de Lotenhullenaar Edward Coryn.
Nooit had hij een

(1) Souvenir Boek, 1905-1921. Belgian-American Club, Moline Ill.
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andere opvoeding genoten dan die van zijn dorpsschool. In het jaar 1881 was hij met
ouders, broeders en zuster naar Amerika gekomen. Toen hij 24 jaar oud was kreeg
hij werk in de zagerij J.S. Keator. Elf jaar lang bereidde hij door zelfstudie zijn
kennissen uit, legde zich toe op het aanleren van de Engelse taal en het inleven van
Amerikaanse zeden en gewoonten. In het jaar 1892 trad hij in de handel. Hij kwam
met alle Vlamingen in betrekking, gaf ze raad en bezorgde werk aan alle nieuwelingen
uit de streek van Ruiselede en Tielt.
Het merendeel vond werk in de ploegfabriek van Deere & Co. Edward Coryn werd
‘alderman’ d.i. gemeenteraadslid, voorzitter van een gloeilampenfabriek en in 1907
directeur van de Moline Trust & Savings Bank. Een jaar later werd hij ondervoorzitter
van dezelfde bank. In het jaar 1914 werd hij postmeester van Moline; intussen was
hij benoemd tot vice-consul van België voor Moline en omstreken.
Hij was oprichter van de Werkmansvereniging, van het toneelgezelschap ‘De
Eendracht’, lid van de Kerkraad, oprichter en voornaamste geldschieter van het
grootste Vlaamse weekblad, de ‘Gazette van Moline’. Hij overleed op 31 januari
1921, na een verdienstelijk leven en een onafgebroken belangloze ijver ten bate zijner
landgenoten.
Intussen waren de West-Vlamingen uit het land van Tielt hun familieleden of
kennissen komen vervoegen, de families Verbeke, Naert, De Jaeger uit Tielt, Adiel
Carton van Pittem, wiens zoon thans hulpbisschop is te Peoria Ill., Edward Andries,
een schrijnwerker uit Wingene die vennoot werd in de grote ondernemersmaatschappij
The Bergstedt Construction Co, later beheerder van banken en Consul van België.
Voorts de schoenmaker Remi Bardoel uit Tielt, Camiel Bonte, de suikerbakker van
Brugge-Sint-Pieters, en vele anderen die zich aldra zelfstandig in de handel vestigden,
rekenend op de kliënteel der vers ingeweken Vlamingen.
In de zelfde jaren weken hele families uit naar andere plaatsen van de Verenigde
Staten en naar Canada: het gezin van Edward De Coninck van Vijve-Sint-Baafs naar
Winnipeg in Manitoba, de familie Lannoo van Ruiselede naar Rock-Island in Illinois,
de gezinnen van Polydoor Heytens uit Tielt, Van de Putte uit Knesselare naar Duluth
in Minnesota, de familie van Gustaaf Baels uit Schuiferskapelle naar Ord in Nebraska,
alwaar ze gedijden tot een der rijkste boerengezinnen van de Staten en thans nog
behoren tot de aanzienlijkste vetleggers van het land, zendend gehele treinladingen
vee naar de slachthuizen van Chicago.
Te Detroit kwamen tal van Roeselarenaren, families uit Ardooie en Rumbeke.
Charles Corteville van Rumbeke werd, samen met de Sabbe's, eigenaar van de
‘Gazette van Detroit’, het enige thans nog bestaande Vlaamse weekblad in Amerika.

Biekorf. Jaargang 57

203
Over de uitwijking, voor wat de landverhuizers betreft uit het Tieltse en de aanpalende
gemeenten in Oost-Vlaanderen, in de jaren 1905-1910, zijn wij vrij nauwkeurig
ingelicht door het boek van de toenmalige reisagent Alberic Verbeke van Tielt, wiens
zoon Celestus Verbeke-Coryn te Brugge, zelf geboren en getogen Molinenaar, ons
de lijst der uitwijkelingen vriendelijk ter hand stelde.(2)
Uit de lijst zijn enkele gegevens af te leiden die een nuchtere kijk geven op het
aandeel der West-Vlamingen, en vooral deze uit de streek van Tielt, in de jaren van
de grote trek.
De uitwijkelingen vertrokken doorgaans in de maanden februari-maart-april; heel
wat minder in de zomermaanden, om dan weer de drang naar het trekken aan te
voelen in de maanden october en november. In de maanden december en januari
werd zelden uitgeweken.
Onder de 573 uitwijkelingen in de lijst vermeld, vertrokken er 363 in
derde-klasse-afdeling en 210 in tweede-klasse, wat er op wijst dat onder de
landverhuizers betrekkelijk veel welgestelde buitenlieden waren.
De prijs van de overtocht en reis New-York tot het Midden-Westen bedroeg F
162.50 of 30 dollar en in 2e klasse F 237.50 d.i. ongeveer 40 dollar, tegen de koers
van 5.18 per dollar.
De overgrote meerderheid trok naar het Westen en de spreiding van deze
West-Vlamingen in U.S.A. was als volgt:
Moline Ill.

146

Detroit Mich.

90

East-Moline Ill.

82

Kansas City Mo.

37

Canada

29

Mishawaka Ind.

26

Duluth Minn.

24

Rock-Island, Ill.

15

Waukegan Ill.

13

St. Charles Ill.

11

Marshall Mich.

10

Ord Nebraska

10

Medix Run Pa.

8

Argentina Kansas

8

New-York

8

Mount Clemens, Ill.

8

(2) Uit dit agentenboek van dhr Alberic Verbeke, gewezen agent van de Red Star Line en de
Canadian Pacific Railway Co, te Tielt, is de hiernavolgende ‘Lijst van Uitwijkelingen’
overgenomen.
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Chicago

7

Capac Mich.

5

Peoria Ill.

4

South Bend Ind.

4

Vulcan Ill.

3

naar elders

25
_____
573

De gemeenten die in die jaren het grootste contingent leverden, waren:
Tielt

156

Ruiselede

63

Kanegem

52

Schuiferskapelle

46

Aarsele

36

Wingene

29

Pittem

27

Vinkt (O. Vl.)

21

Marialoop

16

Lendelede

15

Wontergem (O. Vl.)

13

Zeveren (O. Vl.)

13

Meulebeke

8

Zwevezele

8

Lotenhulle (O. Vl.)

8

Wakken

6

En verschillende andere gemeenten van minder dan 6 uitwijkelingen.
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Onder die 573 vertrekkenden waren er 412 mannen en 161 vrouwen. Nadat zij werk
gevonden hadden en wat dollars gespaard, kwamen vele ongehuwden een vrouw
zoeken in de geboortestreek om na het huwelijk naar Amerika terug te keren. Dit
gebeurde vooral na de oorlog 1914-1918, toen de inwijking beperkt werd.(3)
Tijdens de onder beschouwing genomen jaren vertrokken 80 minderjarigen, 13
zuigelingen en 480 volwassenen.
De volgende lijst geeft bijna een volledig beeld van de uitwijking uit de streek van
Tielt naar de Verenigde Staten in de jaren 1906-1910. In de zelfde periode vertrok
ongeveer het zelfde aantal uit het kanton Deinze, alsook uit de streek van Roeselare,
zodat het aantal der uitwijkelingen uit die streken, bij benadering, op meer dan 3.000
mag geschat worden, voor de jaren 1906-1910.
Thans wordt, door de Belgische diensten in New-York, het aantal afstammelingen
onzer uitgewekenen op circa 200.000 geraamd.
De West-Vlaamse families die de landelijke gewesten tot bestemming kozen,
tellen het grootste aantal afstammelingen. De inwijkelingen die de middelgrote steden
en de grote steden van het Midden-Westen kozen, gingen aldra verloren in de
industriële centra waar al de minder gunstige kenmerken van de Amerikaan ertoe
aanleiding geven dat de Vlaming direct wordt opgenomen in de smeltkroes: ‘grijpgier,
onwetendheid, de zucht naar vlug-rijk-worden, overdadige standardisering’.(4)
De kern van de Vlamingen is Moline gebleven, een weidse stad met 40.000
inwoners, met sierlijke parken en brede lanen, waarvan thans duizende inwoners van
Vlaamse oorsprong zijn.
Onder de beschermers en de ‘prinsen van hun volk’ rekenen wij wijlen Edward
Coryn, Edward Andries van Wingene, Alberic Verbeke van Tielt, Jozef Van Lancker
van Deinze, en tal van anderen wier vruchtbaar leven alginder nog te beschrijven
valt.
De uitwijkelingen trokken van ons weg bij gebrek aan land en onder de dwang
van de economische omstandigheden. Ze trokken langs normale en individuele weg
zonder enige staatsinmenging, in zekere mate gejaagd door de propaganda der
zeevaartmaatschappijen die de landverhuizers destijds beschouwden als toemaat van
vracht. Zij kozen allen zelf hun plaats van bestemming, gepraamd of genodigd als
ze waren door de voortrekkers van 1840-1850 en hun nakomelingen(5).
Het aanzienlijk aandeel van de West-Vlamingen in de opgang van de middelgrote
steden in het Midden-Westen van Amerika verdient ruimer uitdieping dan wij het in
dit kort bestek kunnen doen.
Gaston P. BAERT.

(3) G.P. Baert. Uitwijking naar Amerika 50 jaar geleden. Bijdragen tot de Geschiedenis der Stad
Deinze en van het Land aan Leie en Schelde. Uitgave K.O.K. Deinze, 1956.
(4) John Gunther. Inside USA. Vol. I. 1951.
(5) In de lijst gelden de officiële afkortingen: Kan. = Kansas; Mo. = Missouri; Pa. = Pennsylvania,
etc. - Canada ook afgekort tot (C.).
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Lijst van uitwijkelingen uit de streek van Mandel en Leie
(1906-1910)
Naam

Woonplaats

Vertrokken naar

Schuiferskap.

Denver Colorado

Van Gansbeke Theofiel

Kanegem

Moline Illinois

Van Gansbeke Karel

Ruiselede

Moline

Van Daele Karel

Tielt

St. Charles Ill.

Van Maele Constant

Pittem

Kewanee Ill.

Van Acker Kamiel

Tielt

Kewanee Ill.

Lootens Baziel

Tielt

Kewanee Ill.

Strobbe Jozef

Tielt

Kewanee Ill.

Verloove Karel

Schuiferskap.

Moline

Heytens Adolf

Pittem

East-Moline Ill.

De Brabant Constant

Eegem

Moline

De Clercq Kamiel

Tielt

Moline

Verstraete Prudent

Zeveren

Moline

Martens Emiel

Zeveren

Moline

Verhaeghe Alf.

Tielt

Moline

Cocquyt Aug.

Zeveren

Moline

Van Houtte Petrus

Tielt

Moline

De Vliegere Emiel

Tielt

Moline

Schaubroeck Joz.

Schuiferskap.

Argentine Kan.

Claeys J.B.

Zeveren

Moline

Dhoop Emma

Tielt

Moline

Dhoop Alfons

Tielt

Moline

Coussens Victor

Egem

Mt. Clemens Mich.

Naert Medard

Tielt

Mt. Clemens Mich.

De Brabant Henri

Egem

Moline

De Jaeger Henri

Tielt

Moline

1905
Verbeke Edmond
1906
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Missant Trifon

Tielt

Moline

Braekeveldt Flor.

Schuiferskap.

Moline

Blondeel Jules

Wontergem

East-Moline

Dufour Kamiel

Tielt

Kewanee Ill.

V.d. Voorde Louiza

Pittem

Kewanee

Rots Honoré

Tielt

Kewanee
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Naam

Woonplaats

Vertrokken naar

Van de Voorde Alfons

Schuiferskap.

East-Moline

Van Wallegem Alfons

Tielt

East-Moline

Van Keirsbilck Jan

Aarsele

Mt. Clemens Mich.

Rots Karel

Aarsele

Moline

Blomme Aug.

Vinkt

Waukegan Ill.

Blomme Irma

Vinkt

Waukegan Ill.

Coussens Cyriel

Tielt

Moline

De Wulf Henri

Vinkt

Waukegan Ill.

Heyerick Camiel

Vinkt

Vulcan Mich.

Heyerick Zulma

Vinkt

Vulcan Mich.

Heyerick Omer

Vinkt

Vulcan Mich.

Van Laecke Gustaaf

Vinkt

Waukegan Ill.

Van Laecke Elodie

Vinkt

Waukegan Ill.

Dhuygelaere Kamiel

Tielt

Detroit

Dhuygelaere Romanie

Tielt

Detroit

Dhuygelaere Alida

Tielt

Detroit

Braeckeveldt Jules

Tielt

Mishawaka Ind.

Rots Adiel

Tielt

Moline

De Meyere Maria

Tielt

Moline

Goethals Ferd.

Pittem

East-Moline

Wittewrongel Kam.

Tielt

East-Moline

De Coninck Edward

St-Baafs V.

Winnipeg (Canada)

De Coninck Philomena

St-Baafs V.

Winnipeg

De Coninck Rachel

St-Baafs V.

Winnipeg

De Coninck Michel

St-Baafs V.

Winnipeg

Van Nieuwenhuyze Cam. Tielt

Detroit

De Cuyper Victor

Tielt

St. Charles Ill.

Dhaenens Karel

Vinkt

Moline

Dhaenens Helena

Vinkt

Moline

Dhaenens Gaston

Vinkt

Moline

Cornelis Gaston

Vinkt

Moline
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Vermeulen Maria

Gent

Moline

Cannaert Karel

Ruiselede

Moline

Van der Haeghen Ern.

Aarsele

Kalamazoo Mich.

Barbier Alois

Merkem

Duluth Minn.

Van de Casteele René

Wontergem

Moline

Tanghe Richard

Ruddervoorde

Moline

Tanghe Maria

Ruddervoorde

Moline
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Naam

Woonplaats

Vertrokken naar

Van Meenen Adiel

Tielt

Moline

De Deckere Edw.

Tielt

Moline

Rots Cyriel

Tielt

Moline

Cleppe Jozef

Tielt

Detroit

Bultinck Maria

Tielt

Moline

Coene Jeroom

Poeke

Moline

De Fauw Leonie

Schuiferskap.

Moline

Rots Maria

Kanegem

Moline

Mestdagh Kamiel

Toerkonje

Moline

Dhondt Baziel

Aarsele

Detroit

Dhondt Eliza

Aarsele

Detroit

Van Hessche Bruno

Kanegem

Detroit

De Dobbelaere Kam.

Ruiselede

Mishawaka Ind.

Van Hecke Arth.

Tielt

East-Moline

Gevaert Alf.

Vinkt

Detroit

Rots Alida

Tielt

Moline

Minne Camiel

Schuiferskap.

Gladstone Mich.

Lannoo Maria

Ruiselede

Rock-Island Ill.

Lannoo Martha

Ruiselede

Rock-Island Ill.

Lannoo Maria

Ruiselede

Rock-Island Ill.

Lannoo Madeleina

Ruiselede

Rock-Island Ill.

Claeys Achiel

Kanegem

Detroit

Van der Meeren Kam.

Tielt

Duluth

Verschaetse Adiel

Tielt

Detroit

Van de Bussche Petrus

Tielt

East-Moline

Lapeire Cyriel

Poeke

Kewanee Ill.

Van Bellegem Henri

Ruiselede

Chicago

Soenens Eugenie

Wingene

S. Boniface Man. (C.)

Soenens Maria

Wingene

S. Boniface Man. (C.)

Van Quaethem Jul.

Ruiselede

East-Moline

Van Quaethem Stefania

Ruiselede

East-Moline
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Haeck Bertha

Tielt

Mishawaka Ind.

Wittewrongel Irma

Tielt

Moline

De Vooght Aug.

Tielt

East-Moline

Saelens Cyriel

Tielt

Moline

Saelens Maria

Tielt

Moline

Verhaeghe Jul.

Tielt

Moline

De Paepe Alf.

Tielt

East-Moline
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Naam

Woonplaats

Vertrokken naar

Huys Baziel

Tielt

East-Moline

Van Bellegem Maria

Ruiselede

Chicago

Vermeersch Jul.

Zwevezele

La Salle Ill.

Vermeersch Irma

Zwevezele

La Salle Ill.

Lauwers Kamiel

Tielt

Denver Col.

Duyck Trifon

Ruiselede

Moline

Duyck Maria

Ruiselede

Moline

Heytens Polydoor

Tielt

Duluth Minn.

Heytens Febronia

Tielt

Duluth

Heytens Firmin

Tielt

Duluth

Heytens Godfried

Tielt

Duluth

Heytens Wilfried

Tielt

Duluth

Heytens Fridoline

Tielt

Duluth

Pierens Emiel

Tielt

Duluth

Pierens Blanche

Tielt

Duluth

Dhooge René

Tielt

Moline

Dobbels Arthur

Tielt

Kewanee Ill.

Bardoel Jul.

Wakken

Medix Run Pa.

De Blaere Henri

Zwevezele

New-York

De Blaere Elodie

Egem

New-York

Beils Cyriel

Oostrozebeke

Moline

Seynaeve Jan

Tielt

Detroit

Dhooge Adolf

Schuiferskap.

Detroit

Linclaus Alfons

Meulebeke

Moline

Poublon Remi

Meulebeke

Moline

Temmerman Kam.

Meulebeke

Moline

Van Lersberghe Arth.

Meulebeke

Moline

De Backer Cyr.

Meulebeke

Moline

1907
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Hellebuyck Augusta

Meulebeke

Moline

Viole Hector

Meulebeke

Moline

Coene Valeer

Poeke

Kewanee Ill.

De Beis Alfons

Tielt

Lowell Mass.

Van Meenen Adiel

Tielt

Mishawaka Ind.

Van Meenen Jul.

Tielt

Mishawaka Ind.

V.d. Veegaete Theod.

Massemen

East-Moline

Lasuy Achiel

Ruiselede

East-Moline
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Naam

Woonplaats

Vertrokken naar

Van Gaver Henri

Kuurne

Moline

Van Gaver Edonie

Kuurne

Moline

Rigole Alfons

Oekene

Moline

Verloove Marie

Schuiferskap.

Denver Col.

Verloove Elza

Schuiferskap.

Denver Col.

Verloove Renilde

Schuiferskap.

Denver Col.

Oosterlinck Hector

Schuiferskap.

Denver Col.

Mouton Alfons

Schuiferskap.

Detroit

Vermeersch Rachel

Schuiferskap.

Detroit

Vermeersch Oscar

Schuiferskap.

Detroit

Van Daele August

Tielt

St. Charles Ill.

Van de Belt Victor

Tielt

Detroit

Neyrinck Kamiel

Aarsele

Moline

Matthys Adiel

Tielt

Detroit

Vervaeck Alfons

Ruiselede

East-Moline

Vervaeck Jul.

Ruiselede

East-Moline

Vervaeck Lucie

Ruiselede

East-Moline

Parmentier Achiel

Lendelede

Mt. Clemens Mich.

De Busschere Emilie

Tielt

Detroit

De Busschere Martha

Tielt

Detroit

Dupont Leonie

Egem

East-Moline

Hautekeete Leon

Astene

Moline

Hautekeete Anna

Astene

Moline

Hautekeete Alina

Astene

Moline

Van Lerberghe Henri

Ruiselede

East-Moline

Van Lerberghe Louiza

Ruiselede

East-Moline

Pattyn Jul.

Kanegem

Moline

De Fauw Richard

Kanegem

Moline

De Fauw Achiel

Kanegem

Moline

Rots Emiel

Kanegem

Moline

Cortvriendt Jul.

Kanegem

Moline
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Cortvriendt Cyriel

Kanegem

Moline

Pieters Cyriel

Meulebeke

Moline

V.d. Meiren Leop.

Tielt

Duluth Min.

V.d. Meiren David

Tielt

Duluth Min.

Simoens Jul.

Tielt

Rock-Island Ill.

Desire Vermeulen

Wontergem

Moline

Gyselinck Achiel

Wontergem

Moline
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Naam

Woonplaats

Vertrokken naar

V.d. Haeghen Aug.

Lotenhulle

South Bend Ind.

Geurs August

Lotenhulle

South Bend Ind.

Cleppe Alfons

Lotenhulle

South Bend Ind.

De Blaere Trifon

Tielt

Manistique Mich.

Bouchout Celina

Tielt

Manistique Mich.

Wille René

Ruiselede

Moline

Biebouw Henri

Schuiferskap.

Mishawaka Ind.

Van Elslande Cyriel

Boezinge

Duluth Minn.

Pieren Ernest

Boezinge

Duluth

Strobbe Karel

Egem

Kansas-City Mo.

Bardoel Emerence

Tielt

Medix Run Pa.

Bardoel Michel

Tielt

Medix Run Pa.

Gernaey Cyriel

Eename

Medix Run Pa.

Labeeuw Jul.

Kuurne

Mt. Clemens Mich.

Parmentier Alois

Lendelede

Mt. Clemens Mich.

Van Hecke Jul.

Tielt

East-Moline

Heggerick Jul.

Tielt

Detroit

Lambert Ivo

Kanegem

Detroit

Claeys Emiel

Kanegem

Detroit

De Boever Irma

Wontergem

Detroit

De Boever Cyriel

Wontergem

Detroit

De Boever Julia

Wontergem

Detroit

Kamiel Van Thuyne

Aarsele

Gladstone Mich.

Coopman Karel

Wingene

Mishawaka Ind.

De Serrano Coralie

Schuiferskap.

Moline

Van de Putte Eliza

Knesselare

Duluth Minn.

Van de Putte Jozef

Knesselare

Duluth

Van de Putte Godfried

Knesselare

Duluth

Van de Putte Paula

Knesselare

Duluth

Van de Putte Willy

Knesselare

Duluth

Vermeulen Oct.

Kanegem

Detroit
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Goossens Modest

Ruiselede

South Bend Ind.

De Grande Victor

Pittem

Kansas City Mo.

De Grande Romanie

Pittem

Kansas City

De Grande Maria

Pittem

Kansas City

De Grande Emma

Pittem

Kansas City

De Grande Remi

Pittem

Kansas City

De Grande Jul.

Pittem

Kansas City

(Wordt voortgezet)
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Margareta Ghoys van Keiem, ‘familiaris’ van de Duinenabdij (†
1348)
In aflevering 5 van Biekorf 1956 (blz. 140-141) hebben we de onlangs ontdekte
grafzerk van zuster Margareta, familiaris van de Duinenabdij te Koksijde, ontleed
en beschreven. Dank zij de opsporingen van P. Alberic Dubois, van de abdij van
Sint-Sixtus te Westvleteren, lid van het Comité van de opgravingen van de
Duinenabdij, is het thans mogelijk meer gegevens te verstrekken over die Margareta,
voor wie de monniken van Duinen zo'n heerlijke grafzerk bezorgden. In het rijke
archief van het Brugse Grootseminarie, fonds Duinen, ontdekte P.A. Dubois twee
perkamenten stukken, nrs 1830 en 1831, die de verhouding van Margareta ten opzichte
van de Duinenabdij gans in het licht zetten. Daar die stukken goed de juridische
toestand van de familiares in de Cisterciënserorde toelichten, zal P. Dubois die
stukken, samen met een commentaar, in een volgend nummer van het tijdschrift
‘Cîteaux in de Nederlanden’ uitgeven. Van harte bedanken we hem om de
welwillendheid, waarmede hij ons die stukken ter studie overhandigde!
Op de dag waarop het kontrakt gesloten werd tussen Margareta en de monniken
van Duinen, namelijk op vrijdag, 11 juli 1348, werd door de notarius publicus,
Joannes Britonis, clericus van het bisdom Avranches(1), die op dit ogenblik in Veurne
verwijlde, een dubbel exemplaar ter schrift gesteld ‘publica instrumenta’, een voor
Duinen, het ander voor Margareta. Binnen de volgende veertien dagen moest een
officieel stuk opgemaakt worden, dat zou voorzien zijn van de zegels van de abt en
van de monniken van Duinen. Het zijn die twee ‘instrumenta’ die we nog voorhanden
hebben.
Uit die stukken, die nagenoeg identiek zijn, blijkt dat Margareta de dochter was
van wijlen Joannes Ghoys, een inwoner van Keiem, en dat ze de weduwe was van
Niklaas Zwevelare. Ze was in het bezit, als erfgename van haar vader, van een
hofstede gelegen te Keiem en van een partij land, min of meer 14 gemet groot. Dit
land grensde enerzijds aan het land dat toebehoorde aan de abdij van Sint-Niklaas
te Veurne, anderzijds aan de waterloop die, naar ze verklaarde aan de notaris, het
Leed genoemd werd(2). Woning en land, alsook al haar andere goederen schenkt ze
aan de abdij van de Duinen in volle eigendom. Ze wil begraven worden in de abdij,
waar ook haar ouders en voorouders werden ter aarde besteld,

(1) We lezen ‘Abrincensis’, wat Avranches aanduidt, de gekende stad van Normandië.
(2) Leed en Keiemleed (of t), ook Westerleed genoemd, vinden we in K. De Flou, Toponymisch
Woordenboek. Dit toponiem in onderhavige oorkonde is echter merkelijk ouder dan degene
die aldaar aangestipt zijn.
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dit om deelachtig te worden aan de geestelijke goederen, die in de abdij verworven
worden. In naam van de abdij heeft alsdan pater Herman Thonis(3), die bij die
begiftiging aanwezig was en met volmacht bekleed was, Margareta Ghoys aanvaard
als ‘donatam, familiarem et consororem suam’, als familiaris en medezuster van de
monniken van Duinen, en dit op plechtige wijze. Margareta werd ook deelachtig
verklaard aan al de geestelijke goederen, zo missen, gebeden, aalmoezen en andere
meer, die in de abdij zouden gedaan worden. Dit voor gans haar leven en ook na haar
overlijden. Ook wordt haar verzoek om in de abdij begraven te worden ingewilligd.
De bescherming van de abdij wordt haar ook toegezegd. Als tegenprestatie belooft
pater Herman Thonis, in naam van Duinen, dat met het doel haar van armoede te
vrijwaren, haar jaarlijks een rente van 30 pond par. zal gegeven worden, alsook zes
ellen wit laken om een kleed te maken en twee paar schoenen (sotulares). Bij haar
afsterven zal Margareta volgens de gewoonten van de orde begraven worden, en dit
in een treffelijk graf (decenti). Gans het jaar dat volgt op haar overlijden zal dagelijks
een H. Mis opgedragen worden in de abdij voor haar zielerust en voor die van haar
ouders en voorouders.
Het kontrakt, waarvan naderhand een officiële akte diende gemaakt te worden,
werd gesloten te Nieuwpoort in het hospicium van Willem Lippin. Aldaar waren
aanwezig, benevens Margareta Ghoys, pater Herman Thonis en de notaris Joannes
Britonis: Hendrik Camberleng, de pastoor van de Sint-Laurentiuskerk en -parochie,
waar op dit ogenblik Margareta vertoefde, Pieter van der Gracht (de Fossa), zijn
medebedienaar (socius), beide kanunniken van de Sint-Niklaasabdij van Veurne,
alsook Wouter Stryc(4), cellier, en Huig van Hoymile, ziekenvader (infirmarius) van
de Duinenabdij. Ook heer Pieter Kiekin, de levenslange kapelaan van de kapittelkerk
van Sint-Walburga te Veurne, Herbrecht van Schore (Scoren) en Laurent Scapelin,
deze laatste burgers van Nieuwpoort.
Het mag betwijfeld worden of er een officiële akte tot stand kwam. Ze is niet in
het archief van Duinen te vinden. Trouwens Margareta Ghoys stierf een maand na
het voorlopig kontrakt. Ze werd, zoals het kontrakt stipuleerde, in de abdij van Duinen
begraven,

(3) Herman Thonis was portarius van de abdij, dus belast met het beheer van de inkomsten van
de ‘Poort’. Mogen we daaruit afleiden, dat de gift van Margareta Goys voor de Poort van
Duinen bestemd was? Pater Herman Thonis wordt genoemd in de Kroniek van A. de But.
Zie Cronica et Cartularium monasterii de Dunis, 1864, blz. 64.
(4) De cellier van Duinen Wouter Stryck, van Kaprijke, zou in 1354 abt worden († 1376). De
aanwinst van het eigendom van Margareta Goys, in 1348, geschiedde ten tijde van de abt
Lambrecht, van Westouter (abt van 1317 tot 1354), een van de voornaamste abten van Duinen,
die o.m. het sierlijk portaal van de kerk deed bouwen. Over hem, zie Cronica et Cartularium,
blz. 13-14 en 60-63. Over abt Stryck, zie aldaar, blz. 14-15 en 64. Pater Huig van Hooiwille
('n dorp bij Sint-Winoksbergen) stierf ten tijde van abt Lambrecht, dus vóór 1355. Hij komt
voor in de lijsten die A. de But geeft, in de Cronica et Cartularium, blz. 62. Ook zijn broeder
Boudewijn was monnik van Duinen. Zie aldaar.
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en een sierlijke en kostelijke grafzerk werd op de grafkelder geplaatst.
De zerk werd onlangs overgebracht naar het museum van de Duinenabdij te
Koksijde. Bij het weghalen van deze zerk werd door de hr Schiettecatte, attaché bij
het Koninklijk Natuurkundig Museum van Brussel en leider van de ontgravingswerken
van het oud kerkhof te Koksijde, vastgesteld dat een muur van de grafkelder werd
opengebroken, wellicht ten tijde dat de abdij verlaten was. Men heeft waarschijnlijk
gedacht onder die kostbare grafzerk sieraden te vinden! Naar men kon vaststellen
werd Margareta in een houten kist geborgen, die dan op de grond van het graf op
drie zware moeffen werd geplaatst. Het geraamte was nog volledig bewaard. Het is
het geraamte van een kleine bejaarde vrouw. We danken de hr Schiettecatte voor de
interessante inlichtingen, die hij ons desaangaande verschafte.
We mogen dus besluiten, dat Margareta Ghoys behoorde tot de welgestelde
landbouwersstand, dat ze afkomstig was van Keiem, en wellicht in haar hoge
ouderdom ging ‘rentenieren’ naar Nieuwpoort. Op het einde van haar leven heeft ze
haar goederen overgemaakt aan de abdij van de Duinen en is zelf ‘familiaris’ van de
abdij geworden. In welke zin dit woord alsdan dient begrepen te worden, blijkt uit
de tekst van het kontrakt zelf.
Uit de gegevens ons door het kontrakt verstrekt, leiden we af dat in de tekst van
de grafzerk, door ons in Biekorf (hiervoor blz. 140) medegedeeld, DOMINI dient
gewijzigd in JOANNIS, en GOYE... in GOYS.
Ten slotte merken we nog aan, dat op de keerzijde van een van beide instrumenta
o.m. de twee volgende nota's voorkomen, beide in gothisch schrift: ‘Instrumentum
publicum quomodo margareta Goys dedit nobis solempniter se et sua et que sibi
debemus dare pro victu suo’. Die nota is ongetwijfeld beïnvloed door de tekst van
de grafzerk. Zie de schrijfwijze ‘Goys’ en de erop volgende tekst. Een tweede nota
luidt: ‘Ghifte van 14 ghemet lants door Margriete dochter van Jan Ghoys in Keyhem’.
J. DE CUYPER.

Dentergem
Een patronymicon Dentling schuilt in de plaatsnaam Dentergem, uit Dentlengem,
met een niet ongewone dissimilatie l > r; vormen als Dentlegem, Dentelghem, komen
nog voor - zij het dan als archaïsmen - van de 12e tot de 15e eeuw. (De Flou III
176-178, 180). Volgens een nota van Dr. Jan Lindemans in Verslagen en Meded.
Kon. VI. Acad. Taal- en Letterkunde, 1954, blz. 756.

Vondelingnaam
‘Un enfant a été trouvé le 30 octobre 1888 sous la galerie couverte près de l'entrée
principale du théâtre.
Il a été inscrit le 31 â l'état-civil de Bruges sous les noms de Joseph-Marie Van
Schouwburg.
Ville de Bruges. Bulletin Communal. Année 1889, annexe 8. Verslag over
het bestuur en den toestand van stadszaken gedurende het dienstjaar 1888,
blz. CLVIII.

Biekorf. Jaargang 57

C.D.V.

Biekorf. Jaargang 57

214

Toponymica uit de kuststreek
(vervolg van blz. 156)
WISBERGE = WULFSBERGE. In een zeer belangrijke studie, gewijd aan de wilg in de
toponymie(1), haalt Carnoy het toponiem Wisberg te Lissewege aan en rekent het tot
de wis-namen, waarin wis, wisch = wilg. Deze naam is overgenomen uit De Flou
(VII 630): ‘A Lisseweghe... au noortzyde de les courrans vers Wisberghe’ (1602-1603,
Cte. St-Bertin, f. 10). Dit is de enige vermelding van deze naam. Het is vrijwel zeker
dat dit Wisberghe een foutieve schrijfwijze is voor Wulfsberghe, naam van een oude
hofstede te Lissewege, welke hier reeds (1953, 275) ter bespreking gekomen is.
KOOL-: In verband met onze verklaring van de gemeentenaam Koolkerke hebben
wij nog eens de door De Flou vermelde Kool-toponiemen aandachtig bekeken. Er
zijn heel wat koolvelden, koolstukken, koolhoven, koolbilken e.d. in Westelijk
Vlaanderen. In de allermeeste gevallen is kool hier de bekende moesplant. Het is
niet uit te maken of we hier in sommige gevallen ook niet met kool = hoogte te doen
hebben. De Koolebosschen te Adegem ontlenen misschien hun naam aan de
koolbranderij.
Hier en daar zijn er koolstraten, maar is kool hier moesplant, houtskool, hoogte?
De Coolmeet te Burburg (± 1300) kan geen meet (maailand) op de hoogte zijn, omdat
de meten laag liggen. De Coolberg was een tailliebosch te Zonnebeke (1370): hier
kan Cool hoogte betekenen. En het Coolhof, leengoed te Sint-Omaars (Colhof in
1210): kasteel op de hoogte? En de vele Koolpitten? In talrijke gevallen is de
oorspronkelijke etymologie niet meer te achterhalen wegens de dooreenlopende
betekenissen van het element Kool.
RONSELARE. Zo heet op de volksmond een waterloop langs de Ronselareweg te
Koolkerke, Dudzele en Oostkerke.
Vier gegraven waterlopen strekken zich waaiervormig van het Brugse naar het
Noorden uit: het Oude Zwin, de Rontsaartsader, de (H)eenvoorde (thans Eevoorde)
en de Lisseweegse Watergang. Zij dienden voor de ontwatering van de wateringen
van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet. Te weinig aandacht heeft men totnogtoe aan
deze waterlopen, behalve aan het Oude Zwin, besteed. Het lijdt geen twijfel dat zij
alle vier door mensenhand gegraven zijn.

(1) A. Carnoy. De Wilg in de Toponymie van België en Nederland. Meded. Ver. Naamkunde.
32, 1956, blz. 1-14.
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De Eevoorde en de Rontsaartsader verenigen zich bij de Roode Poort te Koolkerke
en lopen dan samen Brugge-waarts. Voor deze waterlopen, zie ons werk over de
oorsprong van de Vlaamse Kustvlakte (Knokke 1939).
Ronselare is dus een volksetymologische vervorming van Rontsaartader. De
oudste vermeldingen dagtekenen uit de 13de eeuw: ‘in Dudzele... viam nominatam
Rondsards wech’ (1259; zie De Flou XIII 713). De Rondsaartsader volgt de
Rontsaartsweg, aanvankelijk rechts en dan links. Vanaf de 16de eeuw is de schrijfwijze
haast uitsluitend nog Rontsaartweg en -ader, dus zonder de s. Het lijdt geen twijfel,
dat Rontsaart hier een persoonsnaam of familienaam is. De Flou vermeldt ook voor
Varsenare een Rondsards acker uit de 13de eeuw.
Deze familienaam (of bijnaam?) is wel een interessant geval. Het schijnt een
tamelijk alleenstaande vorm te zijn. Zoals gewoonlijk hebben wij ons gewend tot
dhr. O. Leys van het Naamkundig Instituut te Leuven, die ons het volgende schrijft:
‘Ik meen dat Rondsard, Ronsart te scheiden is van fra. Ronsard, dat door Dauzat
verklaard wordt als een afleiding van roncin = cheval de charge, eerder dan als een
afleiding van ronce = endroit garni de ronces. M.i. is een bijnaam ronsart in verband
te brengen met de thans nog gekende vlaamse familienaam Ronse. Carnoy in zijn
“Origines des noms de famille de Belgique” verklaart Ronse en Ronsman eenvoudig
uit Ronse (stadsnaam). Ik zou eerder denken aan mnl. ronse (runse, runche, runtse)
= rimpel, vouw, plooi (ook gezegd van rimpels in het gelaat). Het mnl. adj. ronsachtig,
ronsich (= gerimpeld) komt ook voor. Een persoon Ronse, Ronsard zou dus deze
bijnaam ontvangen hebben naar de rimpels in zijn gelaat’.
Bestaat ook niet de mogelijkheid te denken aan een Germaanse persoonsnaam,
waarvan het eerste lid zou gevormd zijn uit Hrodon, Hrodo-? De gemeentenaam
Rollegem komt van Hrodilingahaim, waarin Hrodila = dim. van Hrodo(2). Mogen
de anthroponymisten dit probleem maar verder oplossen.
Laten we er nog eens met nadruk op wijzen, dat de naam Ronselare niet als een
afzonderlijk toponiem mag beschouwd worden, maar op de volksmond uit
Rontsaartader (= Rontsaartsader) misvormd werd.
JOZEF DE LANGHE.

(2) Zie A. Carnoy. Orig. Noms Comm. Belg. onder Ronsart en Rollegem.
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Volkslied uit de jaren 1890
Nonkel Remi en nonkel Victor hebben in hun jeugd veel plezier gemaakt. Remi had
als bijnaam ‘de geleerden’ omdat hij bij notaris Bouckaert werkte en Victor wera
‘olie’ genoemd omdat hij, wanneer hij een druppeltje dronk, de jenever altijd ‘olie
van rogge’ noemde. Samen met Peet Ketelaers hebben die nonkels eens een toer
uitgestoken. Ze stuurden een liefdebrief van uit Vinkt naar Poot Slijne die regelmatig
naar dat dorp ging met zijn duiven en daar in een herberg een mooie dochter wist
wonen. Poot was in de hoogste hemel als hij die brief ontving. Hij trok zijn beste
kleren aan en ging naar Vinkt waar hij echter met klikken en klakken buiten vloog.
De mensen wisten daar immers van niets. Spoedig daarna dichtte nonkel Victor daar
een liedje op en met hun drieën gingen ze dat op de kermis zingen. Nonkel Remi
speelde op de akkordeon en terwijl Olie zong, sloeg Peet Ketelaers met een wisse
op een papier waarop een mannetje getekend was dat een schop onder zijn broek
kreeg. De liedjeszangers hebben getracht van hun kunststuk een vliegende blad te
doen maken bij drukker Aernout te Knesselare, maar die wilde dat niet doen, hij
vond het lied niet deftig genoeg. Hier volgt de tekst. Wat de melodie betreft, ik kan
niet zeggen van welk lied die is afgekeken. Die ze wil kennen mag altijd bij mij
komen, ik zal ze aanleren zoals ik ze onlangs van nonkel Remi gehoord heb.

Liedje van Poot Slijne
't Was overlaatst bij ons een keer een ventje,
't Was nogal slim maar 't was toch maar een kleintje,
't Was eentje dat nogal van 't vrouwvolk hield,
En luistert eens wat er hem voren viel.
Refrein:
Hij ging naar Vink, hij ging naar Vink, 't was voor zijn lief,
Maar hij was uitgenodigd door een valsen brief, alsteblief.
(refrein wordt tweemaal gezongen, slechts de laatste keer komt
dat slotwoord er bij).
't Was door een brief van zijnen vriend geschreven,
Dat 't manneken er werd naartoe gedreven,
Hij had het meisje nog maar eens gezien,
En dacht: ‘ik zal ze zoveel liefde bien’.
Des zondags 's morgens had hij 't nieuws gekregen,
Doch had het stil aan iedereen verzwegen.
Hij dacht ‘ten een die trek ik er naar toe,
Want voor Marietjen word-e-k ik nie moe’.
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Hij is dan nog met rappe en vlugge schreden,
Bij zijnen vriend een dobbelen frank gaan lenen,
Hij deed dan al zijn beste kleren aan,
En is nog om een wandelstok gegaan.
Nieuw refrein:
Hij trok naar Vink, hij trok naar Vink zo welgezind,
En draaide blij zijn wandelstokje door de wind, liefdeblind.
En als hij ginder kwam te arriveren,
Hij dacht bij zich, ik moet mij niet generen,
Hij trok maar seffens d' achterkeuken in,
En zette hem vrij en vrank bij het gezin.
Nieuw refrein:
Hij zat toe Vink, hij zat toe Vink zo goed ter trouw,
En dacht, nu heb ik toch teweeg een schone vrouw, nondedjouw.
Maar als de vader dat nu had vernomen,
Dat hij voor zijne dochter was gekomen,
Hij kwam koleirig-weg uit zijnen hoek,
En ging aan 't schoppen op het ventjens broek.
Refrein:
Hij zat toe Vink, hij zat toe Vink, zo ver van hier,
't Was om te vrijen, om te vrijen met plezier. Maar hij had nen slier.
Nu ondervond hij dat hij was bedrogen,
En is van spijt een half uur om gevlogen.
Als hij nu weerom kwam in onze stad,
Eenieder wenste hem proficiat.
Refrein:
Hij kwam van Vink, hij kwam van Vink, ge weet wel hoe,
De centen op en grote honger en stijf moe. En de lach toe.
Ik zal u allen hier een lesje geven,
Zijt in die zaken nooit niet overdreven.
Betrouw u nooit op enen valsen brief,
Blijf thuis van Vink en zoek u hier een lief.
Refrein:
Blijf thuis van Vink, blijf thuis van Vink, blijf thuis van Vink,
Blijf thuis van Vink en zoek u hier een dink. Fris en flink.

P.S.: Op zijn terugreis deed Poot Slijne opzettelijk een grote omweg, om zo
onopvallend mogelijk in zijn geboortedorp, Ursel, te arriveren. De drie grappenmakers
hadden het feit echter op tijd bekend gemaakt en iedereen stond in zijn deurgat om
Poot in te halen.
D.V.
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Mengelmaren
Uit de papieren van Deken Debo
Het volgende gelegenheidslied werd aan Debo opgedragen bij zijn aanstelling als
pastoor-deken van Poperinge in 1884. Ik vond het stuk tussen oude papieren van
Debo die mij in 1936, ter gelegenheid van de onthulling der gedenkplaat in zijn
geboortedorp Beveren aan Leie, werden overhandigd. Auteur en toondichter zijn
niet vermeld. Het blad draagt ook geen datum, doch de vijfde regel van het refrein
geeft bescheid: Debo was in 1884 de opvolger van de overleden pastoor-deken Huys.

Wellekom aan Debo
Refrein: Wellekom de nieuwe Bode!
Wellekom die wegens Gode
Hier ons gezonden kwam!
God gaf, God nam!
God nam ons Huis en zond ons eenen Bode,
Een nieuwe bô:
DEBO.
Solo.

I

De altijd nieuwe blijde maren
Van Gods woord
Zal Debo ons hier verklaren
Zoo behoort.
II
En zijn leering en zijn preken
Hier en daer
Zal ons van Gods Moeder spreken
Kort en klaer.
III
En ons wijzen en ons leeren
Door zijn raed
Hoe wij best heur zoûn vereeren
Met der daed.
IV
In ons huis 'lijk in de Kerke
Doen verstaen
Hoe wij best lijk zij te werke
Zouden gaen.
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V
En den waren weg ons toogen,
Zelve ons leên,
Tot wij komen ginter hooge
Groot en kleen.
VI
Ook die lessen en die maren
Zullen wij
Diepe in onze ziel bewaren:
G'loof dat vrij!
VII
En u volgen waer gij ons leen zult
Als Gods Bo,
Ja, zoo lange als gij te been zult
Zijn, DEBO.

Uit brieven van Debo noteerde ik nog het volgende.
Aan zijn ouders en zusters schrijft hij 7 juni 1849: ‘De cholera is tegenwoordig
gedaan maar zal herbeginnen, water drinken is zeer goed, men geneest ze hier al met
ijs in te geven’.
Aan dezelfde deelt hij in een nieuwjaarbrief van 1861 mede dat hij ook schrijft in
‘De Katholieke Zondag’ en, wat de ‘woorden’ aangaat, dat zij komen van alle kanten
en ‘ik verhoop dat gij ook uwen ijver niet laat verkoelen. Is er iemand die 't kwalijk
vindt, daar zijn er honderden tegen die 't goedkeuren’. Daaruit blijkt dat zijn familie
te Beveren mede zantte en sprokkelde naar woorden en wendingen voor zijn
Westvlaams Idioticon.
Toen zijn ouders in een brief hem ‘allerknodigst’ genoemd hadden, vroeg hij waar
zij dat woord gevonden hadden.
In 1852 (15 juli) schrijft hij dat hij een verzeke gemaakt heeft op Sylvie, zijn
vroegtijdig overleden zusje; het luidt:
‘'t Was zomer en de bloempjes groeiden
en bloeiden
als vader me in den hemel riep.
Ik zei: ik kom en ik ontsliep’.

Het is dit jaar, op St.-Michielsdag, 130 jaar geleden dat Lenaart Lodewijk Debo te
Beveren geboren werd en gekerstend in:
‘een kerksken langs de koutervelden
bij 't kronklen van de Lei,
schier onbekend en waar men zelden
of nooit entwat van zei’.

Dat typische Leiekerksken is in de lucht gevlogen in het begin van de oorlog in 1940.
L. DEFRAEYE.
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Mariaverering in de Sint-Andriesabdij
De abdijkerk van Sint-Andries had reeds in de 13e eeuw een kapel met een altaar
toegewijd aan O.L. Vrouw. Doorheen wisselvalligheden en herstellingen bleef een
O.L. Vrouwkapel behouden tot aan de ondergang van de abdij in 1796.
De mariale devotie heeft nog meer herinneringen in de geschiedenis van de abdij
nagelaten o.m. de literaire tussenkomst van abt Boudewijn Vilain ca. 1515 naar
aanleiding van de verering der Zeven Smarten van Maria; het (nu verloren) altaarstuk,
geschilderd omstreeks 1530 en voorstellend de Madonna tussen Sint Andries en Sint
Jan Baptist met, als donateur, de abt Jan Asset in geknielde houding; het marmeren
altaar in 1779 door de beeldhouwer Pieter Pepers versierd met een prachtige pieta
(tegenwoordig in de O.L. Vrouwkerk te Brugge); de confrerie Stella Maris in 1656
in de oude abdijkerk door de abt van den Zype opgericht ter ere van O.L. Vrouw van
Affligem.
En de monniken van de nieuwe abdij zijn de traditie van Sint-Andries getrouw
gebleven: in beeld en in verering is Maria aanwezig in kerk en klooster, en grote
gedenkdagen verrijken de stichting met waardige monumenta mariana, waaronder
ook de geleerde en aantrekkelijke studie moet gerekend worden die het onderwerp
van deze Mengelmare uitmaakt.
Dom NICOLAS HUYGHEBAERT, Stella Maris. Notes sur la dévotion mariale
à l'abbaye de Saint-André. Eigen beheer van de Sint-Andriesabdij, 1955.
52 blz. met 7 buitentekstplaten.

De Gazette van Moline. 1907-1940
De ‘Gazette van Moline’ was zes jaar ouder dan de ‘Gazette van Detroit’ waarmede
ze in 1940 versmolten werd.
Moline Ill. (zie hiervoor blz. 200 vlg.) was, samen met Detroit, het voornaamste
centrum van Vlaamse inwijking in de States vóór 1914. Het vlaamse weekblad van
Moline werd gesticht door pastoor Jan-Baptist Ceulemans van Hever-bij-Mechelen,
bijgestaan door een stel flinke mannen van Deinze en omstreken o.m. door de
onvermoeibare Jozef van Lancker. Meer dan dertig jaar is de ‘Gazette van Moline’
de ware huisvriend van de Vlamingen in Amerika geweest. En ze heeft een waardig
en bezield geschiedschrijver gevonden in G.P. BAERT die de lotgevallen van de eerste
Vlaamse ‘Gazette’ van Amerika heeft ingelast in een ruime studie van de Vlaanderse
‘Uitwijking naar Amerika vijftig jaar geleden’ (Deinze 1956; 72 blz. met talrijke
platen; overdruk uit Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het Land
aan Leie en Schelde, XXII, 1955).
Men weet dat de ‘Gazette van Detroit’, onder het beheer van Charles Corteville
van Rumbeke, nog heden bloeit en algemeen
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verspreid is in de talrijke nederzettingen van de Verenigde Staten en in Canada. De
nabijheid van Canada, waar de Vlaamse inwijking na 1914 voortduurde, heeft de
opgang en het behoud van het weekblad van Detroit in de hand gewerkt.

Vlaamse Volkskunst
Bij de heropening van het Folklore-Museum in de prachtige zalen van de herstelde
oude gildehuizen te Antwerpen (7 april 1956) was één afdeling klaar met een mooie
geïllustreerde Catalogus, namelijk Vlaamse Volkskunst (56 blz.; 12 buitentekstplaten).
Zeer lezenswaard is de Inleiding waarin de conservator F. SMEKENS de lotgevallen
schetst van dit museum dat, samen met het groeiende Bokrijk, een synthesis van het
Vlaamse volksleven zal vormen. Bokrijk heeft reeds veel van onze lezers
aangetrokken. Ook Antwerpen weze aanbevolen, een bezoek in de Gildenkamerstraat
zal een openbaring zijn.
Dr K.C. PEETERS, die de ziel van deze herinrichting geweest is, publiceerde ter
gelegenheid van de heropening een lezing Over Volkskunst waarin het onderwerp
fundamenteel behandeld wordt: de bepaling van volkskunst in het kader van de
kunst-theorieën; de plaats door de volkskunde ingenomen in het raam van de
wetenschappelijke beoefening der volkskunde; ten slotte de verbondenheid en de
wisselwerking van kunst en volkskunde. - Verschenen als Verhandeling 446 (jaargang
50, nr 3) van Kath. Vl. Hogeschooluitbreiding. Standaard-Boekhandel, 1956. 40 blz.;
prijs: 25 F.

Klokputten te Eernegem
De wijding van de nieuwe klokken in september 1955 was voor R. VANDENBUSSCHE
de gelegenheid om een ‘Geschiedenis van Eernegem’ in te zetten met een eerste
deeltje: De Klokken van Eernegem (32 blz.; geïllustreerd; prijs: 30 F). Een hoofdstuk
uit de parochiegeschiedenis dat op verdienstelijke wijze behandeld wordt en een
belofte is van navolgende goede hoofdstukken.
Op blz. 16 vermeldt de auteur de twee volgende kloksagen.
Ten tijde van de Franse Revolutie hebben parochianen van Eernegem de klokken
uit de toren gehaald en in de grond geborgen. Vandaar de naam van de wijk
Klokputten, gelegen 1 km ten oosten van de kerk. Tot vóór 1914 waren aldaar drie
ondiepe putten waarin vlas werd geroot. De naam Klokputten vindt men terug vanaf
1846.
Een andere legende verhaalt dat op deze plaats drie ‘verzonken kerken’ hebben
gestaan. De putten waarin ze verzonken zijn, hebben de vorm van klokken
aangenomen. En die daar met Kerstnacht voorbijkwam hoorde de klokken luiden in
de verzonken torens.
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Meester Hans als gildebroeder te Brugge
Hans Memling was lid van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw.
Deze gilde, gevestigd in de O.L. Vrouwkerk te Brugge, was in 1468 reeds in volle
bloei; de gildebroeders behoorden tot de hogere sociale stand: adel, geestelijkheid
en welgestelde burgerij. ‘Meester Hans’ verschijnt met zijn lidgeld in de rekeningen
van de broederschap in de jaren 1473-1474; zielmissen voor Meester Hans zijn
ingeschreven in de rekening over 1493-1494. Memling staat er telkens als meester
aangegeven, hetgeen wijst op het hoge aanzien dat hij te Brugge moet genoten hebben.
- Volgens A. SCHOUTEET, Nieuwe teksten betreffende Hans Memling, in Belgisch
Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis XXIV, 1955, blz. 81-84.
A.V.

Getijmolens te Brugge?
In het ‘Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap’,
deel LXXIII, no 2 1956, verscheen pp. 162-167 een artikel van de hand van dhr A.
TUTEIN NOLTHENIUS over Getij- en Watermolens in Vlaanderen.
In 't bijzonder worden Antwerpen, Rupelmonde, Dendermonde, Gent en Brugge
behandeld. In 1954 verscheen in hetzelfde tijdschrift, pp. 186-199, een artikel over
de getijmolens in Nederland.
Voor Brugge acht Schr. het mogelijk dat de watermolens aanvankelijk getijmolens
waren die, na de aanslibbing van het Zwin, vermoedelijk alleen nog met ebstroom
werkten.
Een wat uitvoeriger publicatie wordt voor dit jaar nog in het Technisch
Wetenschappelijk Tijdschrift (Antwerpen) door Schr. in het vooruitzicht gesteld.
C.D.V.

Een Engelse ‘slaghorologie’ op de toren van Pervijze in 1785
Fr. Willibrordus Caestryck, norbertijn van de St Niklaasabdij van Veurne, werd
pastoor van Pervijze en Sinte-Katharinakapelle benoemd in 1782. In 1785 wordt op
zijn verzoek, door de toenmalige hoofdman van de parochie van Pervijze, Jan-Baptist
Moenaert, ‘eene oude wel gerenomeerde Engelse slaghorologie (gekocht), eertijdts
gestaen enae gedient hebbende op den thoren van de Eerw. paters Chartreusen tot
Nieupoort’. Die Kartuize werd gesticht in 1414 te Shene, in Engeland. Met de
reformatie, ten tijde van Hendrik VIII, vluchtten de kartuizers naar de Nederlanden,
en vestigden zich eerst te Sinte-Kruis, bij Brugge, waar een Kartuizersklooster
bestond. Naderhand bouwden ze een klein klooster te Brugge zelf, in de Clarastraat.
Dit klooster moesten ze, op bevel van de nieuwgezinde Brugse magistraat, verlaten.
Ze namen de
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wijk in 1578 naar Mechelen. Vandaar ten slotte verhuisden ze in 1626 naar
Nieuwpoort. Dit klooster werd door Jozef II afgeschaft in 1783. En de volgende jaren
werden de gebouwen met heel de inboedel verkocht. Blijkens de rekeningen van de
parochie Pervijze, werd het oude torenuurwerk van de Engelse Kartuizers te
Nieuwpoort door de hoofdman Moenaert aangekocht.
Nauwkeurig wordt het doel van deze aankoop omschreven. Het was ‘ten effecte
van de zelve (“slaghorologie”) alsnu in ordre te stellen in den thoren der kercke deser
prochie, tot utiliteyt ende faculteyt van de gemeenten deser prochie ende de gonne
van Ste Catherine cappelle, soo tot observeeren de goddelycke diensten deser twee
prochien, als t'luyden de kloeken van advertentie s'morgens s'noens ende s'avondts
als alle andere noodtsakelykheden’.
Daar die ‘slaghorologie’ vooral nuttig was voor de ‘prochie’ Pervijze, werd geen
beroep gedaan op de schepenbank van Berkel, die de andere parochie, die van
Sinte-Katharinakapelle, bestuurde. De hoofdman van Pervijze betaalde voor dit
uurwerk de som van 136 pond.
De andere onkosten gedaan om het uurwerk te plaatsen, worden ook vermeld. Zo
werd aan E.F. Verplancke 39 pond en 4 schellen betaald ‘over het vergulden ende
herstellen van het cadran’, aan Carolus Beghein 66 pond ‘over het herstellen... ende
in ordre ter plaetse te doen gaen een jaer lanck gedeurende’, aan Pieter Goemaere
‘metsenaere’, 28 ponden 16 schellen, ‘over t'helpen maken de stellingen, t'maken
eene plaetse in den meur van den thoren tot stellen van het cadran’, aan den
timmerman Pieter Weerbrouck ‘over het maken van de kasse van tselve horologie,
t'verwen van t'cadran of plaete, t'booren een gat in den thooren met verscheyde
leveringe als oock t'helpen maken de stellingen’, dit alles voor 30 pond.
Hoofdman Moenaert stelt vast, dat beide laatste ambachtslieden niet voldaan waren
over die som, ook dat er nog veel te betalen viel voor dit werk. De restende schulden
zal hij trachten te vereffenen door vrijwillige giften van de ‘borgerie’ en van de
inwoners van de heerlijkheid van Berkel.
In de rekening van 1786-1787 wordt aan de ‘knape deser prochie’ Pieter Caes 16
pond betaald voor het opwinden en verzorgen van de ‘kerckhorologie’.
Gedurende de volgende jaren wordt regelmatig beroep gedaan op François Hardy,
‘horologeur’ te Diksmuide, om het uurwerk in orde te houden en de breuken te
herstellen.
Mogelijks was het nog die oude ‘slaghorologie’ uit de Kartuizerstoren van
Nieuwpoort, die in 1914 het uur aan de Pervijzenaren aantoonde, en die in 1915 met
de toren stukgeslagen werd.
- Staatsarchief Brugge, Veurne, Oud Archief, bundel 1865.
J.D.C.
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Vraagwinkel
Broeder Daniel van Roeselare. 1562
Deze minderbroeder heeft geleefd in het klooster te Ieper en in 1562 te Ieper een
boekje uitgegeven met volgende titel:
DER WEDUWEN TROOST ghetrocken wt dje helighe schriftuere ende
boucken van diuersche doctueren: Wtghegheven by broeder Daniel van
Roeselare, minrebroeder der observantie.
Gheprent Typre inden Gulden Griffoen inde Lange Mersch: By Melchior
Gheeraert: Ende Anthonis van Volden Ghezworen Bouckdruckers der
Conelicke Maiesteit int Jaer ons Heeren 1562 den 8. van Julio.
Op het titelblad staan de volgende versregels gedrukt:
lek bem ghenaemt der weduwen troost
Een warachtigte wewe en verlaten dit glooft
Die hoopt in God en hlijft [1. blijft] volherdich
Gheeert te sijne is die wel weerdich.

Het boekje bevat vijf houtsneden voorstellend o.m. het doopsel van Christus en
Christus aan het kruis, en een kerkelijke approbatie geformuleerd als volgt: ‘Dit
boucxkin es gheuisiteerdt by gheleerde inder Godheit ende bevonden niet suspect
by hemlieden gheapprobeert’.
De Universiteitsbibliotheek te Leuven bezat - vóór de brand van 1914 - een
exemplaar van dit uiterst zeldzame boekje. Zie Bibliotheca Belgica, 1e série, D. 12.
Is er ergens iets meer te vinden over deze minderbroeder Daniel van Roeselare?
en over de Ieperse drukker Melchior Gheeraert?
C.B.

Conterroleur van Vlaenderen
Was dat een geestelijke bediening? en waarin bestond ze? Deze benaming komt voor
in de stadsrekening van Oudenburg over 1428-1429. De wethouders geven 4 pond
par. ‘in aelmoesenen Jacop de Latre conterroleur van Vlaenderen, omme te ediffyerne
ende te vermakene de kerke ende tghasthuus onlancx verberrend in de stede van
Comene, ter bede van onsen gheduchten heere ende prinche’. (Feys-Vande Casteele,
Hist. d'Oudenbourg II 340).
E.N.

Als de ouden niet piepen
Jaren geleden heb ik van een oude Bruggeling het volgende gehoord. We spraken
van talen leren en opeens begon hij met een vertelling: ‘Er was ne keer een vrouwe
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en ze had nen tweeling en ze sprak er nooit tegen. En als de kinderen groot wierden
spraken zij hebreeuws gelijk onze eerste vader Adam’. En 't vertelseltje was uit.
Waar mocht mijn vriend dat gehoord of gelezen hebben? want hij was belezen,
en ik heb nog de indruk dat hij die vertelling ergens uit geschreven literatuur had
opgedaan. Kan iemand mij een bron aanwijzen?
R.A.

Spreekwoord.
- Door een lezer wordt gevraagd naar een nederlands equivalent van het oude franse
spreekwoord: ‘Evêque d'or, crosse de bois: évêque de bois, crosse d'or’.
B.
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[Nummer 8]
Daringdelven in de polders
Het veen - door de polderbewoners daring genoemd - is in vroegere tijden een
belangrijke delfstof van de Polders geweest. De daring bevindt er zich als een zwarte,
sponsachtige laag van enkele decimeter tot meerdere meter dikte, bedolven onder
een kleilaag die eveneens enkele meter dik kan zijn. De veenlaag bestaat uit min of
meer vergane plantenresten (mos, riet, bomen) en werd gevormd tijdens het
Subboreaal (circa 4000 jaar vóór Chr. tot aan het begin van onze tijdrekening). Deze
betrekkelijk gemakkelijk te ontginnen laag werd reeds door de eerste colonisten van
de poldervlakte geëxploiteerd. Inderdaad was het veen een waardevolle brandstof,
die niet alleen in de nagenoeg boomloze Polderstreek onmisbaar was, maar die ook
in het binnenland verhandeld werd. Het gebruik van veen voor zoutwinning, zoals
o.a. in Zeeuws-Vlaanderen voorkwam, is - voor zover wij weten - in onze streken
van geen belang geweest. Het daringdelven was voor de Polders een typische
nijverheid en wordt in tal van documenten vermeld; ook zijn vele percelen bekend
onder de naam van ‘daringstuk’, ‘moerland’ e.d. In de 15de en 16de eeuw werd het
daringdelven herhaaldelijk verboden, tenminste binnendijks, omdat de daringputten
soms zo dicht bij de dijken werden gegraven, dat ze deze in gevaar brachten. Grote
oppervlakten van de Polders werden uitgedaringd, tot in de tweede helft van de 19de
eeuw het veen door de steenkolen werd verdrongen.
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Tijdens de twee wereldoorlogen werd, ingevolge de kolenschaarste, op enkele plaatsen
nog veen gedolven (o.a. te Heist), echter op kleine schaal.

Methode
Het daringdelven gebeurde op verschillende manieren.
Op enkele plaatsen werden hoge veengebieden nooit door de polderafzettingen
bedekt, zodat de daring er aan het oppervlak lag. Hier moest men de meters dikke
veenlaag maar afgraven. Dit was het geval in de Frans-Belgische Moeren en in de
Lage Moere van Meetkerke; ook in de streek van Zevekote werden enkele kleine
veengebieden (o.a. de Bazelaar en de Rietbos) afgegraven. Na de veenontginning
bleven in deze gebieden grote waterplassen over, die in de 17de eeuw werden
drooggelegd.
Over 't algemeen moest men echter eerst de kleilaag verwijderen voordat men het
onderliggend veen kon uitdelven.
Hierbij kan men een onderscheid maken in hetgeen wij noemen de systematische
exploitatie op grote schaal en de dorps- en privé-exploitatie op kleinere schaal.
Bij de systematische exploitatie werden grote aaneengesloten oppervlakten
ontgonnen (o.a. door grote abdijen zoals Ter Duinen), waarbij het veen op keurige
wijze volledig uit de bodem werd gehaald. Meestal werd uitgeveend in lanen. Het
veen werd in een strook blootgelegd door het afgraven van het kleidek; in deze strook
of laan werd het veen uitgedolven, waarna de laan werd opgevuld met grond afkomstig
van een volgende laan. Een kenmerk van dergelijke systematische veenexploitaties
is de grote zorg met dewelke ze uitgevoerd werden. Na de ontginning werd het land
weer mooi effen gelegd en in cultuur genomen. Hier en daar vindt men er hoger
gelegen, niet uitgeveende percelen; dit zijn de ‘legakkers’ waarop het veen werd
opgestapeld vooraleer vervoerd te worden. Tot de systematische ontginningen moeten
ook de boven aangehaalde ‘Moeren’ gerekend worden; deze uitgestrekte gebieden
werden zorgvuldig afgeveend en het is een grote zeldzaamheid er nog een weinig
veen te vinden.
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De kleinere exploitaties, meestal voor dorps- of privégebruik, gebeurden volgens
een andere methode. Hier werden meestal putten gegraven waaruit men het veen
delfde; daarna werden deze putten min of meer opgevuld. Het resultaat van dit weinig
zorgvuldig werk is dat het terrein zeer oneffen achterbleef. We kennen tal van
dergelijke percelen (o.a. in de streek ten zuiden van Oostende en ten zuiden van
Heist), die voor meer dan 1/4 uit waardeloze, moerassige putten bestaan, nl. oude
veenputten.

Voornaamste ontginningsgebieden
Tijdens de opname van de bodemkaart van de Polderstreek(1) was het ons mogelijk
een inventaris op te maken van de uitgeveende gebieden. Zowel kleine
daringstekerijen, van soms slechts enkele aren grootte, als grote systematische
exploitatiegebieden van tientallen of honderden hectaren, werden nauwkeurig op
kaart gezet. In het terrein herkent men de uitgeveende gebieden aan hun
sprongsgewijze lagere ligging en hun rechtlijnige afgrenzing, hetgeen er op wijst dat
men met mensenarbeid te maken heeft. Ook het bodemprofiel vertoont duidelijke
sporen van de veenontginning: de polderklei is vermengd met talrijke zwarte
veenbrokjes.
We schatten de uitgeveende oppervlakte op ongeveer 10% van de totale oppervlakte
van de Polders, hetgeen betekent dat duizenden hectaren werden geëxploiteerd.
Sommige gemeenten werden volledig uitgeveend (b.v. De Moeren), andere voor 10
à 20% (b.v. Wilskerke, Slijpe, Leffinge, Houtave, enz.), terwijl in sommige
gemeenten, meestal in de jongste polders (Nieuwland) gelegen, geen veen werd
gedolven (b.v. Lapscheure).
Het voorkomen van uitgestrekte daringstekerijen hangt af van:
1. De aanwezigheid van een dikke veenlaag. Inderdaad komt in de Polders niet
overal veen in de ondergrond voor. Men treft het veen aan in de zgn. kommen,
dit zijn van

(1) Dit werk werd uitgevoerd in het kader van de opname van de Bodemkaart van België onder
leiding van Prof. Tavernier, Directeur van het Centrum voor Bodemkartering (gesubsidieerd
door het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek In Nijverheid en
Landbouw).
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nature laag gelegen gebieden waar, onder een zware kleilaag, veen ligt.
2. De kwaliteit van het veen. Niet alle veen is even geschikt als brandstof. Als
voornaamste eis wordt gesteld dat het veen zo zuiver mogelijk zij, t.t.z. dat het
zo weinig mogelijk slib bevat en dus weinig as geeft. Dit is het geval voor het
mosveen. Het rietveen en in vele gevallen het bosveen zijn slibrijk en daardoor
minder geschikt als brandstof. Dit verklaart waarom in de grote kom van
Lampernisse zo weinig veen werd gedolven: hier immers vloeide tijdens de
veenvorming de Ijzer, die slib aanvoerde en afzette, waardoor het veen
ongunstige brandkwaliteiten verkreeg.
In de bijgaande figuur hebben we de voornaamste daringstekerijen van de Polders
op kaart gezet(2). Het zijn:
1. De Moeren. De meters dikke veenlaag, die de Moeren bedekte werd afgegraven
door de abdij Ter Duinen. De aldus ontstane laagte liep onder water en werd in
de 17de eeuw drooggelegd (droogmakerij).
2. De Buitenmoeren. Dit gebied, dat zich als een gordel om de Moeren uitstrekt,
werd mede in de systematische ontginning betrokken.
3. Ten zuiden van Veurne liggen enkele kleinere daringdelverijen van het type der
privé- of dorpsstekerij.
4. Ramskapelle-bij-Nieuwpoort. Uitgestrekt uitgeveend gebied.
5. Nieuwkapelle, Oudekapelle. Onregelmatige veenexploitatie.
6. De Broeken van Woumen. Grote aaneengesloten uitgeveende oppervlakte. De
Blankaart (6B), een uitgestrekte plas, is ontstaan ten gevolge van het veendelven.
7. Slijpe, Leffinge, Mannekensvere, Schore, St-Pieters-Kapelle, Leke. Sterk
versnipperd privé-exploitatiegebied.
8. Zevekote. Rond de zandopduiking waarop Zevekote-dorp ligt, strekte zich een
gordel onbedekt veen uit, dat werd afgegraven. Hierdoor ontstonden enkele
moerassige laagten, zoals de Bazelaar en de Rietbos.
9. Wilskerke. Uitgeveend blok van een honderdtal hectaren met enkele typische
legakkers, waarop soms kleine woningen staan.
10. Ten zuiden van Gistel ligt een uitgeveend blok van 50 hectaren.

(2) De nummers komen overeen met deze van de figuur.
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De voornaamste daringstekerijen in de polders

1. De Moeren. - 2. De Buitenmoeren. - 3. Zuiden van Veurne. - 4. Ramskapelle-bij-Nieuwpoort. - 5.
Nieuwkapelle, Oudekapelle. - 6. De Broeken van Woumen. - 7. Slijpe. Leffinge, Mannekensvere,
Schore, St-Pieters-Kapelle, Leke. - 8. Zevekote. - 9. Wilskerke. - 10. Zuiden van Gistel. - 11. Houtave.
- 12. De Lage Moere van Meetkerke. - 13. Uitkerke, Nieuwmunster, Zuienkerke. - 14. Gebied tussen
Dudzele en Heist. - 15. Oostkerke-bij-Brugge.
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11. Houtave. Systematische daringstekerij van enkele honderden hectaren. Naar
Stalhille toe is het gebied meer versnipperd, ten gevolge van het voorkomen
van talrijke niet-uitgeveende, smalle kreekruggen (zeer goed merkbaar in het
landschap als lange, smalle hoogten, waarop de bewoning is gevestigd).
12. De Lage Moere van Meetkerke. Een meters dikke veenlaag werd afgegraven,
aan de rand van de Lage Moere uitgegraven. De ontstane plas werd in de 17de
eeuw drooggelegd (droogmakerij).
13. Uitkerke, Nieuwmunster, Zuienkerke. Onregelmatige privé- veenontginning.
14. Het gebied tussen Dudzele en Heist. Hier ligt een exploitatiegebied van
honderden hectaren grootte, doorsneden door talrijke, hoge zandige ruggen. Dit
gebied werd waarschijnlijk ontgonnen door Ter Doest.
15. Oostkerke-bij-Brugge. Nogal systematisch uitgeveend gebied van ca 100 ha.
Buiten deze 15 belangrijke daringdelverijen liggen in de Polders nog tientallen
kleinere ontginningsgebieden, die we echter niet kunnen vermelden maar die alle op
de bodemkaarten werden aangetekend.
J. AMERYCKX en F. MOORMANN,
Centrum voor Bodemkartering - I.W.O.N.L.

‘Kloecke Daeden’ van 1788
‘Sta mij toe even te reageren op het onderschriftje bij uw artikel over de “Kloecke
daeden” van 1788 (Biekorf, 57e jaar, 1956; blz. 197).
Ik kende het boekje wel ten zeerste uit eigen aanschouwing zonder Gezelle's
bemiddeling, ik heb het echter alleen wensen te zien als de - gedrukte - schakel in
een keten van feiten, die er op wijzen, dat het besef van het historische 1302 in de
traditie ouder is dan 1839. En daar moet ik bij blijven, vooral in verband met het
speuren van de Kortrijkzaan Goethals Vercruysse, waardoor wij tot het midden van
de XVIIIe eeuw gebracht worden.
Meer pretentie had mijn “inschakeling” niet. Wil u er melding van maken om alle
misverstand te vermijden?’
Antwerpen
G. SCHMOOK.

Als de ouden niet piepen
In verband met de vraag in Biekorf (hiervoor blz. 224) kan het volgende misschien
interesseren:
Op de hoeve Chaussot te Laignes (Côte-d'or, Frankrijk) heb ik in 1930 door een
oude Franse boerenknecht, die aan 't Klein-Seminarie te Flavigny gestudeerd had, 't
volgende horen vertellen:
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‘Buffon - de Franse natuurvorser en letterkundige afkomstig uit die streek - had
twee kleine kinderen, een jongen en een meisje, samen laten grootbrengen zonder
dat er ooit iemand tegen sprak. De twee kinderen spraken Hebreeuws onder elkaar.’
Roeselare
P. MEERSSEMAN.
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Uitwijking naar Amerika uit de streek van Tielt
(Vervolg en slot van blz. 210)
Lijst van uitwijkelingen uit de streek van Mandel en Leie
(1906-1910)
Naam

Woonplaats

Vertrokken naar

Vermeersch Leop.

Pittem

Kansas City Mo.

De Caigny Kamiel

Tielt

Vancouver (Canada)

Saelens Edm.

Wingene

Winnipeg (Canada)

Poma Victor

Pittem

Kansas City Mo.

Holvoet Adolf

Pittem

Detroit

Bruneel Kamiel

Aarsele

Detroit

Turf Honoré

Aarsele

Moline

Turf Prudence

Aarsele

Moline

De Fauw Trifon

Tielt

Rock-Island Ill.

De Soete Louis

Tielt

East-Moline

Minne Gustaaf

Schuiferskap.

Rock-Island Ill.

Machiels Edmond

Wingene

Moline

Baert Theofiel

Tielt

Duluth

Cornillie Alois

Kanegem

Detroit

Claeys Ascor

Kanegem

Detroit

Goethals Ivo

Tielt

Mishawaka Ind.

Ternest Ivo

Tielt

Detroit

Plovier Alfons

Tielt

East-Moline

Ooghe Cyriel

Ruiselede

East-Moline

Ooghe Sidonie

Ruiselede

East-Moline

De Schepper Emilie

Wingene

Kansas City Mo.

De Schepper Maurits

Wingene

Kansas City

De Schepper Madeleine

Wingene

Kansas City

De Schepper Julia

Wingene

Kansas City

De Schepper Germaine

Wingene

Kansas City

De Schepper Willy

Wingene

Kansas City

1907 (vervolg)
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Van Meirhaeghe Alfons

Tielt

Moline

Van Meirhaeghe Arseen

Tielt

Moline
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Naam

Woonplaats

Vertrokken naar

Van Becelaere Maria

Tielt

Kansas City Mo.

Van Becelaere Kamiel

Tielt

Kansas City

Van Acker Henri

Schuiferskap.

East-Moline

Sagaert Alfons

Tielt

Moline

Vindevogel Henri

Bruay (P.d.C.)

Detroit

De Waele Henri

Ruiselede

Moline

Van Wynsberghe Ursula

Kanegem

S. Boniface Man. (C.)

Van Wynsberghe Kamiel

Kanegem

S. Boniface

Van Wynsberghe Aug.

Kanegem

S. Boniface

Van Wynsberghe Maria

Kanegem

S. Boniface

Van Wynsberghe Irma

Kanegem

S. Boniface

Van Wynsberghe Marth.

Kanegem

S. Boniface

Van Wynsberghe Oscar

Kanegem

S. Boniface

V. Wynsberghe Boudew.

Kanegem

S. Boniface

De Poorter Sylvie

Tielt

Moline

De Poorter Maria

Tielt

Moline

De Poorter Raymond

Tielt

Moline

Van Daele Julia

Tielt

Moline

Claerhout Florence

Lendelede

Moline

De France Maria

Lendelede

Detroit

Verstraete Ernest

Ruiselede

Moline

De Waele Henri

Ruiselede

Moline

De Waele Emilie

Ruiselede

Moline

De Praetere René

Ruiselede

Moline

De Praetere Irma

Ruiselede

Moline

Goethals Kamiel

Ruiselede

Moline

Goethals Emilie

Ruiselede

Moline

Delmotte Pieter

Marke

Detroit

Delmotte Julie

Marke

Detroit

De Clercq Madeleine

Marke

Detroit

Van de Broecke Emilie

Bissegem

Detroit
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Janssens Victor

Bissegem

Detroit

Minne Maria

Kanegem

Gladstone Mich.

Minne Georges

Kanegem

Gladstone Mich.

Schaubroeck Jules

Schuiferskap.

Bellingham Wash.

Bekaert Gustaaf

Tielt

Detroit

Bekaert Eliza

Tielt

Detroit

Tytgat Jul.

Tielt

Detroit
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Naam

Woonplaats

Vertrokken naar

Duyck Alfons

Vinkt

Waukegan Ill.

Duyck Emma

Vinkt

Waukegan Ill.

Duyck Henri

Vinkt

Waukegan Ill.

Duyck Maurits

Vinkt

Waukegan Ill.

Maenhout Karel

Vinkt

Waukegan Ill.

Neyrinck Alice

Tielt

Brooklyn N.Y.

Steyaert Maria

Tielt

Brooklyn N.Y.

Van Hoecke Cesar

Vinkt

Waukegan Ill.

Missant Clementina

Tielt

East Moline

De Vos Alice

Tielt

Lethbridge Alb. (C.)

De Vos Ivo

Tielt

Lethbridge

Verlinde Irma

Wingene

Waters Mich.

Verlinde Maria

Wingene

Waters Mich.

Van der Plaetse Adiel

Tielt

Kewanee Ill.

Debo Emma

Lendelede

East Moline

Debo Elvira

Lendelede

East Moline

Debo Maurits

Lendelede

East Moline

Debo Georges

Lendelede

East Moline

Debo René

Lendelede

East Moline

Debo Omer

Lendelede

East Moline

Claeyssens Alfons

Zeveren

Waukegan Ill.

Claeyssens Jeroom

Zeveren

Waukegan Ill.

Spriet Adolf

Wingene

Moline

Spriet Rosalie

Wingene

Moline

Missant Maria

Tielt

Detroit

Missant Willy

Tielt

Detroit

Claeyssens Maria

Zeveren

North Chicago

Claeyssens Astère

Zeveren

North Chicago

Claeyssens Gaston

Zeveren

North Chicago

Claeyssens Germaine

Zeveren

North Chicago

Maenhout Leonard

Vinkt

Waukegan Ill.
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Maenhout Angela

Vinkt

Waukegan Ill.

Claerhout Ursula

Pittem

Detroit

Claerhout René

Pittem

Detroit

Claerhout Irma

Pittem

Detroit

Claerhout Jenny

Pittem

Detroit

1908
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Naam

Woonplaats

Vertrokken naar

Claerhout Richard

Pittem

Detroit

Lefere Eliza

Roeselare

Detroit

De Smet Hector

Pittem

Kansas City Mo.

De Smet Celina

Pittem

Kansas City

Minne Kamiel

Schuiferskap.

Moline

Van Severen Maur.

Tielt

Moline

Van Severen Margr.

Tielt

Moline

Neyrinck Arthur

Tielt

Moline

Bals Gustaaf

Schuiferskap.

Ord Nebraska

Verstraete Edward

Schuiferskap.

Ord Nebraska

Bals Elodie

Schuiferskap.

Ord Nebraska

Senden Hubert

Tielt

Marshall Minn.

Senden Maria

Tielt

Marshall

De Cloedt Justin

Tielt

Great Falls Mont.

De Cloedt Eugenie

Tielt

Great Falls Mont.

Coopman Gustaaf

Wildenburg (Wingene)

Mishawaka Ind.

De Simpelaere Kamiel

Tielt

Riga Mich.

Neyrinck Emiel

Kanegem

Frankfort Mich.

Anseeuw Romanie

Torhout

Mishawaka Ind.

Coopman Maria

Wingene

Mishawaka Ind.

Coopman Marcel

Wingene

Mishawaka Ind.

De Nolf Emilie

Scheewege (Wingene)

Kansas City Mo.

Buyck Florentin

Kanegem

Philadelphia Pa.

Van Houtte Victor

Kanegem

New-York

Braekeveldt Alice

Tielt

Detroit

Van Meirhaeghe Irma

Tielt

Marshall Minn.

Van Meirhaeghe Aimé

Tielt

Marshall

Van Meirhaeghe Angela

Tielt

Marshall

Van Meirhaeghe Madel.

Tielt

Marshall

Van Meirhaeghe Leon

Tielt

Marshall

Van Oost Jul.

Tielt

New-York
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Bollez Jozef

Tielt

East-Moline

De Jaegere Henri

Tielt

Moline

Van Houtte Irma

Tielt

Capac Mich.

Van Houtte Maria

Tielt

Capac Mich.

Van Houtte Eliza

Tielt

Capac Mich.

Brouckaert Maria

Wingene

Detroit

Gernaey Gabriel

Aarsele

Rock-Island Ill.

Biekorf. Jaargang 57

235
Naam

Woonplaats

Vertrokken naar

De Boever Kamiel

Wontergem

St. Charles Ill.

De Boever Leonie

Wontergem

St. Charles Ill.

De Boever Maurits

Wontergem

St. Charles Ill.

De Boever Remi

Wontergem

St. Charles Ill.

De Boever Catherina

Wontergem

St. Charles Ill.

De Boever Maria

Wontergem

St. Charles Ill.

De Boever Josephina

Wontergem

St. Charles Ill.

Strobbe Helena

Vinkt

Moline

De Geyter Arthur

Wingene

Mishawaka Ind.

De Geyter Helena

Wingene

Mishawaka Ind.

De Soete Louis

Wingene

Capac Mich.

Van Hollebeke Kamiel

Wingene

Peoria Ill.

Van Hollebeke Maria

Wingene

Peoria Ill.

Van Hollebeke Margar.

Wingene

Peoria Ill.

De Roest Kamiel

Wingene

Peoria Ill.

Braeckman Pieter

Wingene

Argentina Kan.

Libbrecht Alberic

-

Marshall Mich.

Libbrecht Prudence

-

Marshall Mich.

Bruneel Adolf

Egem

S. Boniface Man. (C.)

Minne Karel

Kanegem

Rock-Island Ill.

Minne Maria

Kanegem

Rock-Island Ill.

Van Wynsberghe Math.

Tielt

Detroit

V. Wynsberghe Boudew.

Tielt

Detroit

Van Wynsberghe Laura

Tielt

Detroit

Van Wynsberghe Angela

Tielt

Detroit

Van Wynsberghe Edgar

Tielt

Detroit

Claeys Maria

Kanegem

Detroit

Claeys Maurits

Kanegem

Detroit

1909

Biekorf. Jaargang 57

Claeys Omer

Kanegem

Detroit

Versluys Alidoor

Tielt

Moline

De Fauw Cyriel

Kanegem

Moline

Versluys Henri

Schuiferskap.

Moline

De Keyzer August

Meigem

Detroit

De Bruyne Jozef

Meigem

Detroit

Gernay Adolf

Zwevezele

Duluth

Van Overbeke Jul.

Kanegem

Moline
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Van Coillie Henri

Kanegem

Moline

Callewaert Leonie

Zwevezele

St. Charles Ill.

Van Acker Kamiel

Tielt

Moline

Van Acker Leonie

Tielt

Moline

Van Acker Madeleine

Tielt

Moline

Van Acker Marcel

Tielt

Moline

De Smet Euphrasie

Tielt

Moline

Rodts Karel

Ruiselede

Moline

De Meulemeester Kam.

Ruiselede

Moline

Heytens Adiel

Aarsele

Detroit

De Saer Petrus

Wingene

Detroit

Van de Walle Em.

Lotenhulle

Moline

Reyngaert Ernest

Zwevezele

Detroit

Poelvoorde Adiel

Tielt

Rock-Island Ill.

De Brandere Adolf

Wingene

Ord Nebraska

Van Acker Alfons

Tielt

Moline

Minne Gustaaf

Tielt

Rock-Island Ill.

De Brabant Henri

Tielt

East-Moline

Maertens August

Wingene

East-Moline

De Roo Leon

Wildenburg (Wingene)

East-Moline

De Cuyper Victor

Tielt

Argentina Kan.

De Witte Alexander

Tielt

Moline

Verschaete Monica

Lendelede

Rock-Island Ill.

Maes Cyriel

Lendelede

Rock-Island Ill.

Maes Henri

Lendelede

Rock-Island Ill.

Van de Linden Kam.

Kanegem

Detroit

Spriet Cyriel

Kanegem

Detroit

Quintyn Henri

Kanegem

Kansas City Mo.

Biebouw Henri

Schuiferskap.

Mishawaka Ind.

Wambeke Trifon

Schuiferskap.

Mishawaka Ind.

Cluyse Henri

Gottem

Detroit
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Daeyzeele Alfons

Schuiferskap.

East-Moline

De Craemer Adolf

Schuiferskap.

East-Moline

Van de Walle Karel

Aarsele

East-Moline

Carlu Francies

Tielt

Capac Mich.

Braeckeveldt Isidoor

Wingene

Detroit

De Jaeghere Emiel

Tielt

Moline

De Jaeghere Irma

Tielt

Moline
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Pattyn Adolf

Tielt

Detroit

Verbeke Madeleine

Tielt

Detroit

Verbeke Helena

Tielt

Detroit

Van Gansbeke Karel

Ruiselede

East-Moline

Van Gansbeke Theof.

Kanegem

East-Moline

Bogaert Theof.

Ruiselede

Letcher S. Dakota

Gevaert Sylvain

Ruiselede

Detroit

Gevaert Sylvie

Ruiselede

Detroit

Lambert Edward

Schuiferskap.

Kansas City Mo.

Callewaert Georges

Schuiferskap.

Ord Nebraska

Braekman Augusta

Schuiferskap.

Argentina Kan.

Braekman Palmyre

Schuiferskap.

Argentina Kan.

Braekman Helena

Schuiferskap.

Argentina Kan.

Winne Cesar

Wetteren

Lowell Mass.

Van Neste Maria

Pittem

New-York

Pegu Alfons

Pittem-Berg

Kansas City Mo.

Smit Alida

Marialoop

Galeton Pa.

Bardoel Octaaf

Tielt

Galeton Pa.

Wattyn Jul.

Tielt

Galeton Pa.

Lecluyse Medard

Lendelede

Detroit

Maertens Jul.

Marialoop

Kansas City Mo.

Lambert Karel

Kanegem

Detroit

Strobbe Irma

Tielt

Kansas City Mo.

Strobbe Adolf

Tielt

Kansas City

Strobbe Maria

Tielt

Kansas City

Strobbe Leon

Tielt

Kansas City

De Jaegere Achiel

Tielt

Moline

Hellebuyck Jozef

Aarsele

Moline

De Spiegelaere Kam.

Knesselare

Moline

Masschoo Alfons

Schuiferskap.

East-Moline

Parmentier Prudence

Kuurne

Elwell Mich.
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Van Poucke Oscar

Oostrozebeke

Moline

Biebouw August

Marialoop

Olneyville Prov.

De Jaegere Henri

Tielt

Moline

Robaais Maur.

Brussel

Rockford Ill.

De Nolf Karel

Zwevezele

Moline

Strobbe Hendrik

Tielt

Moline

Strobbe Benoni

Tielt

Moline
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Lambrecht Jul.

Tielt

Galeton Pa.

Van Hecke Octaaf

Ruiselede

New-York

Van Hecke Alice

Ruiselede

New-York

Van Daele Alidoor

Ruiselede

East-Moline

Versluys Leonie

Ruiselede

Moline

Versluys Martha

Ruiselede

Moline

Van de Abeele Maria

Ruiselede

Moline

De Jaegere Achiel

Tielt

Moline

Van de Weghe Jul.

Ruiselede

East-Moline

Poelvoorde Jul.

Tielt

Moline

Huys Gustaaf

Tielt

Chicago

De Paepe Augusta

Tielt

East-Moline

Maertens Hector

Ruiselede

East-Moline

Bouckaert Alfons

Marialoop

Moline

Bouckaert Leonie

Marialoop

Moline

Schoonaert Alfons

Tielt

East-Moline

Wittewrongel Arthur

Tielt

East-Moline

Van Gansbeke Theof.

Kanegem

East-Moline

Grootaert August

Kanegem

East-Moline

De Waelsche Trifon

Kanegem

East-Moline

Steyaert Emiel

Kanegem

East-Moline

Snauwaert Hendrik

Schuiferskap.

East-Moline

Van Landuyt Jul.

Kanegem

East-Moline

De Bel Alidoor

Pittem

East-Moline

Cortvriendt Jul.

Kanegem

East-Moline

Deroo Karel

Schuiferskap.

East-Moline

Van Acker Francies

Schuiferskap.

East-Moline

Populier Ivo

Tielt

East-Moline

1910
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Populier Alois

Tielt

East-Moline

Verhaest Cyriel

Ingelmunster

East-Moline

Verhaest Remi

Ingelmunster

East-Moline

Mouton Florimond

Schuiferskap.

Detroit

Herreman Karel

Tielt

East-Moline

Cornillie Emiel

Kanegem

Ord Nebraska

Cornillie Oscar

Kanegem

Ord Nebraska

Van Daele Emeric

Schuiferskap.

Traverse City Mich.
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Populier Omer

Schuiferskap.

Ord Nebraska

Callewaert Coletta

Schuiferskap.

Ord Nebraska

De Clercq Cyriel

Tielt

East-Moline

Christiaens Cyrilla

Ruiselede

Mishawaka Ind.

Christiaens Irma

Ruiselede

Mishawaka Ind.

Loncke Cyriel

Tielt

East-Moline

De Sander Alberic

Tielt

East-Moline

Van Ryckeghem Emiel

Kanegem

Ithaca Mich.

Van Ryckeghem Maurits

Kanegem

Ithaca Mich.

Minne Kamiel

Egem

Silvis Ill.

Desseyn Henri

Tielt

Kansas City Mo.

Desseyn Maur.

Tielt

Kansas City

Desseyn Adolf

Tielt

Kansas City

Desseyn Jul.

Tielt

Kansas City

Wittewrongel Irma

Tielt

East-Moline

Van Walleghem Alfons

Tielt

Moline

Claerhout Medard

Schuiferskap.

Argentina Kan.

Verbeke Kamiel

Schuiferskap.

Argentina Kan.

Van Wassenhove Cyriel

Wontergem

Detroit

De Vos Jul.

Wingene

Kansas City Mo.

Pieters Alfons

Wontergem

Detroit

Schouppe Remi

Wontergem

Detroit

Coppens Emiel

Ruiselede-Akspoele

East-Moline

Heggerick Jul.

Tielt

Detroit

Van de Plaetse Cyriel

Tielt

Kewanee Ill.

Braekman Ivo

Waregem

Kansas City Mo.

Braekman Cyriel

Waregem

Kansas City

Hellebuyck Achiel

Aarsele

Detroit

De Volder Kamiel

Kanegem

Mishawaka Ind.

De Volder Ida

Kanegem

Mishawaka Ind.

Van Hoet Anna

Dentergem

Mishawaka Ind.
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Van Hoet Cyriel

Dentergem

Mishawaka Ind.

Van Hoet Jul.

Dentergem

Mishawaka Ind.

Van Zielegem Alidoor

Merkem

Mishawaka Ind.

Callens Emiel

Schuiferskap.

New-York

De Paepe Jozef

Tielt

Bad-Axe Mich.

De Paepe Romanie

Tielt

Bad-Axe Mich.

Van de Weghe Emiel

Ruiselede

East-Moline
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Neyrinck Alice

Ruiselede

East-Moline

Herreman Emiel

Ruiselede

East-Moline

Cortvriendt Alfons

Ruiselede

East-Moline

Cortvriendt Bertha

Ruiselede

East-Moline

Cortvriendt Boudewijn

Ruiselede

East-Moline

De Fauw Kamiel

Tielt

East-Moline

Vertriest Alfons

Aarsele

Detroit

Boeverie Gustaaf

Aarsele

East-Moline

De Voogdt Maria

Tielt

East-Moline

De Vooght Arthur

Tielt

East-Moline

Vermarcke Karel

Aarsele

Detroit

De Waelsche Octaaf

Kanegem

Moline

Lambert Cyriel

Kanegem

Detroit

Vermeersch Adiel

Wontergem

Detroit

Van Daele Leonie

Ruiselede

East-Moline

Van Daele Raymond

Ruiselede

East-Moline

Van Daele Gustaaf

Ruiselede

East-Moline

Van Daele Cesar

Ruiselede

East-Moline

Saelens Urbain

Tielt

Moline

Nota. - De lijst der vertrekkende uitwijkelingen werd niet verder bijgehouden dan
tot 14 mei 1910.
Behoudens de inlichtingen hierboven aangeduid bevat de lijst ook nog de klasse
waarin de reizigers voeren, het schip, de zeevaartmaatschappij, de datum van afreis
en de betaalde prijs.
Dat er in het jaar 1908 slechts 53 uitwijkelingen vertrokken is toe te schrijven aan
de financiële crisis die in de Verenigde Staten woedde na de paniek van Wall Street
te New-York. In de volgende jaren tot het jaar 1914 weken telken jare meer dan 100
personen uit het Tieltse met de boten van de Red Star Line, ongerekend deze die
vertrokken met de schepen van de Cunard Line, veel minder in aantal, uitgenomen
te Ardooie waar deze zeevaartmaatschappij een wakkere agent had. Het waren immers
twee Ardooienaren die zich bevonden onder de weinige geredden van de ramp van
de ‘Lusitania’, (7 mei 1915) toen bij de 1200 passagiers verdronken, waaronder 124
Amerikanen.
G.P. BAERT
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Dienen en bedevaren
In zijn curieus artikel ‘Dienen uit liefdadigheid’ verschenen in Biekorf (1956, blz.
65 en 101 volg.) durft W. Giraldo de mensen die daar hun werk van maken, geen
‘beroepsdieners- of diensters’ noemen. Weet ge hoe Pastoor Slosse zaliger die heette?
‘Bidzaligers’ en, hoewel dat woord in de meeste dorpen van Vlaanderen in onbruik
geraakt is, geloof ik toch dat hij er recht op was.
‘Bidzalig’, zegt De Bo (W.-Vl. Idioticon), zijn deze die alles verkrijgen wat zij
vragen aan God of zijn Heiligen; en Gezelle heet ‘Bidzaliger’ de man of de vrouw
die men zendt om in stee van anderen te gaan dienen, beewegen te doen; ook om te
noden en te beden ter begravinge. - ‘Ze hadde beloofd van naar Halle te gaan, maar
ze viel ziek en ze heeft den bidzaliger gezonden’; geh. Haringe (Loquela).
W. Giraldo spreekt vooral over Zuid-West-Vlaanderen en zegt dat er daar weinig
gemeenten zijn waar men deze mannen of vrouwen niet aantreft. Daar kan ik niet
van meespreken; maar te Rumbeke in Midden-West-Vlaanderen, heb ik verscheidene
bidzaligers gekend, die al lang dood zijn, en ik ken er nog een in leven.
Het waren alle ouderse jonge dochters, eenvoudig en devoot, mensen die met
bidden en beewegen voor een ander, hun kost verdienden op aarde en waarschijnlijk
hun weg ook baanden naar de hemel.
Van de oudste waarvan ik kennis heb, bewaar ik nog haar doodsanctje, opgesteld
door Pastoor Slosse, en 't is mij dunkt 'ne keer 't herlezen waard.
†
Gedachtenis
van de eerzame
BARBARA CUVELIER
overleden te Rumbeke
den 21 maart 1900, oud 80 jaar.
‘Die veel ter beêvaart gaat, zegt Thomas à Kempis, wordt zelden heilig.
Dikwyls is er in die beêvaarten veel menschelyke nieuwsgierigheid gelegen,
en daarom brengt men er weinig vrucht of beternis van naar huis’.
Die woorden zijn op Barbara niet toepasselyk, die zestig en meer jaar ten
allen kante ging dienen. Integendeel. Zy had trouwens de gewoonte, van
haar op de bane te zetten met een welgezuiverd geweten, en hare reize
door eene goede biechte en weerdige communie aan God aangenaam te
maken. Onderwege, in het gaan en keeren, onderhield zij de
stilzwygendheid, en bleef in gebed en christelyke gedachten verslonden.
- Ter beevaartplaatse gekomen, hoorde zy gewoonlyk misse en viel God
of zyne Heiligen te voete, met een groot betrouwen van door de verdiensten
van Jesus-Christus verhoord te worden.
Bidden wy nu den Heere, dat Barbara, die haren pelgrimstocht op deze
aarde komt te voltrekken, door de bermhertigheid Gods in het Hemelsch
Jerusalem voor eeuwig zou mogen aanlanden. Amen.’
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Barbara Cuvelier heeft lange jaren gewoond in een klein huizeke, bij 't ingaan van
't Koeistraatje, tussen ‘Siroopmannekes’ (Baaske Vanderschelden) en de dismeester
Bruintje Biervliet; dat huizeke bestaat niet meer; het werd meer dan een halve eeuw
geleden omgebouwd in werkplaats en gaat thans mede met de herberg ‘In Vlaanderen’.
Na haar dood waren het Barberaatje Deleu en Minna Boudewijn die de stiel
voortzetten.
‘Barberaatje’ was een vlijtig dingen, kort en rap gekeerd, dat zijn brood verdiende
met speldewerken en van tijd tot tijd te gaan beewegen voor wie 't haar vroeg. Ik heb
het nooit elders weten wonen dan in een dier lage huizekens achter de kerk, eerst
nevens ‘'t Paradijs’ en later nevens ‘Den Engel’. Als het niet meer weg kon, is het
'ne stap verder verhuisd, naar 't Ouderlingengesticht, waar het gestorven is 7 december
1933, oud 85 jaar.
‘Minna’ - men zei altijd Minna Boudewijn of Minna Petrool, omdat zij met petrolie
leurde, twee ketels aan een juk over de schouders, lijk d'oude melkverkoopsters, maar haar echte naam was Philomena Loonis. Het was een simpele gans, waar men
nog al eens de spot mee dreef; zij was opgekweekt bij haar ooms en tanten: de kinders
Wallican. Aan haar 43 jaar liet ze zich nog bekoren om te trouwen met 'n weduwnaar
van Roeselare, van wien zij de avond der bruiloft reeds wegliep en wegbleef, met
instemming geloof ik wel van de geestelijkheid. Het huis langs de Izegemstraat, een
beetje innemaards, waar zij daarna ging wonen en dat nog gedekt was met strooi,
brandde ten gronde af, een zaterdagnamiddag in de zomer van 1923. Toen werd ze
opgenomen in 't Oudemanhuis, waar zij gestorven is de 5 november 1929, oud 84
jaar.
Geen van allen is rijk geworden met te gaan dienen voor een ander, maar ze hebben
allen een hoge top geschoren; wat wel schijnt te bewijzen dat de stiel ‘gezond’ is;
zij zijn ook gehele dagen op de been en in de buitenlucht, en de dokters prijzen dat
aan.
Er is te Rumbeke nog een ouderse jonge dochter, die sedert een twintigtal jaren
de stiel voortzet, maar die is niet te spreken over haar beroep: zij is verlegen dat,
moest ze haar secreten aan 't klokzeil hangen, ze daarmee de stiel zou kunnen
bederven. Anders weet ze voor alle plagen en miseries bij mensen en bij dieren, de
gepaste heilige, de juiste beêweg en kent al de geplogenheden die aan elke bedevaart
vast zijn. Dat heeft ze geleerd van een bidzalige uit Oekene en ze volgt dat allemaal
gewetensvol na.
Toen ik haar zei dat ik nog gehoord had van bidzaligers die een bedevaart naar
Belle ‘combineerden’ met een andere naar Marquette, verklaarde zij verontwaardigd,
dat zulks tegen al de regels was van een welvoegelijk dienen, en dat zij nooit een
beeweg ging voor twee zieken tegelijk.
Wat zij moet uitgeven voor trein of bus, en ook hetgeen zij te
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betalen heeft in de kerk of kapel waar zij gaat dienen, als offerande, of voor de
medaille en litanie die zij er krijgt, dat rekent zij hare klanten aan; voor haar moeite
of tijdverlet vraagt zij niets, maar aanvaardt dankbaar wat men haar wel geven wil:
en ge moet niet geloven dat het altijd ‘de rijken’ zijn die het diepst in hun zak schieten,
voegde zij er aan toe.
Zij bezoekt zo een veertigtal bedeoorden, maar geen kwestie van dat ik mag
verklappen waar en welke heilige zij gaat te voete vallen, voor die of voor die plaag:
als de klanten dat allemaal zelf weten, zouden ze haar soms laten zitten, meent ze,
en ze moet toch kunnen leven. Zodus ‘zwijgen daarover totdat ik dood ben, dan
moogt ge al vertellen wat gij wilt’. Maar wacht daarachter; zij is vijftien jaar jonger
dan ik zelf, en gezond als een bliek.
Ik ben dus wel verplicht bij wat algemeenheden te blijven, welke ik van haar
vernam, maar moet daarom niet verzwijgen wat ik op een ander kon te wete komen.
Bij zo goed als elke bedevaart behoort er 'ne koek en een lint, die men ter plaatse
kan kopen, - of van huis uit mededragen, dat is profijtiger. In het bedevaartsoord
krijgt of koopt men een medaille en een litanie van de heilige die men gaat dienen;
men hoort er mis en, na de vereiste gebeden gedaan te hebben, laat men koek en lint
zegenen, men kust de relikwie van de heilige die men komt vereren, en gaat de
ommegang binnen of buiten de kerk. In vele bedevaartsoorden zijn er kapellekens
rond de kerk die men niet mag nalaten te bezoeken.
Thuis gekomen bestelt men koek, lint, medaille en litanie aan de zieke, die de koek
moet opeten in negen dagen, alle dage een stukske; het lint moet hij negen dagen
lang rond de lenden dragen en de medaille bij zich houden. Na de negen dagen, als
de koek op is, moet hij lint en medaille verbranden in 't vuur, en de litanie kan hij
bijhouden en soms 'ne keer lezen.
Dat zijn gewone geplogenheden, die schier altijd bij het dienen moeten onderhouden
worden.
Te Zwevegem, waar men gaat dienen tegen ‘de koeke aan 't herte gespan’, moet
men twee koeken mede hebben en er daar één van achter laten.
Te Bissegem, waar men een O.L. Vrouwken gaat vereren dat 't Kindeke op de
linkerarm draagt en in de rechter hand een hamerken houdt, en waar men gaat dienen
tegen den ‘herteklop’, is het niet genoeg alleen de parochiekerk te bezoeken: men
moet ook naar de Kapel gaan een boogscheute achter de kerk aan de Leiekant, en
men moet koeke en lint laten overkloppen met dat O.L. Vrouwbeeldeken ‘met den
hamer’.
Te Geluwe zijn geen medailles te krijgen.
Als men gaat dienen tegen ‘'t steen’ (steen in gal, nieren of blaas) wordt de koek
vervangen door negen steentjes die de bid-
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zaliger moet gaan zoeken; 't mogen geen keien zijn en ze mogen ook niet op één en
dezelfde plaats geraapt worden; die steentjes in een zakske gedaan moeten dan in
het bedevaartsoord belezen en gezegend worden door een priester. De patiënt moet
dat zakske steentjes gedurende negen dagen op zijn hart dragen, maar moet er alle
dage eentje van wegwerpen. Als hij na negen dagen niet genezen is, 't is... dat hij
zijn werk niet in orde gedaan heeft of... dat zijn genezing hem niet ‘zalig’ is.
Wanneer het ‘Sinte Looisnagels’ zijn waarvoor er moet gediend worden, dan moet
men een zakje nagels medehebben, maar 't mogen geen gekochte zijn, men moet ze
gaan schooien. Er zijn overal winkeliers die dat weten en ze geven er gaarn een
handvol voor niets: dat brengt hun ook geluk mee.
‘Katrienewielen’ dat moet altijd gediend worden, zonder dienen blijft alle medische
hulp vruchteloos. Waar men spreekt van katrienewielen die men kwijt geraakt door
geneeskundige zorgen alleen: ‘'t is dat het geen katrienewielen waren, alleszins geen
echte, - of dat ze zullen weerkeren; daar is niet aan te twijfelen’.
Wanneer men naar 't H. Bloed te Brugge gaat dienen, wegens ten hogen of te
lichten bloeddruk, moet men er een ‘lichaam’ kopen, - in was (ex voto) natuurlijk,
- van een man, vrouw of kind volgens de persoon van de zieke.
Te Ekkergem-Gent waar men Sint Fiacrius vereert in St Maartenskerk tegen ‘den
ouden man’ en alle kwijnende kinderziekten, moet men een flesje water medehebben
en het laten zegenen.
Te Kortrijk in ‘'t Kelderke Gods’ of ‘'t Kelderke van miserie’ moet men niets mede
hebben, men krijgt er ter plaatse koeke, lint en twee medailles, en men kan zich laten
zegenen met wel tien verschillende relikwieën. Hier heeft beeldhouwer Karel
Delbaere, die het monument van de graflegging van Christus gemaakt heeft, in de
wezens der apostels en wenende vrouwen de gelaatstrekken van zijn eigen broers en
zusters uitgebeeld.
De onderscheiden bedevaartsoorden waar men een zelfde Heilige gaat vereren,
zijn ook niet alle evenwaardig, of even ‘machtig’.
Voor oog- en keelziekten bijv. gaat men naar Beitem of naar Gistel, waar men de
H. Godelieve dient, maar Gistel staat hoger dan Beitem.
Sint Niklaas van Tolentijn gaat men vinden tegen ‘water en wind’ zowel in de
O.L. Vrouwkerk te Roeselare als in de St. Pieterskerk te Tielt, maar Tielt staat hoger.
Sint Jan in St. Vedastuskerk te Menen schijnt machtiger te zijn tegen kinderstuipen
en vallende ziekten dan Sint Jan te Kachtem.
De H. Dominicus te Zwevegem kan niet voor de slijmkoeke wat de H. Machutus
kan te Wannegem-Lede. Wannegem staat hoger.
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Als het op de eerste plaats niet meêslaat, beproeft men het op de tweede.
Ik heb de indruk dat die graden in waarde of verdienste een beetje verband houden
met de afstand en de lengte van de beeweg.
Dat dienen en beewegen voor een ander heeft zeker te allen tijde bestaan. Pastoor
Slosse zegt op het doodsanctje van Barbara Cuvelier, gestorven in 1900, dat het reeds
zestig jaar was dat zij ging dienen. Maar in veel oudere documenten, in tal van
inventarissen van voor de Franse tijd, zijn daar sporen van te vinden, en komen wij
toch te wete, waar men oudtijds het meest naar toe trok om de hulp der heiligen in
te roepen, als deze der mensen te kort schoot. Daarover een volgende keer.
J.D.D. Rumbeke

Wijding van het zaaigraan
De oude Zaaier, noorderling van geboorte, staat in zijn 95ste jaar en is altijd
peerdeknecht geweest in zijn geboortedorp te Houtave; hij vertelt nuchterweg zonder
komplementen:
‘Dat ging dan alzo: in 't achterjaar, rond Bamesse, riep de pastoor van op de
preekstoel: “Maandag vóór de messe wijdinge van 't zaaigraan!”(1). En de boeren
kwamen met een zaksje en zetten het daar open op den eersten trap van den autaar,
een hele reke vul. Om de waarheid te zeggen, dat 'n duurde al t'hope niet lange dat
wijden: de pastoor las een blaadje of twee d'er over, maakte enigte kruisjes en smeet
een keer links en rechts met de wij waterburstel; elk pakte zijn zaksje gewijd graan
mee naar huis.
Dat was een andersche ceremonie bij de boer op 't hof: de blauwen aluin moest
voordien gesmolten zijn in water om 't zaaigraan t'ontsmetten tegen de brandauwe.
Maar voor dat ze de blauwen aluin uitgevonden ha'n, heb ik den ouden Vaneeke van
Strooien hane nog horen zeggen dat ze peerdezeke gebruikten om 't ontsmetten.
De boer goot een zak zaaigraan uit op de scheurvloer, maakte een put in den hoop
en goot er de blauwen aluin in en zijn zakje gewijd graan. En als heel den hoop goed
dooreen geroerd was, liet hij de gewijde keersen kruisgewijze druppelen in die
mengelinge, en voor 't laatste smeet hij nog enigte kruisjes wijwater met een
palmtaksje en 't zaaigraan was gereed.
's Anderendaags trok de boer zijn zaaikleed over de schou're (een lijnwaden grauwe
schorte met een g'reel), hield den top van 't zeel over de linker arm en stapte met een
vrecht van 15 kilos terwe aan zijn nekke in de veure; alsan grijpen in 't zaaikleed en
zwaaien en strooien met zijn rechterarm in een gang van 1 meter breed. Dat was nog
een hele kennesse om alzo regelmatig met d'hand te zaaien: je moest het goed bedélen,
want je mocht het

(1) In het Rekommendatieboek van de parochiekerk van St-Kruis lezen we nog het volgende op
de zondag 2 oktober van't Jaar 1910: “Morgen (maandag) ¼ na 6 uren wijding van het
zaaigraan”.
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graan op geen hoopjes smijten en je mocht ook geen ijdele plekken achterlaten; en
je moest vooral zorgen dat je genoeg mee had om van endse tensen de string, in 't
doorgaan en in 't weerkeren, te zaaien of anders was 't een verloren voyaze.
Ik kwam achter gereên met een koppel peerden en een ede, want 't graan moest er
in gestampt worden, vooral als 't droog weer was. 't Was beter al de natte kant; terwe
mag “gedweefeld” worden, al was 't dat je ze d'er in sleepte. Je verstaat da' wel, als
't regende kost je niet meer slechten: 't plakte en 't smeerde te veel. 'k Smeet de ede
van achter tot voren, 't messande niet, terwe is niet teer. We zaaiden in 't patatteland,
de boonstoppel en laatst van al in 't bieteland; alzo van half Bamesse tot veertien
dagen na Alderheiligen, dat was de schoonste zaaitijd en we vaarden er best mee’.
Tot zover mijn oude zaaier van Houtave.
Te Damme wierd het zaaigraan dikwijls gewijd de maandag na de 1ste zondag van
oktober; het was dan kleine kermesse, iedereen kwam naar de dienst en ze brachten
meteen 't zaaigraan mee; 't ging al met één moeite door. De boer van de Langen hoek
te Oostkerke kwam ook met zijn zakje en Meetje van Oostkerke, toen nog een
opgroeiend meisje, moest heur vader helpen en bijstaan om 't zaaigraan te bereiden.
Ze deden het beide met buitengewone ernst en betrouwen. En Meetje, dat nu in de
tachtig is, vertelt daarover als volgt.
‘Vader maakte eerst zijn kruise, goot de terwe op een hoop en maakte er een put
in. Hij goot er blauwen aluin in en een schippe gebluste kalk tegen de brandauwe en
nog een greepje zout voor de toveressen. 't Gewijd zaaigraan wierd er kruisgewijze
bovenop gestrooid. En om nog meer kracht bij te zetten klopte hij een Goevrijdagei
tegen de kappe van zijn kloef en brak het open boven 't graan. Heel die mengeling
wierd goed ommeroerd met de graanschippe.
'k Moeste dan de gewijde keerse ontsteken en vader liet enige druppeltjes was op
de vier hoeken en in 't midden leken en plantte de brandende waskeerse in den hoop.
Binsterwijle knielden we d'er naast en lazen een onzevader, een weesgegroet en een
gloriezijdevader voor 't welgelukken van de zaaiinge en den nieuwen oest(2). De keerse
wierd uitgeblazen en vader smeet nog vijf kruisjes wijwater met een palmtakje.
Als vader 's anderendags de partij gezaaid had, strooide hij een kruisje met 't laatste
gewijd zaaigraan en vier beetjes paasnagel over 't land en zei met betrouwen: ‘Ons
Here 'k heb ik het mijne gedaan, doe gij nu 't uwe!’
M. CAFMEYER

(2) In de Broek te St-Kruis en te Damme werd eveneens de gewijde kaars ontstoken, en men
knielde er ook bij de gebeden.
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Brugse kapoenen
Paus, kardinalen en andere grote dignitarissen van het Lateraan namen, gedurende
de jaren 1292-1298, regelmatig een schenking van kapoenen in ontvangst, hun
aangeboden door de gezanten van onze graaf Gwij van Dampierre, die alsdan te
Rome verbleven. De rekening van onze Vlaamse onderhandelaars noteert een
belangrijk aantal uitgaven voor toegezonden kapoenen (pro caponibus missis), hetzij
als afzonderlijk present, hetzij als toemaat bij een drinkgeld. Het Hof van Rome is
‘moult désirans’, zo schreef de zaakgelastigde, kanunnik Michel as Clokettes, aan
de graaf; uit de rekeningen blijkt dit ook waar te zijn in zake kapoenen.
Hield men dan reeds vette kapoenen voor een Vlaanderse of Brugse specialiteit?..
In elk geval, wanneer Geraard Cant en Pauwel van de Walle, gezanten van de Leliaarts
uit Brugge, in 1298 te Rome op een feestmaal bij kardinaal Johannes Monachi
ontvangen worden, laten zij hun gastheer een groot aantal kapoenen toezenden.
De stad Brugge wist door de eeuwen heen met het gegeerde gevogelte om te gaan.
In 1459 zond de magistraat aan hertog Philips en zijn zoon Karel als ‘lieflicheden’:
12 vette kapoenen samen met patrijzen, olijven en ‘orayngeappelen, garnaet appelen,
oesters’ alsook 18 potten ‘met confexien’. De kapoenen staan aan het hoofd van deze
lijst.
Een eeuw later ontmoeten we de Brugse kapoenen in de gedenkschriften van Roger
Ascham, een Engels humanist, professor in het Grieks te Cambridge, die in 1551
Brugge bezocht als secretaris van Sir Thomas Morison, de Engelse gezant bij Keizer
Karel. Het enige dat Ascham, schrijvend over de stad Brugge, meldenswaard acht,
is ‘dat hij er vette kapoenen gegeten heeft, sterk gekruid’. Doet Ascham hierin soms
Erasmus na die, wanneer hij Brugge in zijn brieven noemt, het vooral heeft over
tafelgenoegens die hij er in vriendenkring mocht beleven?
Een paar latere getuigenissen wijzen toch weer op vette kapoenen als Brugse
specialiteit. De Fransman Derival, die in 1783 de Zuidelijke Nederlanden bereist,
tekent het volgende aan: ‘Vlaanderen munt uit door zijn viande de boucherie; het
kalfsvlees is er het beste in Europa. Ook het gevogelte is er zeer mals. Onze Parijse
lekkerbekken laten dikwijls kalfsvlees komen uit Gent en kapoenen uit Brugge, daar
deze er beter zijn dan al hetgene Normandië en andere Franse provincies op dat
gebied leveren’.
En de Franse ex-markies Deviry, de eerste prefect van het Leiedepartement, laat
vermoeden dat er een traditie van Brugse kapoenen zal bestaan hebben. In zijn bekend
Mémoire Statistique van 1801 schrijft hij: ‘Les chapons dits de Bruges sont aussi
délicats que recherchés’.
Werden de vogels vetgemest, - om het op zijn Brugs te zeggen: ‘gekweekt lijk een
kiekstje op een barretje’, - in de stad zelf?
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Of was Brugge alleen de markt van de vette kapoenen? De vraag blijft open.
Gedurende de vorige eeuw heeft Brugge deze specialiteit niet langer meer
behouden, het Brusselse kieken heeft de markt en de faam veroverd, en de ondergang
van de Brugse kapoenen heeft reeds in 1846 de elegische strofen der Zustersteden
van onze Ledeganck met geen traan meer verrijkt.
- Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre II 589-602 (Brussel 1847).
Funck-Brentano, Philippe-le-Bel en Flandre 262, 292 (Parijs 1897). Gilliodts,
Inventaire Bruges V 503. Malcolm Letts, Bruges and its Past 130. [Derival] Le
voyageur dans les Pays-Bas autrichiens IV 239 (Amsterdam 1783). Deviry, Mémoire
statistique du département de la Lys 136.
A.V.

Noodgeld te Gits in 1915
Op blz. 190 hiervoor verscheen een aantekening over de uitgave van noodgeld te
Izegem en op andere plaatsen. Bij besluit van de gemeenteraad van Gits van 27 jan.
1915, goedgekeurd door de Provincie op 22 feb., werd ook speciaal geld uitgegeven:
een briefje van 1 F (blauw), 2 F (rood) en 5 F (bruin). Het geld - officieel de ‘kasbons’
- werd gedrukt bij de plaatselijke drukker Edward Compernolle-Desmet. Daar de
briefjes het handteken van de dd. burgemeester Pieter Callewaert en van de sekretaris
Karel van Biervliet droegen, werden ze door het volk ‘pietertjes’ en ‘sareltjes’
genoemd.
R.V.O. Gits

Sluiting op de deuren van het Brugse Stadhuis. 1761
De Burg was vroeger, toen de St-Donaaskerk er nog stond, een binnenplein met, als
toegang twee poorten en twee gaten, nl. de Oostpoort en de Westpoort, het gat van
Sint-Donaas en het gat van de Blinde Ezel. 's Avonds werden de hekkens van poorten
en gaten gesloten, en een man waakte over het stille plein. Het was er zo veilig dat
de deuren van het Stadhuis open bleven.
In 1761 waren de tijden veranderd. De hekkens van de Burg werden niet meer
gesloten ‘nochte met eenen schildwacht bewaert... soo van outs placht te gheschieden’.
De wetheren vernamen echter dat ‘van tydt tot tydt aerme menschen waeren slaepende
inde zaele van het stadthuys ende dat ten anderen aldaer ongeregeltheden waeren
gebeurende’. Vroeger had ‘mits het sluyten vanden Burgh niemant van buyten acces
tot de zelve zaele’ en daarom ook werden ‘de deuren vanden stadthuyse opengelaeten’.
Uit de resolutie van de wetheren blijkt zelfs dat deze deuren slot noch grendel hadden.
Op 16 mei 1761 gelasten zij de conchierge van het Stadhuis, een zekere Paridaen,
elke avond de deuren te sluiten: de tresorier zou zorgen dat de deuren van de nodige
grendels werden voorzien. - Brugge Stadsarchief. Resolutieboek 1756-61, f. 252.
A.V.
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Mengelmaren
Sint Elooi als apostel van Vlaanderen
Zal het dertiende eeuwfeest van het afsterven van Sint Eligius (660-1960) een
degelijke studie zien tot stand komen over het aandeel van de bisschop van Noyon
in de bekeringsgeschiedenis van Vlaanderen? In hun bijdrage ‘Sint Eligius in de
Pagus Flandrensis’ (Sacris Erudiri VII, 1955, 140-161; uitgave van de Sint
Pietersabdij, Steenbrugge) stellen de auteurs J. NOTERDAEME en E. DEKKERS niet
alleen de bovenstaande vraag, de eerste helft van hun studie is een volkomen inleiding
tot het onderwerp, een vernieuwde en onmisbare wegwijzer voor ieder historicus die
het vraagstuk zal willen aanpakken. Geen klein werk zal dat zijn, immers de verering
van Sint Eligius op die plaatsen waar hij volgens de traditie zou geweest zijn, werd
nog nooit methodisch onderzocht. Of deze traditie zal stand houden is in de meeste
gevallen zeer twijfelachtig. Uit de bronnen blijkt dat de missietocht in Vlaanderen
geen al te belangrijke episode in het episcopaat van Eligius geweest is. Zijn
missiewerk heeft hij beperkt tot het Noord-Westen van het bisdom Doornik, terwijl
Amandus in de Oostelijke helft van het bisdom werkzaam was en wellicht nog tijdens
de eerste jaren van Eligius' episcopaat de pagus Gandavensis en het Waasland
doorkruiste. Eligius heeft zich dan gekeerd naar het Westen, naar ‘de barbaren die
langs de zeekust wonen’; zijn reis in onze gewesten was echter veeleer een soort
‘visitatiereis’ dan een eigenlijke missietocht.
Een tweede gedeelte handelt over de missiearbeid van Sint Elooi bij de Flandrenses.
De auteurs menen de Flandrenses uit de Vita te mogen situeren in de merovingische
fiscus Snellegem, liever dan te Oudenburg, Roksem of Torhout. Bij de Flandrenses
van Snellegem zou Eligius gepredikt hebben, alsook bij de Fresiones van het naburige
‘Fresnere’ (Varsenare), en in het uiterste Noorden, bij de zeekust, aan de ‘Suevi’ die
woonden op de door de zee aangeworpen gronden (een interpretatie van ‘Andoverpis’
uit de Vita). Het centrum van dit missiegebied zou een problematische
St.-Stephanuskerk geweest zijn die in het koninklijk domein Snellegem opgericht
werd. In dit tweede gedeelte zijn de auteurs zelf bewust van de ontoereikendheid van
hun bewijzen en van de voortvarendheid van de voorgestelde interpretaties. Deze
excursus doet dan ook geen afbreuk aan de waarde van de werkhypothese die in het
eerste gedeelte op uitstekende wijze is afgelijnd.
A.V.
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De Boetprocessie van Brugge
Veurne is heden de ‘stad van de Boetprocessie’: de andere steden van Vlaanderen
hebben hun boetprocessies verloren, Veurne alleen wist de zijne te behouden en
veroverde daardoor een spectaculaire plaats in de folkloristische kalender van ons
land.
De boetprocessies werden in onze Westvlaamse steden ingevoerd door toedoen
van de paters Capucijnen gedurende de 17e eeuw, het vroegst in Brugge (vanaf 1627).
De Capucijnen keken hierbij de Spaanse boetprocessie af, met weglating echter van
zekere geëxalteerde uitingen van devotie die minder strookten met het volkskarakter
in ons koelere Noorden.
De boetprocessie van Palmzondag te Brugge is het model geworden van de
boetprocessies die te Menen (1643), Veurne (1644) en Oostende (1675) werden
ingericht. De processie van Brugge verloor haar type ‘boetprocessie’ - met boetelingen
en vertoningen - ten gevolge van een decreet van Maria-Theresia in 1778. De
jozefistische ijver van Mgr Brenart, de toenmalige bisschop van Brugge, heeft deze
afschaffing in de hand gewerkt. Veurne daarentegen lag verder van de zon in het
minder ‘verlichte’ bisdom Ieper en had vooral een levenskrachtige Sodaliteit die,
ook na het wegvallen van de Capucijnen, stand hield en actief is opgetreden.
In dit vergelijkend historisch kader behandelde H. STALPAERT de lotgevallen van
De Boetprocessie van Brugge (in Ars Folklorica II 43-60; Antwerpen, De Sikkel,
1956): een studie die een ware openbaring is in woord en beeld. Naast het
geschiedkundig onderzoek lopen de oude processiegroepen in een reeks van 14 grote
afbeeldingen uit een 18de eeuwse gekleurde fries die in het Prentencabinet van de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel bewaard wordt en hier voor het eerst
gereproduceerd wordt.
Deze studie is een eerste uitstekende hoofdstuk van een geschiedenis van onze
processies, die om een schrijver riep en er eigenlijk, onbewust, sedert jaren een
gevonden had. Met een enige documentatie in woord en beeld. Het stuk dat in deze
keurige bundel aan het licht treedt, looft de meester en belooft het beste op de wegen
van onze processie-folklore.
A.V.

De Apothekers uit ‘Den Cleynen Thems’ 1696-1956
De zeer bekende apotheek van ‘op den hoek aan Sint Salvators’ te Brugge, van ouds
genaamd ‘Den Cleynen Thems’, is waarschijnlijk de oudste privaat-apotheek van
België. Reeds in 1696 woonde daar als apotheker Lenaart De Witte, uit een Brugs
geslacht van ‘medecijnen en chirurgijnen’. En de Cleynen Thems is apotheek gebleven
tot heden ten dage, sedert meer dan een eeuw volgen apothekers uit de familie De
Wolf er elkaar op.
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Onze betreurde medewerker en al te vroeg gestorven vriend, Karel DE WOLF
(1883-1948), die al wat eigen Brugs was in zijn hart droeg en met vaardige pen in
zijn ‘Brugs Volk’ wist uit te beelden, had ook zijn Cleynen Thems lief. Hij was het
die de oude naam op de gevel in ere hersteld heeft en die het eerst de geschiedenis
van huis en erve en van zijn voorgangers in de apothekerij heeft onderzocht. De
gegevens werden nu samengebracht en aangevuld door de huidige apotheker J. DE
WOLF samen met zijn collega en onze medewerker P. VANDE VYVERE in
Pharmaceutisch Tijdschrift voor België XXXIII, nr 3, maart 1956, blz. 53-62.
A.V.

De Sint Bavokerk te Aardenburg
Het Zeeuws-Vlaamse grensgebied werd einde 1944 het toneel van krijgsverrichtingen
waarbij de St-Bavo van Aardenburg zware schade leed. Grote gedeelten van schip
en dwarspand werden verwoest. Ook de toren had erg te lijden. De herstellingswerken,
uitgevoerd van 1947 tot 1956, boden een goede gelegenheid om de bouwgeschiedenis
van het bedehuis na te gaan. Op vermoedelijk romaanse grondvesten vond men
muurresten van een vroeggotische kruisbasiliek. Daarop werd in de 13e eeuw een
driebeukig schip in ‘Scheldegotiek’ gebouwd; het driebeukig hallenkoor kwam in
de volgende eeuw tot stand.
De bouwgeschiedenis en het restauratiewerk in het licht van deze geschiedenis
worden vakkundig besproken door Dr LUC DEVLIEGHER in het Bulletin van de Kon.
Ned. Oudheidkundige Bond, zesde serie, jrg. 9, afl. 3 (1956), 197-216; met talrijke
afbeeldingen. - In dezelfde aflevering vindt men een archeologische bijdrage:
‘Onderzoekingen in de Sint Bavo te Aardenburg’ van de hand van J.G.N. Renaud.

Grafkelders met wandschilderingen te Aardenburg en Sluis
In 1947-49 werden in de Sint-Bavo te Aardenburg en de St.-Janskerk te Sluis
gemetselde grafkelders met schilderingen blootgelegd. Zij dateren meestal uit de 15e
eeuw. De graven van Sluis waren vlak afgedekt, de Aardenburgse daarentegen waren
elk afzonderlijk met een gemetseld tongewelf overdekt.
De schilderingen van deze grafkelders worden nauwkeurig beschreven door Mevr.
Dr H.E. s' JACOB in het Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, zesde
serie, jrg. 8, afl. 4 (1955), 125-150; met talrijke goede afbeeldingen. De iconographie
van de wandschilderingen wijkt niet af van de motieven die men vroeger en elders
in Vlaanderen bij gelijkaardige vondsten heeft vastgesteld,
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nl. te Komen, Harelbeke, Brugge (St-Salvators en St-Donaas; zie Biekorf 1956, 86),
Gent (St-Pieters), Middelburg, Hulst en Aardenburg zelf.
Brengt men de ontdekkingen en opgravingen in kaart, dan vormt het oude
graafschap Vlaanderen een tamelijk gesloten groep. Enkele voorbeelden komen in
Noord-Nederland (Utrecht) voor. Doch ook elders in Europa werden onlangs analoge
vondsten gedaan o.m. in Lübeck en Bonn. Is de grafkelder met kalkschilderingen
een regionale Vlaamse gewoonte die door handelsbetrekkingen en cultuurrelaties
met de Oosterlingen onze grenzen heeft overschreden, ofwel was gedurende de latere
Middeleeuwen het beschilderen van grafkelders een gangbaar gebruik in heel
West-Europa? een gebruik waarvan tot nu toe slechts een gering aantal overblijfselen
aan het licht kwamen? Alleszins mag men vermoeden dat, althans in onze Vlaanderse
omgeving, de bodem nog meer dergelijke gepolychromeerde grafkelders verborgen
houdt.
A.V.

‘Gerecht van desperatie’ te Kuurne. 1555
Een zekere Jacob Crousin had zich opgehangen te Kuurne: ‘lequel cestoit desespéré
par la corde’ zegt de rekening van baljuw Jean de la Vichte. Deze rekening loopt van
1 maart 1553 tot 24 mei 1555 en geeft de volgende bijzonderheden over de
strafprocedure op het lijk van de zelfmoordenaar.
Een bode bracht het bericht van de desperatie naar het huis van de Kasselrie te
Kortrijk en vier leenmannen van het Kasteel werden aangeduid om ter plaatse het
gebruikelijke onderzoek in te stellen. Deze leenmannen, met name Guillaume Eghels,
Jacques de Hopplines, Pieter de Coster en Stevin van der Plancke, wezen te Kuurne
plechtig het vonnis: de gehangene moest, bij zijn huis, met de keel in een gaffel (en
une forche) gehangen worden. Zijn goed werd verbeurd. Voor deze rechterlijke
handeling brachten de leenmannen twee dagen vacatie in rekening. De beul van Gent,
heer Mathijs de Mondt, die de straf te Kuurne kwam voltrekken, staat met drie dagen
vacatie ingeschreven.
Verdere uitgaven voor dit gerecht komen ten goede aan een timmerman, voor
levering van de staak en van de slede om de gehangene te slepen; aan een voerman,
om slede en lijk te slepen.
Hieruit blijkt dat het gerecht van desperatie in 1553-1555 te Kuurne voltrokken
werd volgens de algemeen gangbare procedure. Het lijk van de zelfmoordenaar werd
eerst aan een touw onder de drempel van de woning naar buiten gesleurd. Dan werd
het vastgebonden op een slede of horde en door een paard over de straat
voortgetrokken, het gezicht naar de grond en het hoofd naar het paard gekeerd. Daarop
volgde de ophanging in de gaffel of vork (spriet): dit was een meer onterende vorm
van straf dan de opknoping aan de galg. Het lijk bleef hangen als aas voor de raven.
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De verbeurte van goed liet gewoonlijk de helft aan de vrouw en kinderen van de
zelfmoordenaar. Blijkbaar was Jacob Crousin geen bemiddeld man: de familie kon
anders, tegen groot geld, het onterend slepen en het te pronk stellen van het lijk
afkopen, hetgeen te Kuurne niet gebeurde.
Het gerecht van desperatie maakte overigens geen uitzondering voor vrouwen. Te
Brugge wordt, in 1557, de stedehouder van de schouteet gelast het lijk van Tannekin,
de desperate weduwe van Pieter de Meyere, te voeren ‘naer tgalghestick ende dat te
hanghen in den spriet naer costume’.
- Algemeen Rijksarchief Brussel, Baljuwrekeningen no 13823, f. 14. L.Th. Maes,
Vijf eeuwen stedelijk strafrecht 411-412 (Antwerpen 1947). Gilliodts, Mémoriaux
de Bruges II 31 (Brugge 1920).
A.V.

Gesprek met Brozen Kardoen
Enkele tijd geleden kwam ik in gesprek met mijn dorpsgenoot Brozen Kardoen, en
ik geef hier het relaas van ons gesprek zoals ik het alsdan opgetekend heb.
Brozen is van 't jaar zestig, dus meer dan 90 jaar oud. Hij is nog rap te been, goed
ter spraak en fris van memorie. Alhoewel gesteund op een stokje gaat hij nog
regelmatig het graf bezoeken van z'n vrouw zaliger: een half ure gaans van zijn huis!
Zo voor een paar weken kwam hij bij mij en we klapten algauw een beetje over
den ouden tijd:
- Brozen, vroeg ik, bestaat het huizeke nog waar ge geboren zijt?
- Zeker bestaat het nog, zei Brozen, 't is 't laatste van de Steewegel, en m'n moeder
was in datzelfde huizeke geboren.
- G'en hadt zeker ook geen weelde in uw kinderjaren? 't was toen maar nen slechten
tijd voor de werkmensen.
- 'k Geloof het wel! 'k Heb mijn eerste nieuwe kleren gekregen om m'en eerste
communie te doen! Voordien was het altijd iets dat we gekregen hadden van begoede
mensen waar hun kinders uitgegroeid waren, of entwat dat moeder zelve t' hope
gefaseld had van vaders oude spullen!
- G'hebt zeker vroeg moeten beginnen werken bij den boer? en toen nog voor een
klein loon?
- M'n vader was daghuurman te Hintjes, en na mijn eerste communie, ik was toen
12 jaar oud, werd ik er ook aanveerd als koeiwachter voor nen dikke stuiver (0,10
F) daags. Aan mijn veertien jaar kreeg ik opslag en 'k won toen 4 F te maande, wat
al een schone verbetering was! Een paar jaar later hoorde ik dat een boer op de
Hooizaadhoek n'n poester vroeg tegen een schone huur. 's Anderendaags moest ik
met m'n koeien naar de broek en 'k vroeg algauw aan m'n maat om een beetje op
mijn beesten te passen binst dat ik eens over en weer naar huis zou gaan. Maar 'k
ging naar huis niet, maar regelrechte naar den Hooizaadhoek en
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'k verhuurde mij daar aan 9 F te maande. 'k Was toen tussen vijftien en zestien jaar,
en 't won bijna zoveel als n'n grote vent. Jamaar ik hadde mij wel verhuurd, maar
buiten de wete van vader en moeder, en 'k en durfde het niet zeggen, noch tegen
vader noch tegen m'n baas! Ik vertrok dus 's anderendaags met den lantaarn aan den
dissel! De baas keek aardig toen hij dit gewaar werd en als vader op z'n werk kwam
moest hij bescheid geven over mijn afwezigheid. De brave man wist natuurlijk van
niets en hij werd hiervoor ook afgedankt.
- Ge kreegt zeker ook niet veel drinkgeld van moeder, de zondag?
- Wat! Drinkgeld! Als ik moeste loten hadde ik nog nooit geen herberge gezien
tenzij al buiten!
- Enne... Brozen wanneer zijt ge getrouwd?
- 't Jaar negentig, 'k was toen dertig jaar oud.
- En waar zijt ge dan gaan wonen? en had ge genoeg om een menagie te kopen?
- Ja, dat kwam alzo: onze gebuurvrouw Lijte, die op ons hoekje moedermens
alleene woonde kwam te sterven, en 'k huurde haar huizekotje.
- En de meubels?
- Ik had heel den boel van Lijte overgenomen: meubels, alaam, beesten en heel
de sante boutiek... voor 25 F. Zou je 't kunnen geloven?
- En de pacht van het huizeke, dat was zeker op z'n navenante?
- Ja, ik kreeg het voor 30 F 's jaars, en 't was daar al niet veel op af te dingen, hé?
- Dat maakt dat men voor een goe' 50 F een huis kon huren voor een jaar, en
meubels, alaam en beesten kon kopen - enfin dat ge u daarvoor kost installeren?
- Ja, ja, maar als we 's avonds van den trouwdag thuiskwamen en ons geld telden,
hadden we te gare nog 3,75 F. Dat was heel onze fortune! Na een paar jaar moesten
we daar verhuizen. Dan hebbe ik nog een jaar herberg gehouden ‘In de drie zwaluwen’
tot dat ik het huis kreeg aan ‘'t Hemeltje’, ge weet wel, en waar dat ik woonde tot
over een jaar of twintig.
- Maar à propos, Brozen, dat was niet ver van 't Hemeltje dat ze daar over bijna
50 jaar nen keer oud geld opgedolven hebben. Ik heb daar kortelings nog iets over
gelezen in m'n boeken, weet ge daar iets van?
- Ja, ja, 'k heb het goed onthouden, maar dat was allemaal slecht geld en het deugde
niet meer! en zetten ze dat in de boeken? 't Is wel de moeite weerd, dat geld was ons
't bekijken niet weetd!
- Dag Brozen, tot weerziens, en tot dat we nog nen keer een beetje klappen over
den ouden tijd hé!
B.S.

Werken
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Blijde inkomst van Reuzen te Deerlijk
Jan de Zerewever en Tineke van Deerlijk hebben - zoals vroeger alhier (Biekorf
1956, 63) aangekondigd - hun blijde inkomst gehouden op zondag 17 juni ll. Op de
vooravond werd het paar plechtig ingeschreven in het bevolkingsregister van de
gemeente. Bij het huwelijk traden als getuigen op de Reuzen Pier van 't Hoge en Mie
van 't Neerhof uit Kruishouten. In de feestelijke optocht zag men een twintigtal
Reuzen voorbijtrekken o.m. Fransoo en Adèle uit Zulte; Grimmert en Freya uit
Moorslede; Belle uit Vinkem; Heer Gratiaan en Vrouw Ermelinde uit Eeklo; Lau en
Wanne en de Schuiteman uit Wenduine; Albrecht van Ter Streep uit Middelkerke.
Folkloristisch bekeken waren de feestelijkheden keurig en zinrijk. De bezieler van
het nieuwe Reuzenleven te Deerlijk is onze medewerker, de bekende folklorist Leon
DEFRAEYE, die nog meer plannen voor de toekomst koestert. Er zullen reusjes
bijkomen. De wijken van Deerlijk die zeer bedrijvig zijn en elk hun wijkburgemeester
hebben, zullen om de beurt zorgen voor de aangroei van de familie. Men voorziet
telkens figuren die met het wijkleven verbonden zijn, o.m. Pieter de Poorter, oude
Belg en oudstrijder van 1830 voor de wijk Belgiek; Nicolaas Pladys en Adriaan
Andries voor Sint-Louis.
Volgens L. Defraeye ziet de statistiek van de reuzen er tegenwoordig uit als volgt:
West-Vlaanderen telt er 40; Oost-Vlaanderen 78; Antwerpen 38; Brabant 33; Limburg
3, het Walenland 36. Ook Frans-Vlaanderen toont zich zeer vruchtbaar: in 1954 werd
Belle-Rose geschapen te Andres-en-Calaisis, de 14e reus vervaardigd door
Reuzenmaker Deschodt in Hazebroek. Ook in Belle werd onlangs een Reus geboren,
met name Jan de Wever, en de Reuzenommegang te Rijsel in juni ll. kende een
ongemene bijval.
E.N.

Schamelen Djoos te Lo
De begraving van het hespebeen of van den ‘Schamelen Djoos’, zoals men dat te Lo
noemde, werd in Biekorf (1933, 311-315) beschreven met Lied en Lijkrede - allebei
in 1903 door pastoor Alfons Van Hee opgesteld. Die speciale viering van de sluiting
der kermis viel weg met de oorlog 1914-18.
Het hespebeen wordt nu weer, met meer luister dan ooit, begraven te Lo. De
begrafenisstoet trok op de laatste Koekemaandag (11 juni) van uit de herberg De
Warande naar het Vateplein waar de begraving voltrokken werd. Wat de letterkundige
kant van de plechtigheid betreft, lied en lijkrede schijnen weggevallen te zijn en
vervangen door een grafgedicht. Hier volgt een beschrijving, ten dele overgenomen
uit Het Wekelijks Nieuws (Poperinge) van 16 juni 1956. - Breder bescheid over dit
kermisgebruik van het
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‘hespebeen begraven’ geeft het artikel van H. Stalpaert in Biekorf 1951, 245-252.
‘Op een vrij ongewoon uur voor een dergelijke stoet, rond half tien 's avonds,
kwam er schot in. Voorop de “Edelweisjes”, een groep meisjes in kleurrijke kostumes,
die met hun gele halsdoeken, met er op het wapen van Lo, keurige figuren en dansen
uitvoerden. De muzikanten die volgden, poogden de kilte uit de lucht te blazen en
te slaan en vooral de grote trom kreeg het hard te verduren. Schamele D'Joos, de
twee authentieke Vlaamse ezels, de gedresseerde hond, de onmisbare koereurs, de
vinkeniers, de nieuwe wagen van “De optimist tot in de kist”, Tijl en Nele met hun
overtalrijk kroost en natuurlijk de miniatuur-wijtewagen met het afgekloven
hespebeen, volgden de dansende en musicerende stadsgenoten die langzaam afzakten
naar het “Vateplein”.
Dit ging echter niet zonder enige pleisterplaatsen, toevallig steeds vlak voor de
deur van een herberg, waar de hogervermelde “optimist” uit zijn kist kwam gekropen
en den volke kond deed van zijn lamentatie. Hij gaf zijn medeburgers de raad er een
ferme pot op te pakken, gezien men dit niet meer kan doen wanneer men zoals hij,
in de doodskist is terecht gekomen. Hij stond er te wenen als een klein kind omdat
hij niet meer zoals vroeger een ferme pint kon pakken. De man die deze ondankbare
karwei opknapte, heeft zich niet laten verleiden om er ook maar eentje te pakken en
kroop na iedere lamentatie weer in zijn kist.
Rond de grafkuil stonden in een cirkel de inwoners van de stad en het omliggende...
Na de nodige plichtplegingen en onder het geweeklaag en gejammer van geheel het
gevolg geraakte het symbolische been toch in de kuil. Het verdriet had de
toeschouwers waarlijk zo te pakken dat er een onder hen pardoes bij het been, in de
put tuimelde.
Tot slot werd een grafgedicht voorgedragen. Hierin werden al de weldaden van
de kermis voor een laatste maal bezongen en de jeremiaden van de “stijve tongen”
en “zere hoofden” op sombere toon voorspeld.’

Zeispreuken
Zoveel hoofden zoveel zinnen, zei Traetsaet, en hij goot 'n zak met puiden uit.
Uitkerke.
Quatre is viere, zei Cissen, en hij stak zijn wijf bij zijn drie hennen. Oostvleteren.
Nieuws verblijdt, zei de zot, en hij draaide zijn mutse... en ze stond nog scheef.
Beselare.

Biekorf. Jaargang 57

257

[Nummer 9]
Het Begijnhof van Kortrijk in 1491
De bevolking van ‘sente Lysbetten beghinhove in Curtrike’ bestond in 1491 uit een
‘meestringhe’ en 45 ‘jouffrouwen’. Dit aantal benaderde reeds het maximum van 52
dat door de statuten van 1526 zou vastgesteld worden.
De begijnen woonden meestal afzonderlijk in een ‘huys ofte kamer’, ieder naar
zijn vermogen. Er was echter een convent waarin 11 ‘jouffrouwen’ samenwoonden;
deze betaalden jaarlijks aan de ontvanger, voor rekening van de ‘ghemeene
jouffrouwen’, een conventgeld van 8 schellingen parisis. De begijnen van het convent
hadden o.m. het voorrecht om, op de gewone dagen, primen en vespers te lezen in
het convent; op zaterdagen, zondagen en heiligdagen (smesdaechs) waren zij gehouden
samen met de andere begijnen naar de kapel te gaan.
De namen van de 11 begijnen van het convent zijn:
Katheline vanden Hoeye, Jhane Quenseleers, Lysbette vanden Bogaerde,
Marie Bossiers, Laureinse van Keldere, Marie Bostins, Josine Cloets,
Josine Bankaerts, Josine van Waleghem. Agnes van Hamme, Lysbette van
Lodderine.
Van de overige begijnen komen alleen enkele namen voor:
Mergriete Coelins, Beatrice Tsaesteghem, Jane vanden Foreeste, Kerstine
Sgraven, Mergriete Eghels, Lysbette van Ruuslede, Persine van Hamme,
Yde van Gavere.
De ‘meestringhe’ was bijgestaan door een ‘stedehouderinghe’. Als bedieningen
komen voor: de ‘costeringhe’ en de ‘poertieringhe’.
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Er waren 24 ‘kinderen’ in de leer bij de begijnen, op ‘sente lijsbetten avende’ kregen
zij elk een ‘volaerd’.
De begijnen hadden elk een eigen huishouden en leefden van eigen inkomsten,
van renten of van handwerk. Zij genoten ook van talrijke bedelingen ten gevolge van
fundatiën, vrome stichtingen en gebruiken. De bedeling bestond vooral uit een brood
van 1, 2 of 3 deniers ‘ten gheleze over de ziele’ van de stichter, somtijds uit een
pitancie wijn. Het was de meestringhe die de uitdeling voor deze ‘jaerghetiden’
bezorgde.
De ‘ghemeene uutgaven’ zijn dan ook beperkt en betreffen vooral de ‘fermerie’
en de ‘poertieringhe’ die ook aalmoezen aan de poort moest uitdelen. De ‘betalinghe
ter causen van der kuekene’ is weinig belangrijk en spreekt alleen van 6 ‘razieren
eerweten’ en nog een ‘avood eerweten’; van een ‘raziere taerwen’ en nog drie ‘avood
taerwen’; van 200 ‘rijshouts’ en ‘een hondert fisseel houts’; van 14 pond ‘smers
omme de pottage vet te makene’; van rapen, van ‘waermosse ende van melke’; van
‘een paer scoen omme cuekene ioncwijf’ en van ‘een cupe te verbinden’.
Uit de posten van renten en uitvaarten nemen we alleen de benaming van de dagen
over. Naast de grote datums van ‘lichtmesse’, ‘bamesse’, ‘sente jans messe’,
‘kerssavende’, ontmoeten we de volgende dagen:
‘sente fransois daghe; - sent joes daghe; - sente urselen daghe; - sente
lijsbetten avende; - sente barbelen daghe; - up de feeste van missus; - sente
calomme daghe; - sente antheunis daghe; - sente sebastiaens daghe; vasten avent daghe; - asscoensdaghe; - disendaechs voor de goeder weke;
- smaendaechs in de goede weke; - onser vrauwen daghe visitacie; - sente
mergrieten daghe; - sente annen daghe; - onser vrauwen daghe alf houst;
- sente lodewijc daghe; - sente jeronimus daghe.’
De kosterin bracht dit jaar een kleine 20 pond parisis binnen ‘van rapoorten’ bestaande
uit penningen ontvangen op bepaalde feestdagen, vooral ‘witten donderdaghe ende
goeden vriendaghe’ en ‘kersmesdaghe metten octave’. Zij ontving deze penningen
in de parochiekerk waar zij op vastgestelde dagen relikwieën mocht laten vereren.
De begijn in het tegenwoordige ‘Kelderke Gods’ in de St-Maartens-
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kerk zet waarschijnlijk, onbewust, deze oude traditie voort(1).
De rekening waaruit we deze gegevens mededelen loopt van bamesse 1490 tot
bamesse 1491. Zij is op 12 bladen papier, folio-formaat, geschreven door de ontvanger
van het Begijnhof ‘Lauwereins Reynier priestere’, die 7 pond en 12 parisis kreeg
voor zijn ‘salaris’. Het slot luidt:
‘Aldus gherekent byden ghemeenen jouffrouwen ende inde presentie vanden
prochipapen onder ghenoomt den viij.ten van november anno xcj.’(2)
De handtekeningen zijn deze van Jacob vander Borcht en van Petrus de Ruella,
parochiepastoors van Kortrijk(3), die samen met de hoogbaljuw en een van de proosten
van de wet het toezicht hadden over het Begijnhof.
A.V.

Voortekens
Een rozijn in een effen brood is goed nieuws.
Fruit vóór zijn tijd is een trouw of een lijk.
Van luizen dromen is armoe.
Van schoenen dromen is overkomst.
Van klaar water dromen is geluk, van troebel water ongeluk.
Als uw oor ruist, ze klappen van je:
hoe rechter, hoe slechter,
hoe linker, hoe flinker.
Als uw oog jeukt gaat er j'entwat spijten.
Een hand die jeukt voorspelt ontvangen.
Als het achterste jeukt gaat de boter opslaan.
Tanden die uitvallen voorspellen doden.

Brugge.
A.M.

(1) Kortrijk was tot in 1785 een stad van één parochie. Ook het Begijnhof heeft er zich nooit tot
een parochie ontwikkeld, het paalt immers aan de parochiekerk (St-Maartens) en de begijnen
volgden de kerkelijke diensten - hoogmis en preek - in de parochiekerk. - Over het Begijnhof
vooral: A. Coulon, Histoire du Béguinage Sainte Elisabeth à Courtrai. Kortrijk 1891. Zie
ook de nieuwe statuten in 1526 door Keizer Karel voorgeschreven: Analectes pour servir à
l'histoire ecclésiastique de la Belgique 14, 1877, 86-98.
(2) De rekening berust op het archief van de St-Maartenskerk te Kortrijk. - Laureins Reynier
verschijnt nog in 1503 en 1506 als kapelaan van de Kortrijkse Kapittelkerk.
(3) Jacob van der Borcht staat bekend als pastoor van Kortrijk en deken van de christenheid; hij
overleed waarschijnlijk in 1492. - Petrus de Ruella (alias de Ruelles) was achtereenvolgens
kapelaan van de Kapittelkerk (omstreeks 1460) en van de parochiekerk (in de jaren
1466-1485); hij bediende tevens, in 1484, de kapelanij van de H. Gislenus in het O.L.
Vrouwhospitaal. Zijn naam werd nog niet opgenomen in vorige lijsten (De Potter; Slosse)
van de Kortrijkse parochiepastoors.
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De kleren maken de man
In making cloth she showed so great a bent,
She bettered those of Ypres and of Ghent.
CHAUCER.

Ter contrarie van veel andere wezens in Gods lieve natuur, waar de mans schoner
gepint gaan dan de puppen, 'n is de mannemens maar flauw bedeeld voor wat de
pluimen betreft. Over 't algemeen 'n steekt het niet nauw meer met de kleren van de
man, en afgedragen kleren 'n worden niet meer op prijs gesteld lijk vroeger jaren.
Daar 'n bestaan bij mijn weten geen oudkleerkopers meer.
De kleeragie van vroeger was wat anders dan nu. Dat was te zien aan de mannen
die de Koning voorafgingen te Gent, in de kortemaand, bij 't vieren van vijfentwintig
jaar Vlaamse Hogeschool. De Koning, als j'er onthoud van hebt, stapte in 't
donkerblauw, met wit hemd, witte halsboord en zijden krawat. De knotsdragers waren
ouderwets gekleed met tuithoed, kontekletser, korte zijden broek, zijden kousen en
balsluffertjes met gespen, en alletwee gebrild gelijk de Koning.
De nieuwe tijd kan goed zijn sterkte tonen en zijn praal en in alles even rijke doen,
maar de mensen zijn anders geworden. De laatste mannen met bakkebaarden hebben
wij gekend in de jongde, lange frakken, hogen hoed en zelfs de mindere burgers
gingen den maandag en den donderdag in de cieze naar de schietingen, met halven
hogen hoed, d'halve pijlkasse.
We hebben den tijd van de kofferkleers gekend en dat allemaal weten vervallen
en te niete gaan; de koffer werd in den anderen oorloge de graankiste en de laatste
pintenbrekers hingen in de lochting voor mussenschuw tussen Pasen en Sinksen.
Van de kleren is meer te zeggen dan dat, maar neem nu bijvoorbeeld niet anders dan
d'hemden en d'hemdeboorden.
Met 't opkomen van den ameldonk zijn ze d'hemden beginnen stijven om ze langer
proper t'houden en om de schone glans, maar daarin, lijk in alles, hebben z'overdreven.
Ze zijn eerst begonnen voor den goedkoop omdat 't elkendeen wilde dragen, met
hemdeboorden los van 't hemde, dat was een lijnwaden hemdeboord met een knoopje
aan de kele en aan den hals vast aan een flanellen hemde. Ze dreven 't nog verder:
om de flanellen hemden en de drie ellen-vooreen-frank weg te duiken, hadden ze 't
half hemdeke uitgevonden. Ze steven dat zo hard of een berd en 't is daarom dat ze
't noemden ‘de gedroogde scharre’.
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Voor werkvolk en voor eerste-communikanten, niet gewend van wit te dragen, hebben
ze zelfs zwarte scharretjes gevonden met valse knoopsgaten en peerlemoenen knopen
opgenaaid. Begint een keer.
Vraag aan al de mensen die nog in hulder tweede kindsheid niet 'n zitten of z'er
nog wete van hebben, van die machtige hoge cols, hoe rijker hoe hoger, en van die
cols van op en nere; dat was den vroegeren hemdeboord nagedaan, en als hij een
beetje te heel hoge stond tot achter d'oren zeiden de gonferaars: ‘dat is eenen van
Kortrijk waar dat 't lijnwaad goedkoop is’.
Ah! die hoge stijve cols van de mans en die manchetten die z'afdeden voor 't
schieten en in reken zetten op de biertafels van de kete bij de gaaisprange.
Dat is verzwonden in 't jaar negentiene, pianewijze, eerst leger, nog leger en slapper
en altijd slapper tot ze gekomen zijn naar 't hemde van vroeger.
Maar we zijn bezig van hemden en hemdeboorden en we 'n hebben nog geen woord
gezeid van d'ondervesten.
Ah, d'ondervesten! Dat was ten minste nog een oude vriend en hij is ook uit de
wereld g'holpen. Wie, onder 't jong volk, draagt er nog een onderveste?
Andere kleers zijn afgegaan maar met d'ondervest is 't wat anders geweest dan
met den stijven hemdeband. Z'hebben d'onderveste dievelinge weggedrumd en
vermangeld voor een baai of een Canadese kazakke met haar gevoerd. 's Winters
dragen de jongeren van die Amerikaanse mantels met houten stokjes en koorden en
fringels toegewrikkeld. Ze zien er uit als droge zeekapiteins of mislukte admiraals.
De studenten noemen dat mijnen patattenzak en z'hebben gelijk ook. Maar ze dragen
hem toch.
Maar van die onderveste. Wat dat geen dracht?
Een boer die de zondag achternoene de vruchten te velde ging schouwen in
onderveste met versgestreken lijnwaden hemdemouwen? En de bolders dan, in
onderveste in de bolletra, d'onderveste op d'hage en aan 't bollen heel in 't wit?
En, tegen 't vuilen, d'onderveste met mouwen dan? Een onderveste goed gesloten
aan de lenden en een gespe van achter om toe te trekken naar beliefte. Wat voor een
oolijkaard heeft er dat liggen afschaffen?
D'onderveste, Mijnhere, zo ging m'n kleermaker voort, d'ondervesten, weet je
waarom ze dood en g'oordeeld wierden? Dat is ten eerste om een paar honderd frank
uit te sparen maar meest van al nog om Amerika na te doen en een grote plastron te
kunnen dragen in de valse zijde met een peerdekop in
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geweven of een halfbloot vrouwmens, of een vinke. Dat 't niet waar 'n is? Pakt De
Vinkenier van gisteren en kijkt of er daar op den trommel niet 'n wordt geslegen voor
plastrons met een vinke op, de dracht van de jonge vinkeniers. En zeg maar dat ze
verkopen.
Ja man, dat zijn plastrons. Maar om voort te doen met d'ondervesten.
Tegenwoordig, een onderveste dragen dat is al zo verdacht als een strooien hoed in
't herte van de zomer. Dat 'n was ook niet kwalijk: fris, beschut tegen de zonne en
lichte. Je had er die hem lieten vernissen of in 't zwart verlakken om een jaar of tiene
mee te gaan.
Met d'ondervesten blijf ik bij mijn gedacht. Dat was iets van 't beste dat iemand
om 't lijf kan hebben en 't mensdom heeft er vele bij verloren. Een man moet toch
gekleed zijn. Wat is dat nu?
Was dat misschien geen schone dracht? Wit met een ribbetje in de zuiversten
Ottoman of in lichte picqué. Je kon' dat tien jaar dragen, oftewel een peerlgrijs, dat
stond iedereen. De lelijkste donder van de wereld wierd daarmee zwak man.
Ondervesten met brede striepen, blauw of purperendig en een spelinge van ruitjes,
bolletjes en kleuren naarvolgens omstandigheid en seizoen. De simpelste wever, je
moest hem zien stappen met zijn klepperkloeftjes aan; 't was gadorsie lijk een
Spaansen danser in bolero.
'k En spreke nog niet allene van de pertigheid maar van 't gemak. D'ondervesten
met 't onschatbaar gemak van vier beurzen: voor de sulfers, voor 't kluttergeld en al
boven voor den bril en een voor 't potlood. Daarbij, een onderveste, dat 'n ging hem
nooit iemand vervoorderen van openzetten. Dat sloot aan den hals, om de lenden en
den onderbuik, en 's avonds in de koelte van 't werk komend of aan d'achterdeure,
als 't zonnetje ter gonge ging, je waart blij dat j'hem aanhad.
Je zult zien dat zal weer opkomen. Wat zeg ik? Ze verkopen z'al bij d'apothekers,
met kattevel gevoerd.
Maar er zullen er altijd zijn die zullen vragen: een onderveste, tot wat dient dat op
heel de wereld Gods?
Je zult dat horen en zien. Dutsen die van niet beters 'n weten en kleers dragen op
de koop, stoffe geweven in garen versmacht van de reedpap, een keer proper en de
tweede keer, na de regen - achter de Bloedprocessie per exempel - voor den dag
komen lijk door een gotegat getrokken.
Je zult dat zien en beleven. Nog een winter of twee gelijk laatste kraker die wij
g'had hebben, 't meeste part zal hankeren naar d'onderveste, de lang ontziene
onderveste.
Zeg maar dat 't ik gezeid hebbe.
Zou'n we nu de mate niet pakken?...
G.P. BAERT.
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Folklorica uit kanunnik Tanghe's ‘Noodpatroonen’
In de indrukwekkende reeks parochie- en devotieboekjes, opgesteld door de
onvermoeibare vorser Kan. G.F. Tanghe (Izegem 1802-Brugge 1879) is er eentje dat
men in openbare en particuliere bibliotheken uiterst zelden aantreft. Het draagt als
titel ‘Noodpatroonen of Aanwijs van Heiligen tot welke men zich kan wenden om
Hulpe of Troost in de verschillige Noodwendigheden waarin men zich bevindt’. Het
werd gedrukt bij De Scheemaecker-Van Windekens te Brugge, werd ‘gezien en
goedgekeurd’ op 13 december 1876 en telt 160 bladzijden(1).
Welke was de bedoeling van deze ‘Noodpatroonen’?
Als rondreizend missionaris in het bisdom had Kan. Tanghe de gelegenheid
plaatselijke archieven te raadplegen en mondelinge overleveringen te noteren, waarvan
hij dankbaar gebruik maakte om zijn parochieboekjes samen te stellen. Aldus kwam
hij vanzelfsprekend ook op het spoor van de bedevaarten en volksdevoties, die hij
in zijn werkjes inschakelde. Zodoende beschikte hij weldra, alleen reeds op
religieusfolkloristisch gebied, over een benijdenswaardige documentatie. Kan. Tanghe
moet in die tweede helft van de 19e eeuw, toen het beewegen en dienen nog volop
bloeiden, hebben ingezien dat er een tekort was aan een degelijke gids voor de
bedevaarders, een handboekje waarin de mensen konden vernemen welke bepaalde
heilige zijn in hun ziekten en noden konden aanroepen. Dat dit het doel van zijn hier
besproken boekje is geweest, bewijst zijn ‘Voorwoord’, waar hij zegt: ‘Gelijk elke
kwaal haar eigen geneesmiddel heeft op de aarde, alzoo ook heeft schier elke kwaal,
door de godvruchtige verkiezing van geloovigen, in den hemel eenen patroon, die
als hulpe daartegen aangeroepen wordt’. Een tweede bewijs levert de klapper die hij
achteraan heeft opgesteld, een klapper die niet terugslaat op de heiligen, maar wel
op de namen der ziekten en noden, met daarnaast de noodhelpers op wie

(1) Wij danken hier graag E.H.A. Viaene, die ons het boekje uit zijn verzameling ter hand stelde
en ons tot deze bijdrage aanspoorde.
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men in elk afzonderlijk geval kon beroep doen. Was men dus door een of andere
kwaal aangetast, men had slechts de benaming ervan op te zoeken in dit register en
men vond dadelijk de geschikte heilige. Vooral voor de mensen die gingen dienen
voor anderen moet deze gids zeer welkom zijn geweest.
De schrijver gaat te werk als volgt. Na de naam van de heilige laat hij een korte,
in 't klein gedrukte tekst volgen, waaruit de bedevaarder het patroonschap van de
sint kan afleiden en tevens enkele lokaliteiten verneemt waar men hem of haar dient;
hierbij zal de auteur zich geïnspireerd hebben aan litanieën van zijn tijd. Dan vat hij
in 't kort het leven van de heilige samen, vaak met de wonderbare genezingen die hij
heeft verricht en met zijn marteldood. Hij heeft er speciaal voor gezorgd dié feiten
uit elk leven te vermelden waaruit de bedevaarders konden leren waarom men een
bepaalde heilige tegen een bepaalde kwaal aanroept. Naast historische nota's over
sommige gemeenten heeft de auteur tevens oog gehad voor de iconografische
kenmerken van de behandelde heiligen. Ook geeft hij enkele plaatsen op, zelfs buiten
West-Vlaanderen, waar de betrokken sinten vereerd worden. (Indien hij dit niet reeds
gedaan heeft na de naam van de heilige bovenaan. Een paar maal, zoals verder
duidelijk wordt, kan men vaststellen dat Tanghe bepaalde devoties heeft willen
aanmoedigen.
Af en toe horen we Kan. Tanghe als volksmissionaris waarschuwen voor het
bijgeloof bij het dienen. Zo luidt het op blz. 115: ‘Vereer hem in zijn beeld, niet dat
er in dit beeld eenige kracht is, niet alsof gij mochtet aan zijn beeld eenige gunsten
vragen of daarop uw betrouwen stellen; neen, geenszins, maar al de eer die gij aan
het beeld bewijst, moet tot den heiligen Livinus zelven gestierd worden’. Tanghe
moet ook hebben ingezien dat er onder die ‘dienders’ veel waren die hun christelijke
plichten verwaarloosden, want in zijn ‘Slotrede’ zegt hij: ‘Maar onder de oefeningen
der novene kan men niet genoegzaam aanprijzen het zalig gebruik van eenmaal te
naderen tot de heilige sakramenten’.
Alles wel beschouwd zullen de ‘Noodpatroonen’ tegenwoordig meer de folklorist
dan de historicus interesseren.
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Eerstgenoemde zal er nog heel wat volkse benamingen van ziekten in weervinden;
af en toe stipt de auteur een volkskundig gebruik aan, en ten slotte is het
belangwekkend de huidige bedevaarten te kunnenn vergelijken met die van 80 jaar
geleden, vergelijking die in 't algemeen tot een geleidelijke verslapping van het
pelgrimeren doet besluiten.
Hier is dan de alfabetische lijst van de ‘Noodpatroonen’ met hun specialiteiten,
zoals ze bij Tanghe vermeld worden; de aantekeningen die wij er soms laten op
volgen - behalve de voetnoten - zijn eveneens uit het boekje van de kanunnik
afkomstig.

Lijst van ‘Noodpatroonen’
‘ONZE LIEVE VROUW - is een zoete patroones voor alle noodwendigheden; hare
voorspraak strekt zich uit van den oosten tot den westen, van den noorden tot den
zuiden.’
Hoewel men Maria aanroept in alle noodwendigheden, toch richt men zich ook
voor bijzondere kwalen tot haar; aldus dient men haar te Oostrozebeke tegen de roos.
‘H. AGATHA - Maagd en Martelares - wordt gediend tegen de zeerige boezems of
borsten.’
‘H. ALDEGUNDIS - Maagd, patroones van Swevezeele, wordt aldaar door de
geloovigen gediend tegen den kanker.’
Lodewijk van Haveskercke, heer van Zwevezele, deed haar naam prenten op de
kerkklok, die hij in 1698 liet hergieten.
‘H. AMANDUS, Bisschop, Missionaris, Apostel van Vlaanderen, patroon in
aanhoudende koortsen en voor den brand in het vlas en het bederf van andere vruchten
der aarde.’
‘H. ANDREAS AVELLINUS, Theatiner Monik, zou mogen genomen worden als
patroon tegen de popelsij (apoplexie).’
Tanghe deelt hier nog mee dat E.H. Clarisse, pastoor van O.-L.-Vrouw te Roeselare,
van plan was de devotie tot deze heilige, als beschermer tegen de ‘popelsij’
(geraaktheid), in te voeren en hem te nemen tot tweede patroon van zijn kerk. Hij
zou zelfs een beeld hebben laten maken, had de dood hem niet vroegtijdig weggerukt.
De schrijver drukt dan de hoop uit dat een andere pastoor de devotie zal weten door
te voeren. De H. Andreas Avellinus wordt tegen de geraaktheden aangeroepen, omdat
hij op 88-jarige leeftijd getroffen door een beroerte overleed(2).

(2) In de pastorij van O.-L.-V. te Roeselare schijnt er van deze heilige geen spoor te zijn. In
Oost-Vlaanderen wordt hij vereerd te Evergem-Belsele, te Hamme (tegen geraaktheid en
onvoorziene dood), te Meilegem (id.), te St-Niklaas-O.-L.-V.-parochie (id.), te Tielrode
(tegen verlamdheid). Zie Leo Simoens, Onze Heiligen in Kerk en Kapel, II (Bisdom Gent),
1952.

Biekorf. Jaargang 57

266
‘H. ANTONIUS, Abt en Eremijt, wordt als patroon tegen het heiligvuur, dat menschen
en beesten aanrandt, en voornamelijk tegen de plagen der verkens door de geloovigen
aangeroepen in O.-L.-Vrouwkerk en in St-Janshospitaal te Brugge, mitsgaders in de
parochiekerk van Oostvleteren en in menigvuldige andere kerken. Insgelijks wendt
men zich sedert eenigen tijd tot hem om bevrijd te worden van plagen over de vruchten
der aarde.’
‘H. ANTONIUS VAN PADUA, patroon om verloren zaken weder te bekomen,
wordt gediend in al de bidplaatsen der kloosters van den seraphijnschen vader
Franciskus, in S.-Janshospitaal te Brugge en talrijke andere kerken en kapellen des
bisdoms van Brugge.’
‘H. APOLLONIA, patroones tegen de tandpijn.’
Zij wordt in het bisdom Brugge gediend o.a. in de parochiekerken van St-Jacob
te Ieper, van Loppem, Stene, Ichtegem, Woumen, Tielt, Kaster, alsook in de
bidplaatsen van St-Niklaas te Kortrijk, van het St-Janshospitaal te Brugge, van Slijps
te Moorslede, van Oeren onder Alveringem.
‘H. ARNOLDUS - wordt bijzonderlijk te Tieghem aangeroepen tegen den kanker,
tegen de besmettelijke koortsen, tegen alle verouderde ziekten en andere bezwarende
gesteltenissen, alsook om een gelukkig moederschap te bekomen.’
‘H. BARBARA, patroones der goede dood, om door hare voorspraak voordat wij
sterven, door een waar berouw en eene goede biecht weerdiglijk het H. Lichaam des
Heeren te ontvangen.’
‘H. BLASIUS, Bisschop en Martelaar, die door de H. Kerk gevierd wordt den 3
Februarius en door vele christenen aangeroepen wordt om door zijne voorspraak
bevrijd of verlost te worden van zekere ongemakken, zoo als zeeren, gezwellen en
ontstekingen in de keel, waardoor menschen en beesten aangerand worden.
Daarenboven dient men hem tegen de buikpijn, het water en den graveelsteen.’
Hij is patroon van Jabbeke, Vlissegem, Waardamme, Lendelede, Krombeke,
Landegem (O.-Vl.) en Sint-Blasius-Boekel (O.-Vl.).
‘H. BRIGIDA, Maagd, Abdis en Patroones van Ierland, die met grooten toeloop, op
den 1 Februarius, te Oostnieuwkerke, gediend en aangeroepen wordt als patroones
tegen de koeiplaag en andere veeziekten, alsook tegen de oogziekten en voor degenen
die in gevaar zijn van hunne naam en faam te verliezen.’
Volgens een aloude overlevering werd het manteltje van de H. Brigida in de
voormalige kathedraal van Sint-Donaas te Brugge bewaard. Deze relikwie berust
thans in Sint-Salvator en werd vroeger op de feestdag van de heilige uitgesteld. Men
zegt, zo vervolgt
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Kan. Tanghe, dat dit heiligdom te Brugge werd gebracht door de gezellin van keizer
Henrikus, nl. Cunildis, die, naar het schijnt, op 21 augustus 1042 te Brugge overleed.
‘H. DOMINIKUS - wordt aangeroepen tegen een zekere kinderkwaal, namelijk zoo
als 't volk zegt, tegen den koek aan het hert gespannen. Men gaat te Sweveghem
tegen dit ongemak dienen.’
De pelgrims schaffen zich twee koeken aan die zij laten wijden ter ere van de H.
Dominicus; één ervan laten zij te Zwevegem, de andere dragen zij mee voor het zieke
kind(3). Zij brengen ook een hemdje mee dat eveneens gewijd wordt en tegen die
kwaal gedragen. De relikwie van Sint-Dominicus die in de kerk van Zwevegem
berust, werd in 1719 uit Rome meegebracht door Paulus Braam, eremiet te Bellegem.
‘H. DONATUS, patroon tegen allerlei onweder, zoo als stormwinden, hagel, donder
en bliksem.’
Men dient hem te Beveren-Roeselare en op andere plaatsen.
‘H. DROGO, patroon tegen den steen, het graveel, de darmbreuken, kolijken, pijnen
in de zijde, enz.; alsmede voor de vrouwen in gevaarlijken arbeidsnood, mitsgaders
voor de kwellende en kranke schapen.’
Zijn relikwieën worden vooral op Derde Pinksterdag vereerd te Brugge (O.-L.-V.)
en op Pinkstermaandag te Marke (bij Kortrijk).
‘H. DYMPNA, Maagd en Martelares, wordt van onheugelijke tijden, te Geel,
aangeroepen tegen de krankzinnigheid en dolheid.’
‘H. ELIGIUS, Apostel van Vlaanderen, patroon tegen de ziekten der peerden alsook
tegen de peste, wordt aangeroepen in de bidplaats(4) van St Eloi, te Kortrijk, alsook
in vele andere plaatsen.’
‘H. FIACRIUS, wordt in St-Janshospitaal te Brugge gediend voor de kwellende en
langdurige ziekten van menschen die tot zekere jaren gekomen zijn, en voor de
kinderen die aangedaan worden door het ongemak van den koek aan het hert
gespannen.’
‘H. GANDOLPHUS, Martelaar, wordt in de parochiekerk van Oostroosbeke
aangeroepen, om van God te bekomen de gelukkige geboorte der kinderen en hunne
herboring door het doopsel. Zijn feestdag wordt er gevierd den elfden Mei’(5).
De levensschets van deze heilige, aldus Tanghe, is te koop bij de pastoor van
Oostrozebeke(6).

(3) De koeken die men achterlaat worden uitgedeeld aan de misdienaars; te Zwevegem dient
men ook voor de ‘koeke aan 't herte’ van de volwassenen.
(4) Sinds 1881 parochiekerk.
(5) Vroeger, in het oude bisdom Doornik, op 12 oktober (aldus te Vijve-bij-Brugge). (Zie Biekorf,
1933, 309.)
(6) Kan. Tanghe had dit boekje in 1874 laten drukken: ‘Levensschets van den H. Ridderheer
Gandolphus, vereerd te Oost-Rozebeke’.
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‘H. GEORGIUS, Martelaar, Patroon der Krijgslieden, tot wien vele christenen; die
besmet zijn met den distel, zilte en andere zeeren, hunne toevlucht nemen. Zijn
feestdag wordt gevierd den 23 April in de parochiekerk van St-Jooris-ten-Distel,
alwaar zijne relikwieën berusten.’
‘H. GERTRUDIS, Maagd en Abdis van Nijvel in Brabant, die sedert verscheidene
eeuwen met groote vrucht aangeroepen wordt tegen de koortsen, hoofdpijn en
gezwellen, alsook tegen verwoesting veroorzaakt door ratten en muizen.’
Om bevrijd te worden van de plaag der veldmuizen, gaan de landbouwers in
bedevaart naar Bovekerke.
‘H. GISLENUS - wordt doorgaans gezamenlijk met den H. Kornelius in
St-Janshospitaal te Brugge aangeroepen tegen de vallende ziekten, lamheden, stuipen
of accessen en andere kwalen, welke zoo menschen als beesten aanranden.’
‘H. GODELIEVE, patroones tegen de koortsen, keel- en oogziekten.’
Haar relieken worden vereerd te Gistel en te Brugge in de kapel der abdij van de
Godelievenonnen. Ook te Pittem, Kortrijk (Begijnhof), enz...
‘H. GOEWAERT, patroon tegen de siatica, het vliegende flerecijn, den bloedloop,
en alle soorten van ongeneesbare kwalen, die gediend wordt te Arnéke in Frankrijk,
bij Cassel, bisdom van Kamerijk.’
De novene te Arneke, te beginnen van 1 mei, noemt men ‘de Negendagen van den
H. Goewaert’(7).
‘H. GULIELMUS, Eremijt en Insteller der Gulielmijnen, patroon tegen de koortsen,
en gediend in St-Janshospitaal te Brugge.’
‘H. HERMES, patroon tegen de krankzinnigheid, wordt aangeroepen en gediend te
Ronse in de kerk die zijnen naam draagt.’
‘H. HIERONYMUS, Kerkleraar, patroon tegen de doofheid, en voordezen gevierd
in 't klooster der Alexianen te Brugge, en hedendaags in dezelfde hoedanigheid
gediend in 't hospitaal van St Jan te Brugge.’
De voormalige parochiekerk van Roksem was aan God toegewijd onder de naam
van de H. Hieronymus, die patroon was van die lokaliteit.

(7) Sint-Goewaert wordt nog altijd gediend vanuit West-Vlaanderen, o.a. vanuit Veurne-Ambacht.
Daarover: H. Houtmans, Sint Goewaert te Nieuwcapelle, in Biekorf 1931, pp. 218-219; M.
Van Coppenolle, Van Sint Goewaerd, gediend te Arneke, in Frans-Vlaanderen, in 't Beertje
(Volkskundige Almanak), 1953, pp. 26-32. - Arneke ligt in het tegenwoordig bisdom Rijsel.
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‘H. HILONIUS, Patroon en Apostel van Iseghem, wierd aldaar in voormalige tijden
gediend en aangeroepen tegen de kwade koortsen; te Solignac aanriep men hem
oudtijds om regen te verkrijgen na langdurige droogten, alsook tegen de ziekten en
gebreken der kinderen. Op heden wijdt men te Iseghem ter eere van den H. Hilonius
olie, dewelke gebruikt wordt tegen den kinderhoest.’
Zijn feestdag viert men te Izegem op 7 januari. In een vlaamstalige levensschets
(1660) wordt Sint-Hilonius eerste pastoor van Izegem genoemd.
‘H. HUBERTUS - patroon tegen de dolheid en razernij.’
‘GELUKZALIGE IDESBALDUS, III Abt van Duinen, wordt aangeroepen in de
kerk van O.-L.-V. ter Potterij te Brugge, tegen het rhumatismus, flerecijn, zeere
ermen en beenen en allerlei kwalen.’
‘H. IGNATIUS, Insteller van de Societeit Jesu, heilzame toevlucht der zieken en
kranken, in allerlei kwalen naar ziel en lichaam.’
Water te zijner eer gewijd is geneeskrachtig tegen pest, cholera e.a. kwalen van
ziel en lichaam. Tanghe haalt verder verscheidene voorbeelden aan waarbij mensen
door dit water geholpen werden. Het wordt uitgedeeld, zo vervolgt hij, in alle huizen
der Paters Jezuïeten.
‘H. JOANNA DE VALOIS, Koningin van Frankrijk, Stichtmoeder der Annuntiaten,
bijzondere patroones voor de kwellingen van het flerecijn en sciatica, van het graveel
en kwaadzeer, alsook van de lammigheid en geraaktheid, alsmede van de vallende
ziekte, oogpijn, koortsen, enz., enz. Zij wordt gevierd en met toeloop tot hare
relikwieën geëerd in de kapel van het klooster der Annuntiaten (anders gezeid school
van barmhartigheid) te Velthem, in Braband.’
‘H. JOANNES BAPTISTA - wordt gediend tegen de vallende ziekten, kinderstuipen
(accessen), hoofdzweeren, alsook tegen een onvoorziene dood en allerlei kwalen zoo
onder menschen als beesten. Hij wordt aangeroepen voornamelijk te Cachtem,
Anseghem, Rolleghemkapelle, enz. In St-Janshospitaal te Brugge wordt hij gediend
tegen den kinkhoest der kinderen.’
‘H. JOB - wordt gediend van over ouds in de kerk van Heule als patroon tegen
allerhande gezwellen en zeeren. Onder deze ongemakken kan men de mazelen en
de pokken begrijpen’(8)
‘H. JOSEPH, patroon der goede dood.’

(8) Deze laatste zin werd blijkbaar bijgevoegd door de kanunnik. Deze vingerwijzing moet de
mensen van die tijd zeer welkom zijn geweest, want toen woedden die ziekten heviger dan
tegenwoordig.
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‘H. KATHARINA (van Alexandrië) - wordt gediend in de kerk der H. Magdalena
te Brugge, alsook in St-Janshospitaal van dezelfde stad, tegen eene kwaal genoemd
Ste-Katharinawiel, in 't fransch “herpès circiné”, dat is, eene schurft bestaande in
brand of uitslag.’
‘H. KOLETA, Patroones, ten eerste, voor de koortsachtige zieken, die dikwijls gezond
worden door het drinken van het water gewijd tot hare eere; ten tweede, voor de
vrouwen die in nood zijn, opdat zij mogen eene gelukkige verlossing bekomen. Men
aanroept haar te Nieuwmunster en Harelbeke, alsook in al de kapellen der Arme
Claren.’
‘H. KORNELIUS, Paus en Martelaar, wordt aangeroepen tegen de vallende ziekten,
lamheden, stuipen of accessen en andere kwalen, welke zoo menschen als beesten
aanranden. Men dient hem in het hospitaal van O.-L.-V. te Kortrijk, alsook te Aalbeke,
Snaaskerke, Passchendale, in Sint-Janshospitaal te Brugge, enz., enz.’
‘H. LAURENTIUS, Martelaar en Aartsdiaken, wordt aangeroepen tegen brand en
heete koortsen, mitsgaders tegen hoofdpijn en zeere ogen of blindheid. Men dient
dezen martelaar in de kapel der Bogaardeschool te Brugge, in de parochiekerken van
Bekegem en Wielsbeke, en in menigvuldige andere plaatsen.’
‘GELUKZALIGE BENEDICTUS-JOSEPHUS LABRE, bijzondere patroon tegen
alle besmettelijke ziekten der ziel en des lichaams.’
Zijn relieken worden vereerd in de Sint-Annakerk te Brugge, waar een broederschap
te zijner eer bestaat.
‘H. LEODEGARIUS, Bisschop van Autun en Martelaar, wordt als bijzondere patroon
tegen de zeere ogen aangeroepen in Sint-Janshospitaal te Brugge, alwaar men zijn
feestdag viert op den 2 Oktober’(9).
Deze heilige is beter bekend als St Léger.
‘H. LEONARDUS. De relikwieën van dezen heilige berusten in de kerk van Dudzeele.
Hij wordt aldaar gediend als patroon tegen de hoofd- oog- en tandpijn, alsook tegen
de koorts, sciaticawaters, lammigheid in armen en leden, rugpijn en vele andere
inwendige en uitwendige kwalen des lichaams. Hij wordt ook aangeroepen voor de
gevangenen en voor de vrouwen in barensnood.’
‘H. LIVINUS, Aartsbisschop van Schotland, Martelaar, Apostel van Vlaanderen,
Patroon van Gent, deze H. Martelaar wordt aangeroepen tegen de koortsen, de waters,
het rhumatismus, het

(9) Het zal reeds zijn opgevallen dat Kan. Tanghe zeer veel devoties vermeldt voor het
St-Janshospitaal te Brugge; de meeste daarvan zijn nu echter vervallen.
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flerecijn, alsook tegen de lamheid en andere kwalen, in de parochiekerken van
Houtave, van St Salvator te Brugge, enz. In St-Janshospitaal te Brugge komt men
hem dienen tegen de maagpijn. Daarenboven wordt hij bezocht in verscheidene
kerken van Oostvlaanderen.’
‘H. LUCIA, Maagd en Martelares, bijzondere patroones tegen den roodenloop, alsook
tegen de keelziekten, mitsgaders tegen de kwade oogen.’
‘H. MACHUTUS, Bisschop en Belijder, bijzondere patroon tegen de lamheden,
slappe leden, rhumatisma, flerecijn, zenuwziekten, hertgespan en kinderziekten.
Zijne relikwieën worden met grooten toeloop bezocht en geëerd in de parochiekerk
van Wulverghem bij Meessen, door eene novene beginnende den 15 November.’
‘H. MARGARETA, Maagd en Martelares, wordt aangeroepen tegen de krampe en
de cholera. In vele plaatsen nemen de vrouwen tot deze heilige martelares hare
toevlucht om eene gelukkige verlossing te bekomen. Men dient haar in de
parochiekerken van Lichtervelde, Gheluvelt, in St-Janshospitaal te Brugge en in de
kapel van het Begijnhof te Kortrijk, enz., enz.’
‘H. MARKULPHUS of MARKOU, Abt, patroon tegen het kropgezwel, ook genoemd
Marcou of koningzeer, wordt gediend in O.-L.-Vrouwkerk te Kortrijk, Wijnghene,
en in Sint-Janshospitaal te Brugge, enz., enz.’
In voetnota wijst de auteur op diverse kwalen die de naam dragen van de patroon
die men ertegen aanroept, zoals: Marcou, St-Antoniusvier, St-Catharinawiel.
‘H. MAURITIUS, Martelaar, wordt aangeroepen en gediend te Varssenaare tegen
de hoofd- en de tandpijn, alsook tegen de doofheid, de vallingen en andere kwalen
des lichaams.’
‘H. MAURUS, Abt, die van over zeer oude tijden, in de parochiekerk van Bavichove,
geëerd en aangeroepen wordt tegen de siaticawaters, lamheid in de armen en beenen,
ruggepijn, en vele andere uitwendige en inwendige kwalen des lichaams; patroon en
toevlucht in sterfte en ook in krankheden der beesten.’
De bedevaarders die kleren, brood, koeken of water willen laten wijden ter ere
van Sint Maurus, kunnen bediend worden in de parochiekerk.
‘H. NIKOLAUS TOLENTIJN, wordt aangeroepen tegen de plaag of de pest onder
het vee in de Augustijnerkerk te Gent alsook in de parochiekerk van Thielt, alwaar
eene relikwie van dezen heilige berust. In beide kerken wijdt men ter eere van den
H. Nikolaus broodjes, die men te eten geeft aan de dieren.’
‘H. QUINTINUS (Saint Quentin), Martelaar, patroon tegen het water, de kinkhoest,
de maagpijn, wordt aangeroepen in de
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parochiekerk der H. Maria Magdalena te Brugge, in Sint-Janshospitaal van dezelfde
stad en in St-Josephshospitaal te Kortrijk.’
‘H. QUIRINUS, Martelaar, wordt aangeroepen in de parochiekerk van Hooglede
tegen het koningzeer en gezwellen.’
‘H. aartsengel RAPHAEL, Patroon der Reizende Lieden.’
Kan. Tanghe geeft hier de reizigers de raad de voorspraak van de Aartsengel Rafaël
in te roepen om een voorspoedige reis te maken. Hij steunt zich hierbij op het feit
dat Rafaël de jonge Tobias op weg naar de stad Raghes in Medië, als onbekend
reismakker vergezelde en hem alle gevaren deed overwinnen(10).
‘H. ROCHUS, Belijder, alsook andere pestpatroonen. S. Rochus wordt aangeroepen
tegen de pest en besmettelijke ziekten in de parochiekerken van Kortrijk,
Neder-Waasten, enz., enz., enz.’
Pestmissen en broederschappen te zijner eer getuigen van de devotie tot Sint
Rochus in Vlaanderen. Tanghe weidt verder uit over de Brugse pestschilderij van
1666 en over verscheidene andere pestpatronen, onder wie de H. Franciscus-Xaverius,
als dusdanig door de stad Brugge verkozen in 1666 (zie opschrift boven de kerkdeur
van St-Walburga).
‘H. SERVULUS of QUELDERYCK, Belijder, wordt gediend tegen alle langdurige
of ongeneesbare kwellingen in de kerk van het Begijnhof te Brugge, alwaar men
zijnen feestdag viert op den 23 December.’
‘H. VITUS, patroon tegen zekere zenuwtrekking genoemd St-Vitusdans. Men gaat
hem dienen tegen deze konvulsie in Duitschland in eene kapelle niet verre van Ulm.
Die ziekte wordt in 't fransch genoemd ‘Chorée’; maar gemeenlijk ‘Danse de Saint
Vite ou de Saint Guy’.
‘H. URSULA en hare gezellinnen, Maagden en Martelaressen, worden aangeroepen
in St-Janshospitaal te Brugge tegen de hoofdpijn, alsook om eene zalige dood te
bekomen.’
‘H. WILLIBRORDUS, Bisschop, wordt aangeroepen tegen de koortsen te Wulpen
en te Stalhille’(11).
Walter GIRALDO.

(10) In Duitsland bestond sedert 1871 een Raphaelsverein tot bescherming van de katholieke
emigranten. Zou dit voor Kan. Tanghe de aanleiding geweest zijn om de Aartsengel hier
onder zijn ‘Noodpatroonen’ op te nemen? In 1888 werd, naar het voorbeeld van Duitsland,
een ‘Société Belge de Saint Raphaël pour la protection des émigrants’ gesticht met een actief
Comité in West-Vlaanderen.
(11) De schrijver heeft zich hier waarschijnlijk vergist; o.i. dient Stalhille vervangen te worden
door Klemskerke. Zie L. Defraye en L. Simoens, Onze Heiligen in Kerk en Kapel, I (Bisdom
Brugge), s.v. Stalhille en Klemskerke; zie ook Dr P.C. Boeren, Sint Willibrord, Apostel van
Brabant, z, d., pp. 20-21.
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Paalsteen op het Sijseelse opgegraven.
't Is Wannes, de oude battewachter, die de ligging aangeduid heeft. Hij leeft daar
moederziel alleen, op zijn eentje, in het oude battekotje te Male, langs de spoorweg
Brugge-Eeklo. 's Winters verwarmt hij zich nog bij een haardvuur, en 's zomers geniet
hij van 't zonnetje voor zijn deurtje. Doch Wannes zegt dat heel anders:
‘'k Zijn wel gedwongen in de winter, 'k en kan niet voorder of hier zitten viesten
bij 't heerdvier. Maar gelijk van nu voort, met den uitkomen, een mens herleeft. 'k
Slachte ik van de katten, 'k warme mij geer in de zunne. En d'r is altijd entwat te
doene, sparappels en hout rapen voor mijn eten te koken, in de lochting planten of
zaaien, of een beetje uitrusten, een pijpe smoren en naar de veugels kijken. De
meezetjes wonen dáár alle jaren in mijn pompe, zie. Kwestie weet-je gij wat dat de
meerlare schuifelt?
Verleden jaar in de maand mei
lei ik daar een ei
in een doornstruik, struik!
't Kwam daar een straatjongen voorbij
en hij pakte mijn ei
en hij zuipre 't uit, uit.
Sakker sarlewie puitafooi!
schijt, schijt, sarlewijt!’

Wannes viel van 't een op 't ander, en om ter zake te komen vroeg ik: ‘Wannes, 'k
ben nu eigenlijk gekomen om over die pale te spreken, je weet wel?’
- ‘Ha! ja! maar 'k he't je al over jaren verteld. Maar 'k versta dat, als je zelve alhier
niet geweund hebt, 't geraakt gemakkelijk vergeten. Dat was alzo.
Mijn vader werkte in de busschen van Lagranks en dat was hier dan nog al busch
zo verre of dat je zien kost. 't Was sparren snoeken, bomen planten of op de
kortewagen een kuipe water, uit de wallinge van Rijkevelde, naar 't jong plantsoen
voeren. Oftewel in de jachttijd met d'heren mee gaan jagen met een fret en netten.
Maar 't is nu gedaan met keuns vangen, ze vallen al dood, 'k moet daar nog een
delven. Ja ja, nieuwe tijden, nieuwe ziekten; j' hoorde daar vroeger al niet van... hoe
is 't da'... de mattedoze...?
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Nu, om voort te vertellen, mijn vader en zijn maten kwamen alzo een keer, in 't reunen
en 't diepgronden, op een eerden potje met oud geld dat niet meer gangbaar 'n was,
en ze kosten er niets mee doen. Ze moesten alle jaren ook een grote put delven rond
die pale, aan de Looweestrate, om de kop bloot te houden.
En als de treinroute alhier geleid was, klommen de mensen in de toppen van de
bomen om te kijken naar die tram die reed zonder peerden. En 't is alzo, door de
voorsprake van d'heren, dat mijn vader dat postje kreeg van battewachter. Ieder keer
dat er een trein afkwam moest hij twee keers op den hoorn toeten en de houten
barreele toeschuiven. Hij verdiende een frank en een kwart daags.
Die pale wierd dan niet meer onderhouden, maar wijnder jongers he'n ze goed
weten staan, en we speelden er rond en zeiden: “We zitten hier op vier prochies”(1).
Mettertijd zakte ze dieper en dieper, en ze wierd ten langen laatste ondergedolven.
Maar 't is lijk of da 'k altijd zei: dat staat wel beschreven op oude papieren, maar ze
gaan er later nog moeten achter zoeken.
En de gemeente van Assebroek is nu achter mij gekomen. Maar gelijk of dat nu
ook al veranderd is aldaar, 'k en kost het op geen twee meters meer zeggen. En z'hên
maandag achternoene te vijven de pale blootgeleid en were pas gezet.
Maar onder ons gezeid, hoe kan dat zijn dat Sijsele(2) vroeger alzo met een spie
voorder strekte tot aan de Looweestrate: 't staat toch alzo op die steen gekapt? Bij
da 'k van niet beter 'n weze, Sijsele scheedt toch hier aan den overkant, op de kruisinge
van de Sijseelstrate en de weg van 't Maandagse over Rijkevelde.
E' ja, lijk of da' je weet, 'k loop hier, nog geen vijftig stappen in 't ronde, op drie
prochies: mijn pompje staat op Sijsele, 'k woon op Male da 's Sinte Kruis, en den
busch over de strate is Oelem. En zou je willen geloven dat er daar vroeger ook een
pale gestaan heeft? Mijn zuster houdt dat

(1) 't Is mogelijk dat in het volksgeheugen de herinnering aan de oude parochiale indeling
bijgebleven was. In feite la hier de grenshoek van vier parociën: St-Kruis tegenover
St-Katherine, Assebroek en Oedelem.
(2) Door “Sijsele” wordt hier de oude heerlijkheid van Sijsele bedoeld waarin bovengenoemde
parochiën gelegen waren.
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staande, 'k weet 's wonder of dat ook zo juiste zou uitkomen?...’
Inderdaad. De paal in kwestie werd in de grenshoek, op het grondgebied van de
gemeente Assebroek, uitgedolven door gemeentearbeiders, en door de zorgen van
Ingenieur Van Damme en werkopzichter Dermul teruggeplaatst(3). Ze staat daar nu
in de hoek van de weide, ongeveer op de kruising van de oude Looweidestraat en
‘het Ceurlynckstraetje daer de prochien van Assebrouck en Ste Catherine te scheeden’.
Het is een witte steen met een vierkantige kop van 87 cm omtrek; op ieder zijde, die
dus ongeveer 21,50 cm meet, is een wapenschild uitgekapt. Zoals hij nu geplaatst
is, ziet men het volgende:

De opgegraven paalsteen.
Zuidzijde
Westzijde

op de westzijde het wapen van Sijsele: ‘een schuinkruis gekantonneerd van een
vijfblad’ met het jaartal 1696; er onder lezen we: Sisseele - Assebroeck, onder elkaar
gekapt;
de noordzijde, naar St-Kruis gekeerd, draagt hetzelfde wapen met onderschrift:
Sisseele;
op de oostzijde naast de Looweidestraat staat het wapen van Oedelem: ‘van goud
met een schuinkruis van keel’ met het jaartal 1683; het onderschrift is hier: Oedelem.
De zuidzijde is identisch doch draagt het jaartal 1748.

(3) Dit werk werd uitgevoerd op de maandag na Beloken Pasen (18 april) 1955.
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Dit is de tegenwoordige toestand.
De volgende teksten uit het oud archief van het Sijseelse leveren ons de
geschiedenis van de bovengehaalde paalsteen in 1748 gesteld ‘t' eynden de Loode
weedestraete’; zij vermelden ook een niet teruggevonden paalsteen ‘staende ten
noordteynde van de Ryckevelde dreve’.
Een woord uitleg over de twee daarin beschreven wegen.
De Loweideweg, die west van de Loweide ligt, was een vertakking van de
Gemene-weideweg - die te St-Kruis voorbij het kasteel Rooigem noordwaarts strekt
- en diende tevens als westergrens tegenover de heerlijkheid van Male tot ongeveer
aan de oude hofstede Ter Loo, waar beide wegen samenvielen(4).
De Sijseelstraat verliet de Antwerpse heerweg een boogscheut ten westen van de
herberg de Schroobak (huisjes bij het kasteel Veltem), liep bezuiden dit huis(5) om
verder oostwaarts de grens te vormen tussen St-Kruis enerzijds en de gemeenten
Assebroek en Oedelem anderzijds tot aan de dreef van Rijkevelde,(6) waar de grens
van de gemeente Sijsele ligt. De weg kronkelde verder naar de kerk van Sijsele en
werd in de 18e eeuw ‘de oude verlaeten straete’ genoemd, zodat de wetheren wel
maatregelen moesten treffen om hem verder voor het verkeer open te houden.
De Sijseelstrat is een van de oudste verkeerswegen van het Sijseelse.
M. CAFMEYER.

Bijlagen.
Uit de Resolutieboeken van Burgemeesters en Schepenen van de
heerlijkheid van Sijsele. 1748.
I
4 september. - ‘Eodem rapporteerde den greffier dat inspectie genomen sijnde ter
straetschauwijnghe, men bevonden heeft, dat de straete loopende van achter den
Schrooback tot aen de Loode wee straete, ende van daer tot aen de dreve van
Rijckevelde teene-

(4) Het stuk land door de kromming van beide wegen gevormd werd te St-Kruis ‘de
Krom-elleboog’ genoemd. Ik weet niet in hoever beide wegen aldaar nu nog te volgen zijn,
daar het land nu bouwgrond geworden is. Het ware echter wenselijk de oude straatnamen te
behouden.
(5) Dit gedeelte van de weg ligt nu bij de eigendom van het kasteel Veltem.
(6) Dit is een landweg van Male naar het Maandagse en het Vliegende Peerd te Oedelem. - Al
de hier genoemde gemeenten lagen vroeger op het rechtsgebied van de heerlijkheid van
Sijsele. - ‘Loodreefstraete’ is een andere benaming voor dit vak van de oude Sijseelstraat.
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mael is verduijstert, soodaenigh dat den ouden wegh niet passerelijck en is met
peirden ende waeghens, ende dat als nu wordt geklaeght dat men is rijdende over
eenige landen alsoock dat, faute van openijnghe vanden selven ouden wegh, geen
uijt wegh en is ten zij rijdende over de landen van particulieren. Ende ghelijck d'eene
helft van de straete maer en is Sysseele ende d' ander helft Oedelem, soo convenient
het dat men interpellere die van Oedelam tot stellen gesaemderhandt eenen paelsteen
t' eijnden de Loode weedestraete ter plaetse daer de respective heerelijckheden zijn
scheedende, ingevolghe sekeren legher vande paelen deser heerelijckhede gemaeckt
ende alhier originelijck gheexhibeert, t' eijnden het stellen van welcken paelsteen t'
ordonneren de aengelande vandeselve straete, die te openen ende effenen elck tot
sooverre hij gelandt is....’.

II
26 october. - Brief uit Gent van de procureur-generaal van Vlaanderen. Ingelast in
het Resolutieboek.
‘Mijnherren, alsoo mij serieuse ende ghereitereerde clachten sijn ghedaen van dat
binnen UE. jurisdictie seker oude straete, genaemt de Loodreefstraete, streckende
vanden paelsteen staende ten noordteynde vande Ryckevelde dreve naer den paelsteen
staende inde Looweestraete, bij de aangelande soude getracht geweest sijn te
incorporeren ende verduijsteren, soo ben UE mits desen versoeckende ende...
...ordonnerende de selve te doen openen, ende te doen hebben tot het gerief van het
publijcq de gewoonlijcke breeds ende consistentie als de selve straete moetende
dienen ende gedient hebbende tot separatie van beede d'heerlijckheden, staende voor
sulckxdanighe bekent bij den boeck der lijmiten Sijsseele ende Oedelem, andersints
soude genoodtsaeckt worden het selve van officie weghe te doen effectueren ten
coste van die het behoort het welcke betrauwende bij middel voorseijt zult gelieven
te voorkomen, ende UE. antwoorde verwachtende wat daer inne sult hebben
geordonneert, blijve waerlijck...’.

III
13 november. - Ordonnantie ‘aen de respective herren proprietarissen aengelande,
jder sooverre sijne proprieteijt is streckende te openen de oude strate van aenden
voorschreven paelsteen tot aen den nieuwen paelsteen staende teijnden de Loowee
straete, ende van daer tot achter d'herberghe den Schrooback op de prochie van Ste
Cruijs op de breede van 24 hout voeten strate, ende de selve te effenen, soo, ende
gelijck die door de voorschreven lantmeters bij piquetten is uijtgesteken. Te weten
alvoorens den herre baron van Male van noorden van aen den voorschreven paelsteen
staende teijnden de dreve van Rijckevelde tot aan den nieuwen paelsteen staende
teynden de Looweestraete...’.
Rijksarchief Brugge. Sijsele no 11, f. 31-35.
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Oude schilderijen in de kerk van Watervliet
De kerk van Watervliet werd gebouwd in het begin van de 16e eeuw door ridder
Hieronymus Laurin, heer van Watervliet en stamvader van de bekende Brugse
humanistenfamilie. Door verscheidene leden van dezelfde familie werd de kerk rijk
begiftigd en versierd. Ook latere heren van Watervliet lieten daar mooie beelden en
schilderijen aanbrengen.
In zijn monografie over Watervliet(1) achtte F. De Potter zich gelukkig omdat hij
Quinten Matsys als maker van een van die schilderijen kon aanduiden. Het gaat over
een drieluik waarvan het middenpaneel de Nood Gods voorstelt. Dit werk is nu reeds
twee jaar uit de kerk afwezig, het is nog altijd in de handen van de restaurateurs. Met
de Memling (Mystieke Bruiloft) uit het druk bezochte St-Janshospitaal te Brugge is
het heel wat vlugger gegaan dan met de Quinten Matsys van het stille Watervliet.
Wat er met de kunstschatten van zo'n buitenkerk, vroeger ten minste, al kon
gebeuren, grenst aan het ongelooflijke. De kopie van de Madonna van Van Eyck is
aldus in de volle 19e eeuw op een dwaze manier uit Watervliet in het Museum van
Antwerpen terechtgekomen(2). En nu heeft ook de oorlog van 1940 lelijk huisgehouden
in de kerk.
In de laatste tijd heeft men beweerd dat de Nood Gods niet van Matsys zou zijn,
maar misschien aan de Meester van Frankfurt moet toegeschreven worden. Toen De
Potter in 1872 de naam Matsys vooropstelde, steunde hij zich op een kerkrekening
van 1665. Er is echter een tot nu toe niet bekende vermelding van Matsys in een
verslag van het bezoek van de bisschop van Brugge in 1648(3). De verslaggever noteert
daarin het volgende: ‘De pastoor weet niet aan welke heilige het hoogaltaar toegewijd
is. Dit altaar heeft

(1) Geschiedenis van de Gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, deel XIV; Gent 1872.
(2) Hangt in de Scaldis-tentoonstelling te Gent, augustus 1956.
(3) Brugge. Rijksarchief. Kerkelijk Archief nr 385.
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een merkwaardig schilderij van Quinten Masseys voorstellend de Nood Gods in het
middenpaneel en de Kruisdraging en de Verrijzenis op de zijpanelen’(4).
Het zelfde verslag van 1648 vermeldt nog een ander stuk van Quinten Matsys in
de kerk van Watervliet, namelijk een Aanbidding van de Drie Koningen. De Potter
noemt in 1872 ook dit schilderij zonder echter de naam van een kunstenaar te
vermelden. Tegenwoordig weet men te Watervliet niet meer waar dit laatste stuk
verzeild is. Het verslag van 1648 zegt het volgende: ‘Achter het hoogaltaar is er een
ander altaar met een merkwaardig schilderij van dezelfde schilder Quinten Masseys
voorstellend de Aanbidding der Wijzen’(5).
In 1648 stond de Nood Gods dus op het hoogaltaar en de ‘Drie Koningen’
versierden het altaar in de kooromgang, altaar dat toegewijd was aan Sint Anna. Bij
de dekanale visitaties van deken Kerremans (einde 17e - begin 18e eeuw) hingen
beide schilderijen boven het gestoelte(6). Boven het hoogaltaar hing alsdan een
‘Hemelvaart van Maria’, een werk van De Craeyer dat, volgens De Potter, in de
kerkrekening van 1652-55 vermeld wordt. Waarschijnlijk had de pastoor ondertussen
achterhaald dat de kerk aan O.-L. Vrouw toegewijd was en de Nood Gods van het
hoofdaltaar werd dan ook vervangen door een Maria-tafereel.
Het verslag van 1648 vermeldt nog enkele andere schilderijen, zonder de naam
van de auteur er bij te geven: zo o.m. een drieluik met de Hemelvaart van Maria op
het middenpaneel. Dit stuk hing alsdan boven het O.-L. Vrouwaltaar in de noordelijke
kruisbeuk. Bij de hiervoor genoemde dekanale bezoeken omstreeks 1700 hing het
schilderij nog op dezelfde plaats; het wordt als volgt beschreven: ‘Op een schilderij
van geringe afmeting, staande op dit altaar, is een Hemelvaart van Maria afgebeeld;
de twee luiken waarmede het kan gesloten worden stellen de Dood van O.-L. Vrouw
en de

(4) ‘Majus altare est consecratum nescit pastor in cujus honorem. Est in eo insignis pictura
Quintini Masseys, referens in medio depositionem Domini Dei nostri et in lateribus Dominum
crucemferentem ab una et Dei resurrectionem ab altera parte.’
(5) ‘Retro magnum altare est aliud altare cum insigni pictura ejusdem pictoris Quintini Masseys
referens Epiphaniam Domini.’
(6) Dit nog verder aan te halen verslag berust eveneens op het Rijksarchief te Brugge, Kerkelijk
Archief nr 387.
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Nederdaling van de H. Geest voor’(7). Dit werk ziet men heden nog in de zuidbeuk
van de kerk, maar het middenpaneel is nieuw. Een voormalig pastoor van Watervliet
heeft de twee zijluiken op de zolder gevonden, er het middenstuk doen bijschilderen
en het geheel weer in de kerk geplaatst. Die twee zijluiken worden algemeen als een
meesterstuk beschouwd. Dit schilderstuk werd waarschijnlijk naar de zolder verwezen
toen - zoals De Potter ons leert - in 1712 een Opdracht van Maria voor dat altaar
gemaakt werd door Jacob Moriau, Opdracht die daar nu nog hangt.
Het altaar in de zuidelijke kruisbeuk was toegewijd aan het H. Kruis en aan Sint
Sebastiaan. Het bisschoppelijk verslag van 1648 vermeldt daar geen schilderij, het
dekanaal bezoek van omstreeks 1700 doet dat wel: ‘Een daar geplaatst schilderij,
dat eveneens niet hoog is, stelt de genoemde heilige (Sebastianus) voor vastgebonden
aan een paal’(8). Dit schilderij is daar nu nog te zien.
Achter in de kerk hangt ook nog een Christus aan het Kruis die waarschijnlijk
oorspronkelijk in de zuidelijke kruisbeuk zal gehangen hebben. Een vermelding
ervan in documenten vonden we niet. De talrijke andere schilderijen worden in de
dekanale visitatie zonder meer als volgt vermeld: ‘en aan deze muren hangen aan
beide kanten godsdienstige taferelen’(9). Er zijn daar ook nog wel interessante
schilderijen bij, maar onze bedoeling was de aandacht te vestigen op de twee
schilderstukken die het werk van Quinten Matsys zouden zijn.
D. VERSTRAETE.

Zeispreuken
- Geruïneweerd 'n is niet dood, zei De Beir, en hij haalde een wijtink uit de dresse.
- 't Zal er gaan stuiven, zei de papegaai, en hij schoot hem achter de katte op zolder.
G.B. Kruishoutem
- Den eêsten is een, zei den duvel, en je smeet een pape in d'helle.
J.B. Lissewege

(7) ‘In pictura in ea posita, que non est alta, depicta est assumptio ejusdem Virginis et in una ex
alis ei annexis, quibus claudi potest, representatur obitus Beatae Virginis et in altera descensus
Spiritus Sancti in Apostolos.’
(8) ‘In pictura in ea posita, que etiam non est alta, representatur dictus sanctus [Sebastianus] ad
pallum alligatus.’
(9) ‘...et in illis parietibus pendent hinc et inde piae picturae.’
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Toponymica uit de kuststreek
(vervolg van blz. 215)
AAP (DEN-): een stuk te land te Waardamme, volgens De Flou 199. In zijn
merkwaardige studie over de apa-toponiemen(1) vermeldt Dr. Dittmaier dit Westvlaams
toponiem in de lijst der plaatsnamen waarin apa als simplex voorkomt. Dit gaat niet
op. Den Aap te Waardamme blijkt een jong toponiem te zijn (Lijst 1908!) en
bovendien kan een echt apa-toponiem in West-Vlaanderen thans alleen epe luiden.
Een beetje meer omzichtigheid is dus geboden. Ook de toponymisten mogen zich
niet voor den aap laten houden(2)
Zijn er in West-Vlaanderen echte apa-namen? Dittmaier vermeldt de Venepe onder
de samenstellingen met fani. = moeras. Dit is de oude naam van een waterloop, die
loopt van Veurne over Booitshoeke naar Pervijze waar hij zich in de Beverdijkvaart
werpt. Thans Proostdijk of Venepevaart genaamd.
Dan hebben we nog de Sarpe te Dottenijs. De Flou XIV 52 schrijft: ‘een plaats te
Dottignies’ en geeft als oudste vermelding: ‘Sentier de la Sarpe. 1846 (BW)’. Wie
durft iets over de etymologie van deze naam te zeggen? Dittmaier waagt zich nogal
ver door te beweren ‘gehört zur idg. Basis ser = fliessen, sich rasch bewegen’... Zo
lang we niet over oude vormen van deze naam beschikken, wagen we ons maar liever
niet aan verklaringen, die in de lucht hangen.
Een vraag: Kan ook Testerep - Testerepe (‘Ter Streep’!) niet tot de apa-namen
gerekend worden?
KEMELADER. We hebben hier reeds over deze naam geschreven (Biekorf 1954, 101).
Het is moeilijk aan te nemen dat het eerste lid oorspronkelijk iets met de naam van
het bekende dier te maken heeft. We vinden ook in de Kempen onder Tielen een
Kemelbeke vermeld(3). We staan hier wel voor een volksetymologische misvorming.
Maar van wat?
ZWIERSWEG, een weg te Dudzele, lopende tussen het 95ste en het 96ste en tussen het
92ste en het 93ste begin van Groot-Reigaarsvliet. Reeds vermeld in de ommelopers
uit de 16de eeuw: Swierswech (1507). Dit toponiem bevat blijkbaar een familienaam:
Swiers, patronymikon van Swier (Swidger, Swidhard

(1) H. Dittmaier. Das Apa-Problem. Leuven 1955.
(2) ‘Den Aap’ is ongetwijfeld een volkse geestigheid in verband met het bekende dier. Het is
bij verre na geen alleenstaand geval.
(3) J. van Gorp. Riviernamen in de Kempen. Leuven 1936.
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of iets dergelijks). Of is het s'Wiersweg (Ser Wierds weg)? Wierd (samentrekking
van Wighard) komt in Friese familienamen voor: Wiersma, Wiertsema e.a. Het verder
onderzoek laten wij aan de anthroponymisten over.
ZWEVERSWEG. Een weg te Oostkerke tussen het 126ste en het 127ste begin van
Groot-Reigaarsvliet. Bevat de familienaam Zwevers ('s Wevers zoon) of Wevers ('s
Weversweg, Ser Weversweg?)
ZALSERSTRATE. Drubbele vermeldt op zijn kaart en in zijn beschrijving van de
Verenigde Wateringen van Eiensluis en Groot-Reigaarsvliet (1838) een Zalserstraete
te Lissewege, die de grensscheiding vormt tussen beide wateringen. Het is de huidige
Ramskapellestraat. Deze eigenaardige naam Zalserstrate moet wel een vergissing,
een foutieve schrijfwijze zijn. De Atlas van de Buurtwegen noemt deze straat
‘Sanselstraat’, een naam die evenwel niet leeft op de volksmond(4) Als dit
‘Sanselstraat’ ook geen verkeerde schrijfwijze is, dan is deze naam ten minste toch
begrijpelijk, terwijl ‘Zalserstrate’ helemaal duister is. De Bo geeft sansel = slordig
vrouwmens, nevenvorm van swansel. Swanselen = morsen. Sanselstrate kunnen we
begrijpen als natte, verzopen strate. En dit is ze vroeger ook geweest!
ZADELHOEK. Een belangrijke, jammer genoeg niet teruggevonden oorkonde over de
tiendehoeken te Westkapelle en Oostkerke(5) vermeldt te Westkapelle, ten zuiden van
de kerk, een Zadelhoek. Dit moet zijn Zaalhoek, hoek of sektie genaamd naar de
oude, thans verdwenen, hofstede en leengoed Ter Zale. De oudste vermelding van
deze heerlijkheid, een leen van het leenhof van den Burg van Brugge, dagtekent uit
de 15de eeuw. In de 17de eeuw bestond de hofstede niet meer, zoals blijkt uit een
tekst in de ommeloper van Westkapelle van 1674: ‘Een groot stick met een plat
walleken ende walgracht rontsomme genouch ten middele daer in liggende, genampt
thof ter Zaele’(6).
JOZEF DE LANGHE.

Spaar ons Heer.
Vlaamse arbeiders die meegingen met de dorsmachine en bij de Walen aanlandden,
schreven op de machine: ‘Spaar ons Heer van den honger en van het witte vet’. - Wit
vet is smout en het werkvolk verkiest boter op het brood.
L.D. Deerlijk

(4) Vriendelijke mededeling van dhr. Cartreul, gemeentesekretaris te Lissewege.
(5) Thiendehoucken Waestcappelle en Oostkerke, 1596. Volgens De Flou.
(6) J. De Langhe. Biekorf 1933, blz. 264.
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Nog over Brugse kapoenen
In het vorig nummer van Biekorf, blz. 247-248, komt de vraag: ‘Of was Brugge
alleen de markt van de vette kapoenen? De vraag blijft open’.
Naar ons dunkt kan de vraag, aan de hand van een hallegebod uit 1490, voor het
einde der 15e eeuw reeds beantwoord worden. In dat jaar immers laat Maximiliaan
een hallegebod uitvaardigen waarbij maximumprijzen voor de vogelmarkt vastgesteld
worden.
‘Voort dat niement en gheorlove van desen daghe voor dan eenighe zwanen,
reyghers, pigoten binder stede van Brugghe dierdere en vercopen dan ten prise hier
naer verclaert, op de boete van 3 pond par. beede coope ende vercoope telkerwaerf
dat het bevonden worde by den dekene ende vinders vande veughelmaerct of hierof
bedreghen worde metter goeder waerhede voor scepenen’(1).
En meteen maken wij kennis met een paar kapoenvarieteiten. Wij vinden er
inderdaad ‘Meessensche cappoenen xvj id. (= gr.) de beste ende dandre jn auenante.
Noordersche cappoenen xij id. de beste ende dandre jn auenante. Rente cappoenen
v id.’ Volgen dan nog de prijzen van ‘lardier kiekenen’, ‘veerskiekenen’ en ‘duven’
die hoger gekwoteerd staan van Pasen tot Sinksen, dan gedurende de rest van het
jaar.
De theoretische of ‘rentekapoen’ stelt hier een probleem, en daar mag wel eens
op gewezen worden, nu prijzen- en lonengeschiedenis zozeer aan de mode geraakt
is. Het blijkt hoe gevaarlijk het is voort te bouwen op de gemiddelde prijzen van de
spijkerrekeningen om de levensduurte bvb. vast te stellen, vermits wij bij dit tarief
voor het feit staan dat een rentekapoen, in geld omgezet, minder dan de helft en zelfs
beneden ⅓ van de werkelijke marktprijs van de kapoen geschat wordt.
Anderzijds vindt men in de ‘Somme rural’ van Boutellier, bij de ‘prisinghe van
erve’ bij het verlaten van een hof door een pachter dat ‘die capoenen van herbegayge
syn ghepresen die twee voor eene capoen van renten’, waarbij dus de rentekapoen
het dubbel van de werkelijke waarde gaat.
Hoe dan ook, wij menen de boven gestelde vraag aldus te mogen beantwoorden:
reeds op het einde van de 15e eeuw was Brugge de markt waar men de kapoenen aan
de man bracht die over heel West-Vlaanderen werden gekweekt.
L. DANHIEUX.

(1) Stadsarchief Brugge, Hallegeboden 1e register (1490-99), fo 38 vo. Wij danken de heer J.
Vermaut die de tekst voor ons nagelezen heeft. - Het daarop volgende tarief zelf kan men
terugvinden bij Gilliodts van Severen, Inventaire Bruges VI, 344; id. Glossaire Flamand
534-535. Zie ook Biekorf 1931, 338; 1956, 126.
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Mengelmaren
Fabriek van Marseilse zeep te Brugge 1756
Een zekere Jan Rodolphe Witter had van Hare Keizerlijke Majesteit Maria-Theresia
een octrooi verkregen om ‘met recht exclusif binnen dese Nederlanden op te rechten
eene fabricque van witte ende gemarbereerde zeepe sonder vier’.
Witter verkoos Brugge als zetel van zijn bedrijf. Op zijn rekwest van 13 december
1756 verkreeg hij van de stadsmagistraat de gebruikelijke vrijstellingen van rechten
en accijnsen, pondgeld en huisgeld, alsook vrijstelling van burgerlijke wacht voor
hem en zijn vaste knechten.
De fabriek van Witter lag op de Steenhouwersdijk ‘inden houckhuyse aenden voet
vande Calisbrugge’.
Op zaterdag 2 april 1757 werd door de magistraat een bezoek gebracht aan de
nieuwe nijverheidsinstelling, met het oog op het verlenen van verdere vrijstellingen.
Witter gaf ter plaatse een demonstratie die door de griffier nauwkeurig werd
opgetekend.
Het hart van de fabriek was een nieuwe molen ‘correspondentie hebbende met
twee groote nieuwe cuypen’; bij het draaien ontstond ‘een groot mouvement ende
agitatie’ van het water en de materiën. Deze molen moet een rosmolen geweest zijn.
De vetheren zagen daarnaast tien dubbele ‘stijfbacken’ waarvan er drie ‘met
orduyne gronden’ voltooid waren, de andere waren in uitvoering. Elke bak kon
ongeveer 1200 pond zeep bevatten.
Naast deze bakken lag een grote hoeveelheid materie ‘die geseydt wierdt souda
genaemt ende een nootsaeckelyck ingredient’ in de fabricage was; men was bezig
deze materie ‘met alle force te murselen’.
De heren bezochten ook de kelders waar zij een veertiental volle vaten olijfolie
aanschouwden naast een hoeveelheid ‘calck met gemorselde soo genaemde souda’.
Zij stelden vast dat de fabriek wel degelijk in werking was, immers 4 van de 14
kuipen ‘tot preparatie van olie ende ingredienten’ waren gevuld en gereed om de
volgende maandag in het ‘mouvement’ van de molenkuipen gestort te worden.
Uit het Resolutieboek 1756-61, f. 41 v. - 42. (Brugge, Stadsarchief.) - Over de
verdere geschiedenis van deze fabriek is ons niets bekend. In 1763 wordt een fabriek
van witte zeep vermeld die door een zekere sieur Magin was opgericht doch in dat
jaar niet meer in bedrijf was.
Witte zeep werd tot dan toe in de Nederlanden ingevoerd uit Spanje (Alicante,
Cartagena), Italië (Venetië) en Frankrijk (Marseille en Toulon). De Brugse fabrieken
zijn, voor zover we weten,
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een eerste poging geweest om ‘Marseilse zeep’ in onze Nederlanden te vervaardigen.
Brugge was gunstig gelegen voor deze onderneming daar de soda, en ook de olijfolie,
uit Spanje werden ingevoerd.
A.V.

Aftelrijmpje
Toen mijn oudste schoonzuster van Kortrijk met mijn kleinzoon speelde zong zij het
volgende aftelrijmpje:
Onder de grote bomen
Lag er een Engels schip;
De Fransen waren gekomen,
Ze 'n waren niet beter of ik.
Un den tip,
van den vellen knip
van der vellen boekweitblomme
Un den tip.
D'er lag een hoed met pluimen,
Een rok met zijden lint;
waar gaan we dat gaan leggen?
Onder de gazette,
Vivette, kalette, visette,
Pipa, kalo, pizo.

De vier eerste regels had ik lang geleden gehoord maar nog nooit voluit. Zoals
hierboven is het rijm volledig.
G.P.B.

Sint Rochus als pestpatroon
Op toegevoegde bladen in mijn exemplaar van Hortulus Animae Dat is, Der Sielen
Bogaert (Antwerpen, Jan van Keerberghen, 1596) heeft een hand uit de eerste helft
van de 17e eeuw het volgende gebed geschreven.

[Gebed tot de heilige Rochus]
‘O bernende lampe in deuchden, o spigel der reijnicheijt, o schinker des daus der
bermerticheijt, heijlige vader ende confessoor cristi, maerscalck der pestilentien ende
heete siecten, sinte Rochus? ghij sijt een apoteke der armen, een troester der
bedruefder herten ende sonderlinge een groet toeverlaet allen crancken menschen.
Want u sijn van gode gegeven wonderlyke teeken ende mirakelen te donne voer die
ure uws doots, o Roche, ghij sijt versekert doer godts Ingele in uwen gebede dat alle
diegene die u dinen ende anbidden met devosien haers herten ende uwen trost hulpe
ende bijstant begeren die sullen vrij wesen vander sterfelijken siecte ende crancheijt
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sinte Rochus, doer die groete blijschapt die ghij hadt
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in uwer herten doen ghij verstont van de Ingel Raphel dat ghij genesen wart vander
krancheijt der pestilentien ende doer dat tiecken des heijligen cruijs dat ghij opter
eerden aen u lichaem drocht, ende oock begere ick ende bidde u doer den staedelijcken
dienst die ghij alle cranke menschen beweren hebt aen die pestilentie dat ghij mij
ende alle menschen die in u geloef hebben ende troost ende ghesontheijt van u begeren
nae gewonte uwer bermerticheijt ende in alle crancheiden ende nooden te hulpen
wilt comen ende sonderlinge bewart ende beschermt mij in die crijnheijt (crancheit?)
der pestilentien ende ten lesten mij ende alle die gene die ghij aldus met den salve
uwer beschermernissen behout hebt met uwer hulpen oock beschermt vander pijnen
der hellen opdat wij nae desen leven moeghen vercrijghen die blijschapt des
eewenghen levens amen. pater noster. ave maria.’
C.B.

Boerenmakke bij het grafkruis
- Hereboeren, mijnheer, - zo zei me iemand die op een van de grote hofsteden van
Assebroek gewoond heeft, - Hereboeren: dat waren boeren-eigenaars die het werk
overlieten aan knechten. Zij zelf keken toe, men zag ze wandelen langs de stukken
en zeggen aan hun volk hoe ze 't werk wilden gedaan hebben. Zeer dikwijls droegen
ze, als teken van hun meesterschap, een makke in de hand waarmede ze hier en daar
wat onkruid uitstaken. 't Is nu uit met de hereboeren, lijk met veel andere dingen. De
laatste die ik gekend heb waren de Van Mullem's op de Zeven Torretjes en de Cloedt's
op Sint-Trudo. Deze Cloedt ligt begraven op het Brugs kerkhof, bij het binnengaan,
rechts in de hoofdwegel, het tiende graf. Aan beide zijden van de grafsteen staat, als
zinnebeeld, een schone ijzeren gesmede makke.’
Wie maakt er een goede foto van dit graf? Om de twee makken goed te doen
uitkomen zou men best een witte achtergrond aanbrengen. Het grafschrift zelf is
reeds moeilijk leesbaar.
Assebroek.
G. VAN NIEUWENHUYSE.

Valse munten onder het Frans Bewind
Als muntverzamelaar las ik met belangstelling de bijdrage van L. Van Acker in deze
jaargang van Biekorf, blz. 129-133. Als aanvulling daarop kan ik de volgende
beschouwingen van numismatische aard mededelen.
Op blz. 129 is er sprake van valse brabantse vierde kronen die, volgens de
Administratie van het Leiedepartement (20 floréal IV), in omloop zouden zijn. Dit
moet een administratieve verwarring zijn, daar er nooit vierde kronen voor Jozef II
geslagen werden noch te Brussel, noch te Brugge. De munt van Brugge was immers,
reeds vroeger gesloten, en Brussel was de enige werkplaats van
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deze tijd. Wel werden vierde kronen geslagen in buitenlandse werkplaatsen voor het
Roomse Keizerrijk; deze munten waren, evenals alle andere buitenlandse munten,
ook hier gangbaar.
Het muntstuk op blz. 130 beschreven als ‘marqué au coin de Louis XII (sic) de
l'an 3e’ zal een munt geweest zijn geslagen met de stempels van Lodewijk XVI, doch
een misslag, hetzij van het muntplaatje hetzij van de stempel: vandaar de fout, zodat
men bij een eerste oogopslag zal gelezen hebben ‘Louis XII’.
‘In het jaar V doken er slechte munten op; Luxemburgs geld (sol en gros sol de
Luxembourg), dat geslagen werd ‘pendant le blocus et depuis la prise de cette place’:
zo lees ik op blz. 132. Hier zit het zo. De sols geslagen vóór 1795 zijn werkelijk uit
rood koperachtig brons en geslagen, maar deze van 1795, uitgegeven gedurende de
belegering van de stad (die door maarschalk Bender - niet Beuder - verdedigd werd
tegen de Fransen onder generaal Jourdan), waren wel gegoten uit geel koper en brons;
van deze noodmunten werd er helemaal niets geslagen.
De valse stukken van 6 frank met het jaartal 1792, die verder in het rapport (blz.
132) vermeld worden, zijn vanzelfsprekend munten van 6 livres; in 1792 was het
decimaal stelsel nog niet ingevoerd, en stukken van 6 frank werden ook later in
Frankrijk nooit aangemaakt.
De valsmunters hier te lande hebben er niet aan gedacht assignaten na te maken.
Hier moge ik er op wijzen dat de Engelsen dit wel hebben gedaan: hele tonnen van
deze banknoten hebben zij aan land gebracht als steun voor de koningsgezinden in
Bretagne en in Vendée.
M. NUIJTTENS.

Zantekoorn uit de Leiestreek
In de Kruisprocessie.
De oude koster Van Rissegem deed dienst in de Sint-Maartenskerk te Deinze, op de
parochie Petegem, want Deinze 'n heeft geen statie en Petegem geen kerke.
Als, met de Kruisdagen, de processie rondging langs 't Ommegangstraatje naar
den Oostkouter, waar ze snakten naar regen in de zandvleuge, noemde Van Rissegem
al de plaatsen tijdens zijn gezang:
‘Wij zijn hier aan Peetje Van Themsche's zijn lochting’.
En d'andere antwoordden: ‘Ora pro nobis’.
‘Wij zijn hier aan Peirtsegaele's zijn vlasgaard’.
En d'andere: ‘Ora pro nobis’.

Kapkoeke.
Tot vóór den oorloge van zeventig stonden op de kermissen kramers met een houten
blok, waarop een bijltje lag en kapkoeken in roggen zeemdeeg. De kermisvierders
wedden één tegen één om
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een kapkoek 't halve door te kappen met twee ziende en één blinde, dat is: twee keers
kappen met d'ogen open en een keer met d'ogen toe; ofte wel met twee blinde en één
ziende, dat was twee keers d'ogen toe en één keer d'ogen open.
De verliezer moest de kapkoek betalen. De prijs was 2 centiemen.

Schipperstale.
Vroeger jaren losten de schepen aan de Leiedam, rechtover de O.-L.-Vrouwkerke
bij de Leiebrugge te Deinze.
De pastoor-deken die van de dekenij naar de kerke trok zag daar een
schippersjongen iets mispikkelen en vroeg het jongetje:
‘Jongen, jongen, waar schikt ge te varen?’
En 't jongetje antwoordde: ‘Rechte naar Holland, Mijnheer de pastoor.’
G.P.B.

Geld.
‘God is God - en geld is pot’, zei de burgemeester van Petegem. (Pot is zoveel als
‘troef’).

In memoriam.
Heer JULIEN CLAEYS (Brugge 18 jan. 1889-20 juni 1956), medewerker van Biekorf
sedert meer dan 25 jaar, is al te vroeg heengegaan. Hij was een zeer gewaardeerd
ambtenaar van het Provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen. Niet algehele toewijding
heeft hij de bevolking van onze polderdorpen ter zijde gestaan toen de bezetter, vanaf
februari 1944, belangrijke gedeelten van de kuststreek liet onder water lopen. Zijn
belangstelling in het verleden, aangewakkerd door de jarenlange omgang met zijn
collega Karel de Flou, bewoog zich op het speciale gebied van de openbare diensten
en de volksontspanning. Hij was belezen in zijn vak en werkte op de oorsponkelijke
stukken in het Brugse stadsarchief. Van de oude stadsofficiën te Brugge gaf hij een
goed overzicht in Wetenschap in Vlaanderen II, 1937, 99-102.
In Biekorf heeft hij gehandeld over het Balspel (1930; 1932); de Otterjacht (1930);
de Brugse Vogelmarkt (1931); Scheepsrozen (1933); de handel in strooisel en meien
te Brugge (1934: Groenevoorde); het Tempelhof te Brugge (1937). Het zware en
onverdiende leed dat hem na de oorlog werd aangedaan kon zijn actieve belangstelling
in het oude volksleven niet geheel lam leggen; hij zette zich nog weer aan het werk
en zond ons: Van Lyfcoucken en Bloelynghen (1951); de Garbouleermeester te
Brugge (1952).
Een goed man en genegen medewerker ging heen. Zijn aandenken blijve in ere.
B.
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[Nummer 10]
De vissersopstand te Oostende
Augustus 1887
Het badseizoen van 1887 liep stilaan ten einde, toen, op 23 augustus, onlusten
uitbraken onder de vissers te Oostende. Koning Leopold II, die nog aan zee vertoefde,
verliet in aller ijl de stad.
In de laatste maanden hadden onze vissers geen al te goede vangsten gehad. Daarom
kwamen Franse, en vooral Engelse vissers, hun lading te Oostende verkopen.
Daarenboven waren de Oostendse vissers ten zeerste verbeten op hun beter
uitgeruste Engelse concurrenten die, met hun vastliggende haringnetten, de beste
visgronden van de Noordzee afzetten, zodat onze vissers aldaar niet konden vissen
met hun treil of sleepnet. Soms gebeurde het dat ze de afbakening van deze Engelse
netten, namelijk tonnetjes voorzien van rode vlaggetjes, niet hadden gezien, en erdoor
waren gevaren met hun sleepnet, dat grote schade berokkende aan de Engelse netten,
waarvan een deel dan wegdreef. Dit had altijd voor gevolg het indienen van een
klacht door de Engelse vissers bij hun eigen havenautoriteiten, klacht die dan, langs
diplomatieke weg, overgemaakt werd aan de Belgische regering, om eindelijk te
Brugge terecht te komen, bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Daarvoor werden de
Oostendse vissers zeer dikwijls gestraft en moesten zij schadevergoeding betalen
aan hun Engelse concurrenten.
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Op maandag 22 augustus 1887, om 16 uur, was de Engelse stoomtreiler ‘Lamberton’
uit Hull, met 600 manden vis te Oostende toegekomen. Deze lading zou aldaar
verkocht worden door de vishandelaar Dossaer. De manden zouden eerst de volgende
dag gelost worden. In de haven lagen nog twee Engelse zeilsloepen: ‘Express’ uit
Ramsgate en ‘Violet’ uit Grimsby.
Het lossen van de lading van de ‘Lamberton’ begon op dinsdag 23 augustus om
6 uur. Er waren reeds 3 wagens met vis naar de vismijn vervoerd en er stonden nog
40 tot 50 manden op de kaai, toen een dertigtal Oostendse vissers afkwamen om het
lossen van de vis te beletten. Zij wierpen de manden terug aan boord, enkele ervan
werden uitgegoten en de vis vertrapt. De politieagent van dienst op de kaai verwittigde
de adjunkt-kommissaris van politie. Samen met twee agenten kon hij de vissers
gemakkelijk doen achteruitgaan. Er kwamen echter immer meer vissers bij. De
adjunkt had versterking gekregen en beschikte eindelijk over 15 agenten en vier
gendarmen.
Ondertussen was men ook begonnen met het lossen van de zeilsloep ‘Violet’ uit
Grimsby. De vissers trokken nu daarheen. De adjunkt verzocht de ‘Lamberton’ het
lossen voorlopig stil te leggen. Hij trok met al zijn volk naar de ‘Violet’ om er het
ontladen van de vismanden te beschermen, evenals het lossen van de vis uit de
zeilsloep ‘Express’ uit Ramsgate, die ernevens lag. Eén visser werd aangehouden,
maar terwijl hij weggebracht werd konden de andere vissers hem bevrijden.
De ‘Express’ werd toch verder gelost. Toen de vissers dit bemerkten, keerden zij
terug. De wagen die de manden naar de vismijn vervoerde, was begeleid door zes
agenten en twee gendarmen. De twee andere gendarmen en de negen politieagenten
bleven bij de sloep. De vissers werden buiten de mijn gehouden en de vis kon er
gelost worden. Toen de wagen voor de tweede maal met een lading naar de mijn
kwam, braken de opstandelingen in het gebouw binnen, wierpen de manden van de
wagens en vertrapten de vis. De vissers werden door de politie achteruitgedreven,
maar zij vonden toch de gelegenheid om de vis die met de eerste wagen was
toegekomen, te vertrappen. Een visser werd hier aangehouden, maar door zijn makkers
uit de handen van de politie gehaald.
De vissers doorliepen in stoet de omliggende straten achter twee Belgische vlaggen,
gedragen door Schelen Boullaire en Dezitter. Zij keerden terug naar de vismijn: voor
het bureel van de vishandelaar Dossaer stonden er talrijke manden met vis, die na 9
uur gelost waren uit de treiler ‘Lamberton’, en onder de bescherming van de politie
naar de mijn gebracht.
Louis Dossaer stond voor zijn bureel en daagde de vissers uit. Hij beweerde dat
de Engelse vis toch zou verkocht worden. De vissers, samen met hun vrouwen en
kinderen die medegekomen
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waren, vielen zijn bureel aan. Hij sloot de deur en vluchtte naar de eerste verdieping.
De manden met vis werden omgeworpen en de vensters ingegooid met vissen en
stenen.
De zes politieagenten die zich aldaar bevonden waren slechts gewapend met een
sabel, en de twee gendarmen met een Albinikarabijn, een bajonet en een klein
infanteriesabeltje. Deze acht mannen waren weldra overweldigd. Zij werden met vis
en met manden bekogeld, terwijl kruiwagens tegen hun benen geworpen werden.
Enkele vissers werden gewond door sabelslagen en bajonetsteken. De politie moest
zich terugtrekken door het straatje dat rond de vismijn liep. De wachtmeester van de
gendarmerie François, die bevel voerde over de brigade Oostende, werd
neergeworpen. Hij werd ontzet door drie politieagenten, maar de vissers stormden
verder op hem aan. Zijn leven in gevaar ziende loste François een schot in de lucht
en vuurde daarna tweemaal in het volk, evenals zijn medegendarm Dheere. Er vielen
twee zwaar gekwetsten, één man werd licht gewond.
Het volk beweerde ten onrechte dat de vishandelaar Dossaer geschoten had. Toen
een deel van het volk de vismijn verlaten had, wilde Dossaer voortgaan met de
verkoop. De politie deed echter de vismijn ontruimen in afwachting dat versterkingen
zouden opkomen om de orde te handhaven.
's Middags werd de Oostendse burgerwacht onder de wapens geroepen. Een uur
later was zij beschikbaar. Een deel ervan bezette de kaai, waar de Engelse sloepen
gelost werden, en een ander deel bewaakte de vismijn, waar de verkoop van de
gewone vis kon doorgaan. De verkoop van de Engelse vis zou eerst de volgende dag,
woensdag 24 augustus, geschieden. De vismijn werd om 16 uur gesloten en daarop
werd de burgerwacht naar huis gezonden.
In de namiddag, terwijl zijn boot bewaakt was door tweehonderd burgerwachten,
had de kapitein van de ‘Lamberton’ nog eens gepoogd om de rest van zijn lading te
lossen. Ondanks de aanwezigheid van de burgerwacht, werd dit door de vissers belet.
De Engelse kapitein wilde niet meer wachten en vertrok naar Engeland met nog 180
manden schelvis, platen, wat tarbot, kabeljauw en tongen. Hij beweerde later dat hij
onder de leden van de burgerwacht, die bij zijn boot op de wacht stonden, mannen
herkend had die 's morgens baldadigheden hadden uitgericht rond zijn boot. Hij
diende een klacht in bij de Engelse havenautoriteiten, klacht die later terecht kwam
op de Boetstraffelijke Rechtbank te Brugge.
's Avonds en 's nachts werd in de stad gepatrouilleerd door politieagenten en
gendarmen. Deze laatsten hadden versterking gekregen uit Brugge en uit al de
brigaden van West-Vlaanderen.
De nacht verliep kalm en rustig.
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De volgende dag, woensdag 24 augustus, om 6 uur, werd de burgerwacht opnieuw
opgeroepen. De helft van het voetvolk werd in de vismijn geplaatst en de andere
helft, samen met de manschappen van de batterij geschut van de burgerwacht, werd
naar de kaai gestuurd om er het lossen van de vis uit de sloep ‘Violet’ uit Grimsby,
alsook het vervoer van deze vis naar de mijn, te beschermen.
De vissers kwamen opnieuw zeer talrijk op om het lossen van de vis te beletten.
Zij hadden weinig achting voor de garde-civiek, die toch maar bestond uit Oostendse
burgers, gekleed in uniform, en die voor de rest geen militaire waarde hadden. De
politiekommissaris, met dertig gendarmen onder het bevel van een luitenant, kwam
naar de kaai om aldaar de orde te herstellen.
Nevens de sloep ‘Violet’ lag de sloep ‘Express’, en aan de andere zijde de
Oostendse sloep O.101. Toen de vissers de gendarmen zagen afkomen, sprongen zij
op de Oostendse sloep en op de ‘Express’, waarvan zij de bemanning naar beneden
joegen. Zij maakten de drie sloepen los, en lieten ze drijven naar het midden van het
vaarwater, waar andere vissers uit Oostendse sloepen, die aan de overkant lagen, op
bootjes de drie drijvende sloepen kwamen vervoegen, om aan de opstandelingen
hulp en bijstand te verlenen.
Bijna een uur lang trachtte de politiekommissaris de opstandige vissers te
overtuigen dat zij de boten moesten aan de kaai vastmaken en terug aan wal komen.
Alles was vruchteloos. De vissers weigerden en gingen voort met de garde-civiek te
bespotten. De burgemeester van Oostende lag ziek thuis en de politiekommissaris,
als hoogste aanwezige politieambtenaar, deed de drie wettelijke sommaties, waarbij
aan de vreedzame burgers gevraagd werd zich te verwijderen daar er zou gevuurd
worden. De sommaties bleven zonder gevolg en de kommissaris vroeg aan de luitenant
die de burgerwacht aanvoerde, het vuur op de muiters te openen. De wapens werden
geladen. Eerst werden twee schoten in de lucht afgevuurd om de opstandige vissers
schrik aan te jagen. Na het eerste salvo hadden veel vissers hun borst ontbloot en
riepen; ‘Schiet als ge durft, zondagsoldaten!’ Bij het tweede salvo hieven zij de
Vlaamse Leeuw aan. Het derde salvo was op hen gericht. Twee personen werden
gedood op de boten en twee gekwetst. Maar onder de nieuwsgierigen die vijftig meter
verder aan de overzijde van de kaai stonden, vielen vier andere gekwetsten, waarvan
er één 'n paar dagen later zou overlijden. De politiekommissaris deed het vuur staken.
De vissers kapituleerden en maakten de drie boten opnieuw vast aan de kaai. De
doden werden overgebracht naar het lijkhuisje en de gekwetsten werden verzorgd
door twee geneesheren en naar het hospitaal gevoerd.
De politie en de gendarmerie hadden de overtuiging opgedaan dat er op de
burgerwacht niet te rekenen viel. Deze burgers in uniform waren bang voor de vissers.
Daarom vroeg de burgemeester
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van Oostende de hulp van het garnizoen. Om 11 uur kwamen tweehonderd man van
het Derde Linie om de orde te helpen handhaven. Zij bezetten de kaai en de vismijn.
Ook een eskadron bereden Jagers werd uit Brugge ontboden, om de eventuele
samenscholingen uiteen te drijven.
De vissers bleven tamelijk kalm in de namiddag, maar weigerden in zee te gaan.
In de Sint-Paulusstraat hadden zij de vensters ingeworpen bij de vishandelaar Dossaer,
van wie beweerd werd dat hij de vorige dag in de vismijn op de vissers had gevuurd.
Daarom werden, van rond de middag, de Sint-Paulusstraat, de Markt en de Kaaistraat
door soldaten en politie afgezet. Het was verboden aldaar de trottoirs te betreden of
te blijven stilstaan.

De Oostendse burgerwacht vuurt op de opstandige vissers.
Gezicht genomen op de Pakhuiskaai in de richting van het oud station.
(Houtsnede in het Brussels weekblad Le Globe Illustré, 18 september 1887. Het onderschrift luidt:
‘La garde civique d'Ostende tirant sur les émeutiers pour empêcher l'attaque d'un navire anglais’). De
prent is getekend: J.R.B.(1)

De vissers, die wat te veel gedronken hadden, kwamen in de namiddag door de
Sint-Paulusstraat, waar de gendarmen en politieagenten uitgescholden werden en
met stenen bekogeld. Enkele vissers werden aangehouden, maar men had moeite om
ze naar het gevang over te brengen, omdat hun makkers ze wilden bevrijden. 's Nachts
werd het nog erger. De bedronken vissers zetten zich

(1) Het Stadsmuseum te Oostende bezit een schilderij op doek, getekend C.W. die dezelfde
gebeurtenis voorstelt. Zie A. Verbouwe, Iconografie van het arrondissement Oostende, nn.
927, 928 en afb. 57 (Brussel 1956).
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neder op het voetpad en boden tegenstand. Enkele, die te geweldig op de politie
losgingen, werden aangehouden. Ook het dodenhuisje, waar de lijken van de twee
neergeschoten mannen lagen, was bewaakt omdat men er ook baldadigheden vreesde.
Enkele bedronken vissers kwamen aldaar gedurende de nacht voorbij en klopten op
de deur van het lijkhuisje. Zij werden echter verjaagd door politieagenten en
gendarmen.
De volgende morgen, 25 augustus, bleef alles rustig. Op vrijdag 26 augustus werden
de twee neergeschoten vissers onder een grote toeloop van volk begraven. Er deden
zich geen incidenten voor, maar de vissers weigerden in zee te gaan.
Op zondag 28 augustus was de rust te Oostende teruggekeerd. Veertig
visserssloepen waren 's morgens in zee gegaan. De volgende dag zouden de twee
eskadrons lansiers uit Doornik, die op 26 augustus het Brugs eskadron bereden Jagers
waren komen vervangen, toen het naar het kamp van Beverlo moest vertrekken, naar
hun garnizoen terugkeren.
Maar op woensdag 31 augustus gebeurde er een nieuw incidentje. Tussen 16 en
17 uur kwam de Engelse zeilsloep ‘Blue Bell’ R. 455 uit Ramsgate, met een lading
vis de Oostendse haven binnen. Toen het schip aan de kaai vastgelegd was, kwamen
veel jongens van tussen de 10 en 15 jaren roepen en tieren, terwijl vrouwen in hun
voorschoot stenen aanbrachten. Een zestal vissers sneden de meertouwen van het
Engels schip door. Langs de kaai waren een vijfhonderd personen bijeengestroomd
en er werd veel geroepen en gefloten. Een politieofficier met vier gendarmen en zes
politieagenten gingen de kaai bewaken. De Engelse sloep vond het geraadzamer
terug de zee te kiezen en haar vis in Engeland te gaan verkopen. Toen zij voorbij het
havenhoofd vaarde werd zij er met stenen beworpen.
Van toen af werd de rust niet meer gestoord.
Reeds op 23 augustus had het parket van Brugge een streng onderzoek ingesteld. De
twee gendarmen die 's morgens op het volk hadden geschoten, werden ondervraagd.
Zij droegen nog hun beslijkte klederen. Eén ervan was aan de arm gekwetst door een
slag met een ijzer. De bajonet van de wachtmeester was gekromd toen hij
neergeworpen werd en werd als bewijsstuk medegenomen; eerst zes maanden later
kon hij ze terugkrijgen. Het volk beweerde dat de vishandelaar Dossaer geschoten
had. Maar de patroonhulzen, die in de vismijn gevonden werden, waren alle van het
kaliber der karabijnen van de gendarmerie. In het bureel van Dossaer werd een
revolver ontdekt, geladen met losse patronen. Dit wapen was niet afgevuurd.
Al de gendarmen en politieagenten werden ondervraagd. Deze laatste vooral, die
de vissers persoonlijk kenden, hadden de hoofdschuldigen herkend.
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De vishandelaar Dossaer, samen met zijn familie, was op 24 augustus met een rijtuig
naar Middelkerke gevlucht en eerst de volgende avond te Oostende teruggekeerd.
De schade bij hem veroorzaakt door het vernielen van de vis en het beschadigen van
zijn bureel in de vismijn en van zijn huis, werd gerekend op 500 frank. Zijn uitdagend
optreden op 23 augustus in de vismijn was de aanleiding geweest tot de uitbarsting
der volkswoede aldaar.
Het gerechtelijk onderzoek wees uit dat de opstand beraamd was door een bende
vissers op maandag 22 augustus, toen een Engelse sloep in de haven was toegekomen
met 600 tot 700 manden vis. Zij hadden besloten de verkoop van deze vis de volgende
dag te beletten.
De dinsdag morgen waren zij samengekomen en onder de roep: ‘Komt, we gaan
eerst om poer!’ zijn ze in enkele herbergen een paar glazen genever gaan drinken.
Het waren juist die vissers die gewoonlijk het minst vis aanbrachten en die te lang
in de haven bleven liggen, die de opstand veroorzaakt hadden. Deze dag waren een
150 boten in zee, slechts weinige lagen nog in de haven.
De politiekommissaris vroeg zich af of de oorzaak van de opstand wel lag in de
verkoop van Engelse vis in de vismijn. Hij verdacht enkele reders, die
schadevergoeding hadden moeten betalen aan Engelse reders, omdat de Oostendse
vissers de Engelse netten op zee opzettelijk hadden beschadigd. Ten andere, gedurende
de woelingen was geen enkele reder tussengekomen om zijn vissers tot kalmte aan
te manen. In de stad werd het volk tegen de leden van de burgerwacht opgeruid met
de woorden: ‘Nog één die op het volk geschoten heeft!’.
Ook de politiek scheen ermede gemoeid. De dinsdagavond 23 augustus was een
bende, met een Belgische driekleur voorop, voorbij de katholieke kring getrokken,
waar zij geroepen had: ‘Weg met Janssen! Weg met De Steur! Leve Carbon!’. De
Steur was de katholieke volksvertegenwoordiger, terwijl Carbon het hoofd van de
liberalen was.
De vissersopstand te Oostende werd voor de Brugse Rechtbank gebracht op 21
februari 1888 en volgende dagen. Hij werd ingedeeld in vier verschillende zaken: 1o
het beletten van de verkoop van Engelse vis op 23 augustus; 2o het bezetten van de
Engelse sloep ‘Violet’ op 24 augustus; 3o de vernielingen veroorzaakt bij de
vishandelaar Dossaer op 24-25 augustus; en 4o de aanval op de Engelse sloep ‘Blue
Bell’ op 30 augustus.
In de eerste zaak waren 59 betichten. Hier werden de grootste straffen uitgesproken.
De hoofdschuldige werd veroordeeld tot tweemaal vier maanden en vijftien dagen
opsluiting. Andere kregen vier, twee en één maand en minder. In de tweede zaak
waren 28 betichten, de grootste straf was acht dagen opsluiting. Voor de
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derde zaak waren 17 betichten opgeroepen, hier was de grootste straf tweemaal acht
dagen. En voor de vierde zaak waren slechts zes betichten, die veroordeeld werden
tot geldboeten(1).
Deze vissersopstand, een jaar na de bloedig onderdrukte stakingen in het Walenland,
had een grote weerklank in het Vlaamse land. Men laakte algemeen het optreden van
de burgerwacht die op weerloze vissers geschoten had. Men erkende tevens de
hopeloze armoede van onze vissers en het tekort aan een behoorlijke opleiding. Een
commissie werd ingesteld om de grondslagen van een nieuwe overeenkomst met
Engeland te bestuderen...
De man van de daad was echter Pastor Pype, die alsdan pas met 33 jaar
‘aalmoezenier ter zee’ geworden was. Bij de begrafenis van de neergeschoten vissers
sprak Pastor Pype een ontroerende lijkrede uit en hij ging dadelijk aan het werk om,
in de schoot van een daartoe gesticht comité, de wezen van de slachtoffers te helpen.
In het jaar zelf van deze opstand stichtte Pastor Pype de visserijschool die voortaan
de opleiding van de vissersjongens zou bezorgen(2). Dit zou het begin zijn van een
leven voortaan geheel gewijd aan de lotsverbetering en de sociale en zedelijke
verheffing van zijn geliefde vissers.
Jos. DE SMET.

Bijlage.
Oproep tot de Oostendse vissers.
De opkomende socialistische partij nam de gelegenheid te baat om, enkele dagen na
de onlusten, aan onze Westvlaamse kust een eerste teken van leven te geven en een
strooibriefje te verspreiden ‘Aan de Oostendsche Visschers’, waarin deze aangezet
worden zich te verenigen en het blad Vooruit te lezen.
Het is een van de weinige politieke strooibriefjes uit die tijd, die bewaard gebleven
zijn. De zakelijke toon, alsook de inlichtingen over het leven van de Oostendse
vissers, maken van dit zeldzame vliegende blad een tijdsdocument dat hier op zijn
geheel verdient medegedeeld te worden.

(1) Rijksarchief te Brugge. Archief van de Boetstraffelijke Rechtbank te Brugge. Jaar 1888,
bundels nrs 1bis, 9bis, 2409, 2429, 2435 en 2501.
(2) Dr. S.H. Scholl. De Geschiedenis van de Arbeidersbeweging in West-Vlaanderen 28-31
(Brussel 1953). - Over Pastor Pype schreef F. Germonprez een belangrijk artikel in De
Volksmacht van 17 mei 1952. Wanneer krijgt ‘Meneer Herrie’ een verdiende uitvoerige
biographie?
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Aan de visschers van oostende.
Waarde Vrienden.
De gebeurtenissen, die deze week bij u zijn voorgevallen, zullen velen van u de
oogen hebben geopend.
Jaren lang klaagt gij erg en is uw lijden groot. Uw werk is lastig, onmenscheljik
en vol gevaren. Met honderde visschers verdrinken en laten vrouw en kinderen, eene
oude moeder of een ouden vader zonder steun, zonder brood achter.
Vergaat de sloep, de eigenaar heeft zijn geld terug van de assurantie; als gij
verdrinkt, mogen uwe familieleden verhongeren, omdat niemand zich uw lot aantrekt.
Op zee moet gij vechten tegen wind en onweer en ook tegen de Engelschen. En
ons land dat gij door uwen arbeid van visch voorziet en rijk maakt, beschermt u niet
eens op zee en laat u onrechtvaardig veroordelen door rijke engelsche rechters.
Voor u, Oostendsche visschers doet de koning niets en voor de vreemde negers
van den Congo verspeelt hij daar millioenen, die de Belgen hem betalen.
Komt gij terug van zee en is de vangst goed, dan is de winst groot voor den eigenaar
en den vischhandelaar, maar gij, visschers, zonder wie geen vischje gevangen werd,
gij hebt hoogstens 12 franks per acht dagen, waarmede gij uwe vrouw en kinderen
moet spijzen.
Gevaar en vijanden op zee, armoede soms honger te Oostende, eens of morgen
verdrinken. Ziedaar visschers, uw lot voor al uw nuttig, naarstig werken!
Is dit wel rechtvaardig? Kan of mag dit blijven duren?
De rijken kunnen niet zeggen dat zij uw lijden niet kennen, aangezien zij alle jaren
gedurende maanden uwe sloepen, uw leven, uwe familie, uwe ontberingen zien.
Zij kunnen niet zeggen dat gij geene hulp, geene menschlievendheid waard zijt
door kwade gedachten, aangezien gij uwen koning eert en uwe christelijke plichten
kwijt.
Gij draagt de driekleurvlag, gij zingt de Brabaçonne (sic) en gij gaat naar de kerk
en toch verteeren de rijken, onder uwe oogen, zonder schaamte en tergend, duizende
en duizende franken zonder één sekond te denken aan u, die zooveel ontbering lijdt!
Meer nog, wanneer gij, naar al uwe goedheid, naar jaren van geduld en smerte,
eens een beetje beter leven vraagt, dan schiet men uwe broeders, uwe kinderen dood,
met toestemming van liberale gemeenteraad, van katholiek ministerie en van uwen
koning.
Zegt, verdiendet gij niets beters dan vermoord te worden? Voorzeker, maar dat
beters moet gij nooit van liberalen, katholieken of koningen verwachten, omdat alle
die partijen en personen rijk worden op uwen arbeid en u aanzien als woeste dieren,
die moeten neergeschoten worden als zij niet ‘braaf’ zijn.
Wat hebben nu al die lieden voor u gedaan, nu zij uw lijden en uwe grieven kennen?
Zij hebben eenige brooden uitgedeeld en de ministers hebben aan Engeland
geschreven dat zij nog in u zouden schieten als gij niet ‘braaf’ bleeft.
Zeker is het dat de Engelsche visch u veel kwaad doet, maar de groote winsten
van den scheepsreeder doen u nog veel meer kwaad.
Wij gaan het bewijzen. Als een sloep voor 500 franks visch heeft gevangen, houdt
de eigenaar van de sloep er eerst af 200 franks voor onkosten van slepen, mink, ijs,
enz. Daaraan wint hij reeds, want dit kost zooveel niet; hij trekt daarbij nog 15 per

Biekorf. Jaargang 57

honderd of 75 franks af voor sleet aan boot en tuig, en van de 225 franks die
overblijven

Biekorf. Jaargang 57

298
geeft hij elk der matrozen 5 per honderd of meest 75 franks en houdt de overige 150
franks nog eens voor hem.
Dit wil zeggen dat: na al de onkosten betaald zijn, de scheepsreeder dan nog alléén
meer wint dan al de visschers van de sloep te samen en dit, zonder dat hij iets heeft
gedaan of één gevaar geloopen heeft.
Ehwel, visschers, juist het schandelijk feit, dat één man voor niets te doen zooveel
wint en gij niet genoeg verdient om te eten, dit is de grootste oorzaak van uwe
armoede. Als deze onrechtvaardigheid verdwenen is, zult gij de concurrentie der
Engelschen niet moeten vreezen.
Voegt daarbij dat de stoomsloepen weldra de zeilsloepen zullen vervangen, dat
die sloepen met min mannen varen en gij zult met ons moeten bekennen dat veel
lijden u te wachten staat omdat de loonen nog zullen dalen en het getal visschers die
werk hebben nog altijd zal verminderen.
Wat zou er nu moeten gedaan worden? Het gouvernement zou de visscherssloepen
moeten koopen of nieuwe doen bouwen, u die laten bevaren en u al de winsten laten,
na aftrok van een intrest van 4 of 5 per honderd voor het voorschoten geld, de
assurantiepremie en de sleet op sloep en tuig.
Gij zoudt zoo goed varen en zooveel vangen als nu, maar geen ellende meer kennen,
omdat uw loon meer dan verdubbeld zou zijn door geene winsten aan nietsdoende
scheepsreeders meer te moeten afstaan.
Zal het gouvernement dat doen? Neen, nooit, omdat het al rijken zijn die in de
Kamer zitten en deze rijken rijk blijven door de uitbuiting van visschers, boeren,
wevers, mijnwerkers en ambachtsmannen.
Moet gij nu niets doen omdat de rijken u verstooten?
Neen, gij moet zelf werken. Begint van vandaag af een maatschappij te maken,
Noemt ze, bij voorbeeld, de Vereenigde Visschers van Oostende, komt bij een in
eene herberg, benoemt de verstandigsten van u tot bestuurleden, de eerlijkste tot
kassier, legt wekelijks 10 of 15 centiemen uit en na korten tijd zult gij evenals alle
vereenigde werklieden, machtig zijn en uwe eischen aan uwe bazen kunnen stellen.
Doet als de werklieden van Gent, bij voorbeeld, die zoo arm zijn als gij, maar door
vereeniging rijke weerstandkassen hebben die bij werkstaking 10 franks per week
betalen, groote brood bakkerijen, waar de leden 3 maanden voor niet brood eten,
kleermagazijn, apothekerijen, schoenwinkel waar alles veel goedkooper is dan elders.
Volgt dat voorbeeld, vereenigt u en gij zult de zelfde uitslagen hebben.
Visschers, volgt den raad, die de socialisten u geven. Vereenigt u, leest onze bladen,
komt naar onze vergaderingen en wij verzekeren u dat eene schoone, gelukkige
toekomst u wacht, als gij zelf maar aan uwe redding wilt medehelpen.
Leest Vooruit, het eenigst vlaamsch blad dat de visschers en alle werklieden
verdedigt.
Gent, drukkerij J. Foucaert, Mortierstraat 16.
Rijksarchief te Brugge. Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge. Bundel 1888, no
2409.

Oud Kwatrijn
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Al waren wij noch so rijcke van haven,
het moet der weerelt bliven hier;
in een quaet lijwaet sal men ons graven,
ende daertoe in een hauten forsier.

- Uit het Hs. van Jacob de Hont, pastoor te Axel; ca. 1520. (N. de Pauw, Mnl. Ged.
en Fragmenten, 2, 325). Fortsier = kist.
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De Sint-Trudo abdij in Odeghem
1555
Het ‘cloostere van Sint Trudon’, in sommige akten ook ‘cloostere van Sint Truijen’
genoemd, stond in 1555 nog op zijn aloude plaats ‘bij de Grote Steenbrugge, ter
plaetse geheeten Odeghem’ bij Oostkamp. Sedert zijn aansluiting bij de hervorming
van Windesheim (omstreeks 1460) kende de stichting een bloei die eerst ten gevolge
van de godsdienstoorlogen van 1578 en volgende jaren zou onderbroken worden.
Op 3 october 1555 was de abdis Katherine vanden Heede overleden, die het klooster
zeer goed had beheerd en tot grote materiële welvaart had gebracht. Sint-Trudo stond
ten andere onder de visitatie van de bisschop van Doornik en van de prior van
Groenendaal (bij Brussel), en de abdissen werden flink bijgestaan door de ‘pater’:
een monnik van Groenendaal die bij het klooster resideerde en er, naast zijn functie
van biechtvader, een bestendig toezicht op de tucht en het beheer uitoefende.
Een week later (11 oct.) verscheen te Odeghem de suffragaan van de bisschop van
Doornik, heer Willem de Hauwere, als commissaris van de Keizer; hij was vergezeld
van Meester Georgius vanden Berghe, kanunnik van S. Salvators te Brugge, en van
Meester Petere Bocquiel, apostolisch notaris. Het was de eerste maal dat in Sint-Trudo
een abdis volgens de nieuwe formule van Keizer Karel zou gekozen worden(1).
De informatie van october 1555 geeft ons een volledig beeld van de samenstelling
van de kloostergemeente. Deze bestond uit drie groepen: de ‘Jouffrouwen’, de
conversinnen en de donatinnen. De twee eerste groepen waren besloten en gesluierde
zusters die ‘binnen de slote’ leefden, de donatinnen stonden buiten de clausuur.

(1) De overleden abdis Katherine van den Heede was nog door het convent verkozen geworden
op 12 september 1531. - De informatie werd afgesloten op 19 october. Onze mededeling
steunt in hoofdzaak op het rapport van deze informatie dat berust in het Algemeen Rijksarchief
te Brussel: Papiers d'Etat et de l'Audience, Kerkelijk Fonds, Reg. 897, f. 231-247.
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De Juffrouwen waren de eigenlijke koorzusters ‘ofte nonnen de swerte wielen
draghende’ en maakten het Kapittel uit. Zij behoorden tot de gegoede stand, een
betrekkelijk groot aantal stamden uit het Brugse ambts- en koopmanspatriciaat.
De conversinnen, dienende zusters, droegen een witte ‘wyle’ (sluier) en werden
met de naam ‘suster’ aangesproken; zij hadden een plaats in het koor doch niet in
het Kapittel.
In 1555 telde het klooster 36 Juffrouwen plus een novice, en 13 conversinnen.
De buitenzusters-donatinnen, alias grauwzusters, waren geprofeste kloosterlingen
en werden als ‘suster’ aangesproken. Een geprofeste Juffrouw was aangesteld om
‘de graeu zusters die men naempt donatinnen... te regeeren ende beweghen’. In 1555
waren deze zusters 18 in getal.
Het soortelijk onderscheid tussen de nonnen werd door de dood niet opgeheven:
de Juffrouwen werden in het koor zelf begraven, de dienende conversinnen werden
bij de spreekkamer en de uitgang naar de fruithof binnen het kloosterpand bijgezet,
de grauwzusters werden in de fruithof zelf begraven.
Bij de informatie hoorden de commissarissen gewoonlijk uitsluitend de
kapittelzusters die het convent uitmaakten en alleen kiesrecht hadden. De informateurs
van 1555 hoorden echter ook de conversinnen en de donatinnen die alle met naam
en toenaam in het rapport voorkomen.
Hier volgen nu de drie lijsten. De getallen na de naam zeggen: 1. de leeftijd; 2.
het aantal jaren professie. Alleen van sommige Juffrouwen wordt de geboorteplaats
opgegeven.

I. De Juffrouwen.
1. Anna Hauweels, priorin. 72-52.
Zij getuigt dat er goede devotie is en dat het klooster goed beheerd wordt; dat
weten de prior van Groenendaal die de visitatie doet, alsook de vicaris en
officiaal van Doornik.
2. Johanna Plas, van Brugge; suppriorin. 37-21.
3. Josyne van [den] Houve. 72-55.
4. Catherine Coste. 67-52.
5. Elisabeth Lotyns. 64-49.
6. Clara de Castillo. 61-45.
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7. Barbel Broussauls (Brussault), van Brugge. 46-31.
Is kapelanes van de vorige abdis geweest en heeft nadien het officie bediend
van overste der grauwzusters.
8. Marie van Orroir. 50-29.
9. Margriete Martins, van Duinkerke. 46-30.
10. Elisabeth Espallart, van Brugge. 46-29.
11. Marie Inder Weyde, van Brugge. 40-21.
12. Anna Cordier, van Brugge. 40-21.
13. Elisabeth Bernaerts, van Brugge. 53-37.
14. Catherina Bethencourt, van Brugge. 33-17.
15. Catherina van Hecke, fa Francisci, van Brugge. 25-8.
16. Catherina Voets, fa Antonii; kosteres. 40-20.
17. Clara Payers, subcantores. 39-19.
18. Godeleva Hercke, van Brugge. 36-19.
De notaris schreef haar naam ‘Godeleva’; zij zelf tekent ‘Godelieve’.
19. Catherina van Heede. 32-16.
20. Maria Carliers, van Brugge. 32-17.
21. Agnes Brussaults. 31-17.
22. Marie Martins, van Duinkerke. 31-15.
23. Anna van Huerne, van Oudenaarde. 28-12.
24. Catherine Broukers, van Brugge. 31-12.
25. Johanna Broukers, van Brugge. 30-12.
26. Josyne Paijs, van Brugge. 28-13.
27. Jaquemijne Casteleijs, van Brugge. 27-10.
28. Margriete fa Jan de Cerf, van Brugge. 21-7.
29. Anna de Santa Gadea, van Brugge. 24-7.
30. Adriane fa Jacoba De Boodt, van Brugge. 23-6.
31. Johanna de Santa Gadea, van Brugge. 22-6.
32. Maria Bibaus, van Tielt. 24-6.
Zij stelt een kruisje als handtekening.
33. Isabella de Santa Gadea, van Brugge. 20-3½.
34. Isabella van Pamele. 18-2.
35. Adriane De Vos, van Gent. 18-2.
36. Jacomina de Spinosa. 19-2.
Zij tekent ‘Suster Jacomine van Spynose’.

II. De zusters conversinnen.
1. Anna Verstraete. 65-53. ‘Geprofesset inde staet vanden conversinnen ontrent
53 jaeren’.
2. Loijse Vijserycx. 57-44.
3. Marie Damhouders. 58-40.
4. Margriete Mesdach. 51-30.
5. Margriete Vellebiers. 49-30.
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6. Marie van Rijn. 34-17.
7. Gilline Svulfs. 30-15.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Marie Schere. 25-10.
Magdaleene van Vijve. 25-?.
Marie Anteunis. 27-2.
Natalia van Rouvroy. 25-2.
Johanna Le febvre. 16½-1.
Catherine van Wambeke, geprofest voor 5 weken.

III. De donatinnen of grauwzusters.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Katherine van Poele. 69-54.
Margriete Vannedonck. 68-?.
Marie Ampe. 46-?.
Thomasine Tavernier. 49-?.
Cornelie Ghijselijns. 58-37.
Catherine Flabbarts. 63-37.
Anna Dierdoncs. 55-26.
Catherine Veldekins. 54-24.
Catherine Ghyselins. 44-24.
Aleyde Willekens, van Brabant. 33-16.
Johanna Timmermans. 38-23.
Barbel Assemans. 38-16.
Barbel Vermeulene. 36-12.
Cornelis Haghelynck. 28-8.
Fransijne Weyts. 23-6.
Corinne Willekins. 21-4.
Barbel de Langhe. 26-3.
Jossyne Cammerens. 24; geprofest te Pasen.

De bovenstaande lijsten geven een kijk op de leeftijd van intrede en professie in
St-Trudo gedurende de eerste helft van de 16e eeuw. Volgens de Windesheimer
statuten (1502) moesten de postulanten het 18e jaar bereikt hebben, later werd men
soepeler. In 1544 had het generale Kapittel bepaald dat geen meisje vóór zijn 16e
jaar tot de professie mocht toegelaten worden; in de praktijk gold als laagtegrens 13
jaar voor de inkleding en 15 voor de professie(2).
Van de 36 Kapittelzusters van St-Trudo zijn er 20 geprofest in hun 16e en 17e
levensjaar, hetgeen dus de inkleding op 14 jaar veronderstelt. Beneden deze leeftijd
staan 5 professies op 15 en 2 op 14 jaar. Een minderheid - 9 op 36 - is geprofest
boven de 17: 2 in het 18e, 3 in het 19e, 3 in het 20e jaar. Eén enkele van 21 jaar komt
in de reeks als een
(2) Dr. R.R. Post. Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie p. 170 (Utrecht
1954).
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uitzonderlijke late ‘roeping’ voor: misschien wel een van de enige roepingen in de
moderne opvatting van het woord, daar in de 16e eeuw de kloosterstaat - zoals ook
het huwelijk - in de regel nog geen eigen romantiek kende en gewoon als een plaatsing
van de jonge dochters werd beschouwd.
De leeftijd van de professie van de conversinnen is meer gespreid: 11 zusters - bij
2 ontbreekt de opgave - werden geprofest op een leeftijd uiteenliggend van 12 tot 25
jaar.
De donatinnen zijn algemeen op oudere leeftijd ingetreden. Van 15 op de 18 is
het jaar opgegeven; van deze 15 zijn er 10 geprofest tussen 20 en 30 jaar, 3 hebben
hun professie afgelegd als zij 17 en 2 als zij 15 jaar waren.
Het groot aantal Juffrouwen en zusters in St-Trudo in 1555 getuigt van een bloei
die waarschijnlijk een hoogtepunt geweest is in de geschiedenis van het klooster(3).
Het feit is zeer sprekend wanneer men bedenkt dat St-Trudo alsdan met zijn 50
koorzusters - de donatinnen niet meegerekend - belangrijk meer nonnen telde dan
de Cisterciënserabdijen van Hemelsdale en Spermalie samen.
Op het verhoor verscheen ook pater Diederic van Opten Berch, uit het klooster
Groenendaal. Hij was biechtvader in St-Trudo sedert 4 jaar. Uit zijn getuigenis blijkt
dat zijn functie niet tot de zielzorg beperkt was. Al de belangrijke bestuurszaken
werden door hem geregeld, de rekeningen door hem nagezien en afgesloten. Bij de
verkiezing volgens de statuten had hij twee stemmen, de eerste en de laatste. Hij
leefde buiten de clausuur en was bijgestaan door twee medebroeders-priesters uit
Groenendaal. Twee lekebroeders stonden in dienst van de Pater en zijn twee
kapelanen(4).
De informateur zond een rapport naar Brussel waarin hij drie kandidaten voorstelde
in de volgende rangorde:

(3) Over de bloei van St-Trudo in de 15e eeuw, zie de belangrijke studie van Dom Nicolas
Huyghebaert: Een Kroniek van de Sint-Trudo Abdij te Brugge over de jaren 1475-1480, in
Sacris Erudiri V, 1953, 402-422. - Voor de geschiedenis van de abdij in de jaren 1550-1600
zie onze bijdrage in Biekorf 54, 1953, 140-145.
(4) Pater Dierick van Opten Berch was een Brusselaar, ingetreden in Groenendaal in 1538. Hij
was rector in St-Trudo van 1552 tot 8 april 1556. Hij werd als prior van Groenendaal op
St-Bartholomeusdag 1566 gedood door een gewezen ontvanger van het klooster. Over hem
M. Dykmans, Obituaire du monastère de Groenendael (Brussel, Kon. Commissie voor
Geschiedenis, 1940), 39, 236, 325, 408 (no 28).
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1. Marie van In der Weyde. Deze zuster had het officie van ‘meestresse van de jonge
nonnen ende novitien’ en werd heel bijzonder aanbevolen.
2. Barbel Broussault. Deze heeft machtige en rijke vrienden, gedraagt zich echter
‘een weinich te fier ende te straf’: het zou geen ‘moeder’ zijn.
3. Johanna Plas, suppriorin.
De suffragaan voegde bij zijn rapport de volgende stichtelijke beschouwing om
de hoge Heren van het Conseil Privé aan te zetten bij de benoeming het geestelijk
welzijn van de kloostergemeente te behartigen, en een zuster te kiezen die het actieve
met het contemplatieve leven wist te verzoenen. Hij schrijft:
‘Men mach segghen dat Magdalena, een devote religieuse, eer zal Martha worden,
houdende nochtans haer beste deel, dan eene Martha met veel dinghen verstrooit,
zoude Magdalene godlyken leven cunnen aengenemen.’
De keus van Brussel viel op Johanna Plas die gedurende bijna 30 jaar abdis van
St-Trudo zou zijn(5). Onder haar bestuur vallen de beroerde jaren die de verhuizing
van St-Trudo uit het landelijke Odeghem naar binnen de muren van Brugge zouden
meebrengen. Reeds in de eerste jaren van haar beleid werd de vrede en de veiligheid
in Odeghem gestoord. In 1557 dreigde het gevaar van het arme, uitgehongerde volk,
immers het graan was zo schaars en duur ‘dat het aerm volck raesende van honger,
begonsten bijeen te vergaderen ende dreyghen cloosters ende solders te plunderen,
soo dat het convent, door raedt van goede vrienden, alle de besonderste meubelen
binnen de stadt vluchtede ende het graen verbergde, uut vreese van door het arm
volck overrompelt te worden...’ (Kloosterkroniek). Begin juli 1558 werd Duinkerke
door de Fransen ingenomen en deerlijk geplunderd, de paniek was algemeen; een
twintigtal zusters van St-Trudo vluchtten alsdan naar het Sion-klooster in Oudenaarde
met ‘al de brieven, juweelen, beste cleederen ende meubelen’. Na de overwinning
van Egmont bij

(5) De moeder van Joanna, [van de] Plas, weduwe van Pieter Baers, kwam in het St-Trudoklooster
wonen en overleed er in 1563. (Kloosterkroniek).
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Grevelingen, drie weken later, konden zij terugkeren. In afwachting van grotere
troebelen en definitieve verhuizing(6). Binnen de veilige wallen van de stad heeft het
klooster zijn geestelijke en stoffelijke bloei van de 15e en de eerste helft van de 16e
eeuw niet meer kunnen evenaren. De voornaamste oorzaak hiervan is wel het grote
aantal van de oude en nieuwe stichtingen die zich na 1600 in de stad Brugge zijn
komen vestigen.
A. VIAENE.

Bijlage.
Uit het rapport van de suffragaan-bisschop van Doornik.
Declaratie van eenige pointen dienende totter voorseyder informatie.
Ierst aangaande den levene ende conversatie vanden religieusen van desen cloostere
van St. Truijen, als voir deerste point vanden brieve der maiesteyt: Es wekere ende
notoir voir allen persoonen, geestelycke ende weerlycke, binnen der stede van Brugha,
ende daar entrent woenende, dat tvoorseyde cloostre es noch ende heeft geweest over
lange tyt van zeer goede naeme ende faeme; als dat aldaer den goddelycken dienst
nacht ende dach devotelycke gedaen wort, ende de religie na de ordene ende regule
vanden heyligen bisscop ende doctoor St. Augustin behoorlyc onderhouden wordt.
Item datter nu zyn XXXVI. nonnen geprofest met noch een novitie, de welcke
besloten zynde, tsaemen gaen te choore, eten in eenen reefter, uuijtgesloten allen
mans persoonen, slapende in eenen dormitoir, toewel dabdesse, priorinne als alle
dandere.
Item zijn hier noch XIII. conversinnen, ende ontrent XX. donatinnen, geprofesset
onder den regule, ende discipline vanden selver ordene.
Item worden hier oock onderhouden drye religieuse priesters, reguliere van
Groenendaele oft diergelycke te wetene pater, met zijn twee medebroeders, de welcke
buyten de clausuere vander voorseyden convente eeten ende slapen, ende worden
gedient by twee leeckebroeders.
Item tvoorscreven cloostere es gelyck tcloostere van sinte Elisabeth oft Hiericho
te Bruesele, zonder eenighe andere differentie, dan dat de overste wordt ghenoempt
ende es abdesse, ghebruijckende de crootsche, ende en heeft de selve egheen ander
voordeel, dan gelyck elders een priorinne oft mater, alzoo dat dabdesse egeen goedt
be-

(6) Na de Beeldenstorm van 1566 werden de glasvensters van de kerk vernieuwd. Als weldoeners
die dit werk in 1567 hielpen bekostigen vermeldt de Kloosterkroniek: Hendrik de Schepper,
pater van Groenendaal; Jacob del Rio, abt van Baudelo; Jonkvrouw Weduwe van Mher Jan
vander Fonteyne; Antheunis van Huerne; de drie gezusters Santa Gadea, dochters van Alonso,
koorzusters in St-Trudo; Anthonio del Rio; Franchoys Oorchyns; Maria van Orroir, koorzuster;
Jonkvrouw Weduwe van heer Jan van den Ryne; Guilliame, heer van Cohen; Willem van
Wambeke; Jacob van Hee, heer van Voormezele.
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sundert en heeft, noch egeen cuekene, huijs, oft staet appart en houdt.
Item als daer eenige groot gebreecken van rebellie oft scandalizatie zoude gebeuren,
de welke capitulariter niet en zoude cunnen gebetert worden, zo hebben sij terstont
remedie bij de prior van Groenendale als visitateur, ende byden biscop van Doorniick
oft sijne officiers, als hen ordinaris, de welke aldaer commen visiteren.
Algemeen Rijksarchief, Brussel. Papiers d'Etat et de l'Audience. Reg. 897. f. 244.

Hoe Stok Vanheette aan zijn galgejongen kwam
Op blz. 63 van Biekorf '56 schrijft L. Defraeye over Jan de Zerewever die, naar men
zei, een galgejoeng bezat. Ik weet niet of de naam galgejong veel voorkomt maar
mijns inziens is de tussen haakjes aangehaalde uitleg als zou dit ‘talisman’ betekenen
niet helemaal juist. Niet overal werd het bezitten van een galgejoeng aangenomen
als zijnde een talisman, tot staving waarvan hieronder een verhaal dat ik optekende
te Hertsberge in 1947. Ik hoorde het daar van Rosalie Vermeulen (geb. dec. 1856)
die toen nog altijd de zondagvoormiddag bij mijn ‘metje’ kwam om heur haar te
laten kammen en vlechten, en die jammer genoeg de honderd jaar slechts op enkele
maanden miste (gestorven juni '56).
‘Stok Van Heette was eens te Wingene op de markt en hij had geen zakdoek bij.
Plots ziet hij daar een boer bij wie een schone rode bollekens-zakdoek met een tip
uit de vestzak hing. Zonder na te denken trekt Stok die zakdoek uit en wil er zijn
neus in snuiten maar wat zag hij? Er zaten twee galgejongen in. Dan pas herinnerde
hij zich dat men vroeger altijd vertelde dat men samen met gestolen goed altijd in
het bezit kwam van galgejongen. En dit bezit was bijlange geen plezier. Die
galgejongen waren geweldig veeleisend. Ze wilden slechts gevoed worden met levend
mensenbloed. Daarom moest men ze iedere dag van zijn eigen bloed te eten geven.
Men kon er ook slechts van af geraken als het gestolene zelf werd ontstolen. Hoe
Stok van zijn galgejongen is afgeraakt wist Rosalie niet te vertellen, maar Stien, haar
man zaliger, had ze dikwijls gezien, dus moet hij er maar moeilijk vanaf zijn geraakt.’
Rosalie was op dat ogenblik nog goed bij verstand, dat is ze trouwens gebleven
tot kort voor haar dood. Staande was ze ook nog genoeg, want ik kan ze mij moeilijk
anders herinneren dan op wandel langs de Vossebergen of in de Molleree, om hout
of mastappels te rapen. Zo is ze gebleven tot ze bijna 99 was. Daarna is stillekesaan
de achteruitgang gekomen, hoewel ze zich nog wel eens op de baan riskeerde.
Misschien is er wel iemand die beter op de hoogte is van galgejongen en deze
tegenstellingen kan op punt stellen.
DESMET S.
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Zomeravondzittingen
Op tweede Kerstdag heb ik Freed nog eens bezocht. Het was lang geleden dat ik hem
gezien had en ik kon mij bijna niet voorstellen dat hij nog leefde.
Freed was immers reeds een oud man in mijn kinderjaren. En toch zat hij daar nog
achter de kachel met zijn lange witte baard en zijn blinkende ‘wegelingsteker’ op
zijn hoofd. Hij deed zich niet de moeite op te kijken toen ik binnen kwam. ‘Dag
Freed’ zegde ik. ‘Dag mijne vent’ antwoordde hij. Het is al sedert tientallen jaren
dat hij iedereen ‘mijne vent’ noemt. De pastoor zowel als de burgemeester. En zijn
wegelingsteker heeft hij nog voor niemand afgenomen. Er zijn er zelfs die zeggen
dat hij er mede slaapt. Hij zou trouwens niet de enige zijn die dat doet. Verleden
zomer bezocht ik zo baas Claeys op Westvoorde. Ook in de negentig jaar. Hij was
juist berecht en hij lag daar waarlijk in zijn bed te kijken met zijn muts op het hoofd.

Freed de verteller.

Bij Freed was het nog erger. Hij was de enige in het dorp die de kerk binnen kwam
zonder zijn hoofddeksel af te doen. In de mis deed hij dat wel maar wanneer hij 's
middags of 's avonds kwam luiden, bleef die wegelingsteker op zijn wit haar staan.
Pastoor Rummens had zich eens kwaad gemaakt. ‘Frederik’ zegde hij, ‘ge zoudt
moeten uw klak afnemen als ge in Gods huis komt’. ‘Ge neemt gij de uwe ook niet
af’ zei Freed.
Freed was grafmaker en klokkenluider en ik dank God dat hij naast ons woonde
want het was een filosoof van wie ik veel heb geleerd. Vooral die zomeravonden
waren interessant. Ze zaten of lagen daar dan op het plankier en vertelden tot een
stuk in de nacht. Buik van Campe kwam die zittingen ook bijwonen en dat was een
penser die veel avonturen beleefd had. Het zijn die zomeravondvertellingen die ik
mij nog herinner en waarover ik hier wil spreken.
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Ik hoor Freed bijvoorbeeld nog altijd vertellen over zijn jeugdjaren. Hij was eigenlijk
afkomstig van Merendree en hij was koeier van zijn tien jaar af. Hij sliep toen bij
Loden van de Voorde, een oude knecht die moeilijk de slaap kon vinden en die tot
een stuk in de nacht lag te vertellen over katten die iemand achtervolgen tot hij grijs
haar krijgt, en zo meer. Loden was nog deserteur geweest in het jaar dertig en hij
had zich zes maanden moeten verborgen houden in een hooischelf. Daar kon Loden
over fantaseren! Maar hij was een verstokte ‘sjieker’ (tabakspruimer) en terwijl hij
vertelde in zijn bed hield hij niet op tabak te kauwen en te spuwen. Freed's gezicht
was 's morgens altijd ros gekleurd van het tabakssap. 't Was zelfs zo erg dat Loden
zijn broek en zijn vest recht kon zetten naast zijn bed, zo stijf waren ze geworden
van het tabakssap en de pap. Want in die tijd at men pap uit één ketel en van die ketel
tot aan de mond van de eters lagen er straten van pap. Maar Loden vond dat zo erg
niet.
En Stroomken, Freed, wat hebt ge daar eens mee uitgestoken?
‘Ah, ja, Stroomken. Dat was een manneken dat een groot nest jongens had maar
niet graag thuis bleef. 't Wilde altijd bij het volk zijn en in de drank. We hebben het
dan eens gepakt en in een zak gestoken. We hingen die zak aan een tronke boven
een driegracht en we lieten Stroomken daar overnachten. 's Morgens kwam de
champetter daar voorbij en hij hoorde Stroomken vloeken. Hij sneed de koord door
en Stroomken viel met zijn verdommenis in het slijk. Anders was die champetter
een vieze, maar alhoewel Stroomken de daders kon noemen, kwamen daar toch geen
vodden van’.
Freed had ook nog strontkannen gezet. Dat werd zo gedaan bij vrouwvolk dat te
veel op de straat liep en dus dikwijls de deur opende. Een stok werd schuin tegen de
deur geplaatst en een kan met brouwsel werd daar aangehangen. Als de vrouw 's
morgens de deur open deed, kreeg ze de hele lading op haar hoofd of viel de vuiligheid
in huis.
Maar Freed kon soms geweldig overdrijven. Zo bijvoorbeeld, als hij vertelde over
zijn tocht naar Oostende. Hij vrijde toen nog met Elodie en die diende aan de zee.
Freed ging zijn lief bezoeken per fiets. Maar dat waren toen nog van die velo's met
vaste pedalen en met een duimrem. In het begin ging alles goed, Freed reed zo snel
dat het zweet in zijn schoenen stond. De bomen bogen om waar hij voorbij kwam
en de blaffeturen van de huizen sloegen toe. Toen hij in Sijsele kwam moest hij,
bijna iedere keer dat zijn wiel rondgedraaid had, afstappen: want er stond een grote
blaas op zijn band en die moest hij door de vork trekken...
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Later heeft hij niet veel meer gefietst. Toch nog, die keer dat hij dringend wissen
moest halen naar Eeklo. Freed was immers ook mandenmaker en stoelvlechter, en
zijn wissen en biezen haalde hij te Eeklo bij een manneken die ze uit de kreken sneed.
Hij leende toen een koersvelo bij een gebuur. Het was plezierig hoe Freed toen op
dat koersmachten zat. Zijn lange witte baard hing daar nu zo dicht bij de grond en
zijn achterwerk stak in de lucht. Freed had de wissen aan zijn fiets vastgemaakt en
hij reed, naar zijn zeggen, zo snel dat de stukken uit de steenweg vlogen. Maar op
het dorp kon hij niet meer remmen. Hij was al door de pastoors haag gereden en
vloog recht zijn voordeur binnen. Gelukkig dat de achterdeur gesloten was, anders
was hij nog in zijn lochting terecht gekomen... Freed vertelde dat meer dan eens en
bijna iedere keer was het anders. Een variante was dat Fons de Pauw en de Bout
Leune hem moesten opvangen op de Briel. Ge mocht er altijd van geloven wat ge
wilde!
Met pastoor Rummens leefde hij als kat en hond. Leonie Pasters, de meid, zou het
niet gewaagd hebben op het kerkhof melkdistels te steken voor haar konijnen, dat
was de eigendom van Freed. ‘Gij in uw kerk en ik op mijn kerkhof’ zei hij tegen de
pastoor.
Het kon hem ook niet schelen dat er soms een voorname begraving plaats had
waar heren bij waren met ‘pijlkassen’ op hun hoofd. Hij werkte voort zonder zijn
wegelingsteker af te nemen en hij bezorgde de dode vlug zijn laatste rustplaats. Maar
hij kende al die doden, hij wist ze allemaal liggen. Hij sprak er tegen als wij met
levenden spreken.
‘Neldedjune, zitte gij hier nog?’ zegde hij toen hij Wieze Leune tegenkwam nadat
hij het kerkhof al eens had volgelegd. Wieze zat daar nochtans al veel jaren in en
toch was ze nog goed bewaard. Freed nam ze eenvoudig op en zette ze tegen de
kerkmuur terwijl hij de put wat dieper maakte. ‘Ge zult mij nu niet meer kl...’ zegde
hij.
Tieldeken van de Veire heeft hij zo eens doen schrikken dat het vrouwtje te vier
klauwen bij Fons de Pauw binnen vluchtte. Hij was toen ook bezig een put te maken
en hij was al zo diep dat hij nog slechts met zijn hoofd boven stak. 't Wijveken kwam
toen juist langs het kerkhek gegaan. ‘Tieldeken’ riep Freed met een zware stem,
‘Tieldeken’. Natuurlijk zag het vrouwtje niemand op het kerkhof en het moest dan
ook een dode zijn die haar riep.
Freed kon ook goed omgaan met doodshoofden die hij boven haalde. Schrik had
hij niet. Ook niet als hij in late winteravonden de klok ging luiden. Hij stak nooit
licht aan en vond de klokreep op de tast.
Eens gebeurde het dat hij iets van het altaar hoorde
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rollen, bonk, bonk, bonk, tot aan de kommuniebank. En een andere keer koorde hij
iets ritselen achter het stalleken van Bethlehem. Loof dacht dat het een spook was
maar Freed trok 's anderendaags een rat met haar staart uit het strodak van het
stalleken.
En nog een andere keer zat daar iemand gans alleen op een stoel achteraan in de
donkere kerk. Iemand die geen woord sprak, ook niet als Freed vroeg: ‘Mijne vent,
wat doet gij daar?’ De onbekende stelde zich langzaam recht en ging zonder iets te
zeggen naar buiten.
Al die gebeurtenissen lieten Freed koud. Zoals ik reeds zei, hij leefde tussen de
doden. Toen die Duitse soldaten daar enkele jaren achter de eerste oorlog uit het
kerkhof gehaald werden moest Freed daar ook aan helpen. ‘Er was daar enen bij die
zo'n schone grijze kousen aan had’ zei Freed. ‘Kijk eens, wat sterke kousen dat waren,
ik heb ze aan’.
En de toren dan! Daar was hij ook thuis. Daar hield hij de wacht als de bisschop
verwacht werd om aanstonds als de kerkvoogd in het zicht was de mensen met de
klok te verwittigen. Hij moest daar soms uren staan luiden op de horlogekamer,
midden de uitwerpselen van Peet.
Peet dat was de vriend van Freed, een kerkuil die daar boven op de horlogekast
naar de klokkenluider zat te glarieogen. Peet was een halve meter hoog en Freed
kende zijn handel en wandel. Hij kwam soms door een gebroken venster of door de
galmgaten binnen gezweefd, cirkelde dan drie, vier keren boven het hoofd van Freed
en zette zich dan op zijn gewone plaats. ‘Peet, mijne vent, zijt ge daar?’ zei Freed.
‘Hebt ge al veel muizen gevangen?’ En de uil, zo vertelde Freed, liet iedere keer een
geluid horen. Onze grafmaker zat soms met zijn zakken vol puiten om Peet te
voederen. Muur, de man die iedere middag het torenuurwerk moest opwinden, kon
Peet niet verdragen. Niet te verwonderen, want gans de horlogekast was bedijsterd
en overal lagen ballen met muizenkoppen of huiden. Het was de schuld van Muur
dat die Gentse schaliedekkers de uil gevangen hebben. Ze hebben dat met een deken
gedaan. Toen Freed dat vernam was hij woedend. Lange tijd liep hij zonder spreken
omdat Peet dood was.
De zaterdag vóór de kermis ging onze klokkenluider de mei op de toren steken.
Dat was ook geen kinderspel, zo met een zware berkentak al die ladders opklimmen
en over balken lopen om het bovenste venstertje van de smalle toren te bereiken. Ik
mocht een paar keren met Freed meegaan toen hij dat deed. Maar anders was hij
weigerachtig van zijn toren.
(wordt voortgezet)
D. VERSTRAETE.
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Ziektediening eertijds vanuit Rumbeke
In oude documenten, in tal van inventarissen van voor de Franse tijd vindt men sporen
van beewegen en van bidzaligers, en verneemt men waar onze voorouders naar toe
trokken om de hulp der heiligen in te roepen als deze der mensen te kort schoot. Hier
volgt nu voor Rumbeke een historische aanvulling bij onze mededeling in Biekorf
(hiervoor blz. 241-245) over dieren en bedevaren.
Voor Rumbeke is het bedevaartsoord bij uitstek heel zeker altijd DADIZELE geweest,
waar men Onze Lieve Vrouw gaat te voet vallen bij alle menselijke miserie.
In het mirakelboekje van Dadizele staat Rumbeke reeds vermeld van in 1362:
Twee gebroers uit Rumbeke genezen van de pest, op de belofte gedaan door hun
vader om de kerk van Dadizele te gaan bezoeken en er aan O.L. Vrouw drie wassen
kaarsen te offeren, elk drie pond zwaar.
De kerk van Dadizele is eigenaarster van twee schone paardehofsteden op
Rumbeke. De eerste, ‘Het Dayselleen’, bezit zij sedert meer dan vier eeuwen; de
tweede, het hof waar Adiel Verstraete op boert, is haar geschonken geweest na de
eerste wereldoorlog, door de laatste der kinders Coopman. Hoewel men niet met
zekerheid kan uitmaken hoe de kerk van Dadizele eigenaarster geworden is van het
‘Dayselleen’, is het toch meer dan waarschijnlijk dat het hier ook een gift geldt of
een legaat, haar gedaan uit dankbaarheid door een of andere grote vereerder van O.L.
Vr. van Dadizele; 't zijn toch giften en legaten die aan de oorsprong liggen van meest
alle kerkgoederen.
En dat er Rumbekenaren te vinden zijn geweest, zowel in de 20e eeuw als in de
16de, om aan de kerk van Dadizele zulke milde offeranden te brengen, getuigt zeker
wel hoe diep en hoe vast de devotie tot O.L. Vrouw van Dadizele de mensen hier in
't lijf zit.
In een inventaris, ten sterfhuize van Jacquenmyntje Victoor, overleden te Rumbeke
11 september 1734, staat te lezen: ‘Lucas Degryse pretendeert over een voyage naer
Merckhem ende een pilgrimage naer Dadizele voor de overledene 3:0:0 £. par.’
(Weezerystukken graefschap Rumbeke 28 april 1735).
Waar men vroegertijds ook nog al veel naartoe trok van uit Rumbeke, dat was
naar O.L. Vrouw van WESTROZEBEKE. Uit de inventaris ten sterfhuize van Victor
Vandenbussche, overleden te Rumbeke in 1734, noteerde ik: ‘Over twee pelgrimagen
by de overledene belast eene naer Roesebeke ende eene naer Emelghem 1:16:0 £.
par.’. En uit de inventaris ten sterfhuize van Maryn Dobbelaere overleden te Rumbeke
november 1641: ‘Men es noch schuldygh an Antheunis de Jonghe over de reste van
een ghetouwe en gheleenden gelde ende verschotten voor was ende het doen van een
pelghermaghie tot Roesebeke over den overleden, te samen
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32 £. 8 sch. par.’. Hier vinden wij de naam van een der oudste - mij bekende bidzaligers van Rumbeke.
Te EMELGEM vereert men O.L. Vrouw ter ruste, en men gaat er dienen om rustig
te kunnen slapen of gerust te sterven. De kerk van Emelgem bezit een prachtig O.L.
Vrouwbeeld, met het kindje Jezus ingeslapen, zijn hoofdje rustende op de schouder
van zijn moeder.
Aan de devotie der Rumbekenaars voor O.L. Vrouw van Westrozebeke zal de
grote pastoor Valcke, die een Rozebeeknaar was, en te Rumbeke stond van 1742 tot
1787, zeker ook wel een duwke gedaan hebben. Sedert de slag van Rozebeke in
1382, wordt er aldaar een mirakuleus O.L. Vrouwbeeldeken vereerd. Bij het 500jarig
jubelfeest, in 1884, trok op maandag 21 juli Rumbeke in bedevaart naar Westrozebeke,
werd er plechtig ingehaald en bezocht de zeven kapellekens van de ommegang.
Men gaat dienen naar Westrozebeke tegen de ‘roos’ natuurlijk, - tegen de droge
roos, besluit pastoor Slosse uit het ‘Roosebeke sicca’, zoals hier en daar Westrozebeke
vernoemd staat.
Dadizele, Westrozebeke, Emelgem, 't is allemaal in de omgeving van Rumbeke, en
dat waren geen ontzienlijke tochten, bijzonder niet over tijd van jaren, toen men niet
vervaard was uren verre te voet te lopen; maar in de 18e eeuw trok men ook reeds
verder, om te beewegen en te dienen. Weerom zijn daar een paar inventarissen, die
het ons leren.
Ten sterfhuize van August Berteloot († Rumbeke 1738): ‘Item wordt alhier gebracht
tot het doen van drie pilgrimagiën door de overledene gheordonneert te weten eene
naer Meesen, Haesebrouck ende naer Cortrycke, tsamen 8 £ par.’.
En ten sterfhuize van Maerten Vermeulen († Rumbeke 1730): ‘Item wordt alhier
voor schult ghebrocht over een bedevaert die moet ghedaen worden naer Assebrouck
met offeringhe van een half pont wasch aen O.L. Vrouwe aldaer, volghens d'intentie
van den overledene 3:8:0 £ par.’.
De verering van O.L. Vrouw in de kerk van Mesen, die vroegertijds een abdijkerk
was, bestaat ook al veel eeuwen; de novene heeft er plaats in de tweede helft van
september en dan doet men er ‘De Grote Keer’, een beeweg van een grote ure gaans
door de velden.
O.L. Vrouw van Assebroek, waar men gaat dienen tegen het asthma, blijkt heel
vroeg in Rumbeke te zijn bekend geweest.
Reeds van over meer dan twee eeuwen trok men van uit Rumbeke naar het verre
Halle in Brabant om te dienen. In de inventaris ten sterfhuize van Joosyne Pincket
(† Rumbeke 1740) las ik: ‘Den houder vindt goed, om hem te remplaceeren van de
funeraillen van de overledene, met twee pelgrimagen eene naer O.L. Vr. van

Biekorf. Jaargang 57

313
Halle en naer Meesen, die volghens costume syn ten laste van d'hoirs alleene, 40:6:0
£. par.’.
Wat bij onze aanhalingen opvalt, 't is dat het altijd en overal O.L. Vrouw is dat
men te voete valt. Ik heb te Rumbeke geen enkele inventaris gevonden van vóór de
Franse tijd, waarin er sprake is van andere heiligen. Zou dat dienen van gewone
heiligen misschien maar later opgekomen zijn?
Wat alleszins tamelijk eigenaardig is, 't is dat het volksgeloof in Vlaanderen er toe
gekomen is, speciaal bij deze heiligen te gaan dienen wier naam, - of die vereerd
worden in een dorp waarvan de naam, - ongeveer dezelfde klank heeft als de ziekte
welke men wil bezweren. Zo gaat men dienen naar Geluwe tegen de geelzucht, naar
St Joris ten Distel tegen de distel, naar Sint Eloois Vijve of Sint Eloois Winkel tegen
de St Elooisnagel, naar Rozebeke tegen de roos, naar Ruien tegen de ruie, naar Zulte
tegen 't zilt, naar St Katerine bij Kortrijk tegen de katrienewielen, en naar Blasius te
Rumbeke tegen de ongemakken aan de blaas.
Tegenwoordig hebben de bidzaligers het niet meer zo lastig als vroeger; 't is nu
schier altijd per spoor of per bus dat ze de beeweg afleggen. Maar vroegertijds
moesten ze dat allemaal te voet aftrappen, en soms nog wel in zonderlinge
omstandigheden: zonder onderweg een woord te mogen reppen, blootsvoets of op
de knieën. Het ergste wat ik daar ooit over te lezen kreeg, was het somber verhaal
dat volgt, verschenen in ‘De Thieltenaar’ van zondag 11 november 1855. ‘De
Thieltenaar’ was verre van een kalotegazette te zijn, ter contrarie, en 't verhaal is
misschien wel een tikje ironisch, maar die historie geeft toch een denkbeeld van de
boetplegingen die men, voor honderd jaar en meer, zichzelf - of anderen - durfde
opleggen. Ziehier het relaas.
‘Woensdag 1.1., omtrent 9,30 ure 's morgens, ontwaerde men op de publieke baen,
naby Thielt, een manskerel op zyn knien kruipende. vermoeid en afgemat, met
bebloede handen en beenen. Welhaest vernam men dat hy in die houding, eene
bedevaert deed naer de kapel van O.-L.-Vrouw van Salette te Thielt. Vertrokken van
Schuyfferskapelle om 4 ure 's morgens, had hy op die wyze een uer en half af te
leggen; hy zette moedig zynen weg voort, en ten einde de stad niet te moeten
doortrekken, deed hy zelf eenen grooten omweg langs de meerschen, door een koud
en regenachtig weder, verscheidene grachten en beken, altyd op zyne knien
doorkruipende. Hy kwam tot zyne bestemming ten 11 ure 's morgens, achtervolgd
door eene menigte nieuwsgierigen. Hy had dan zeven uren gebruikt om die pynlyke
en ongehoorde bedevaert af te leggen. Hy had onderweg zynen halsdoek in tweeën
gescheurd om zyn wonden te verbinden. Op alle de vragen die men hem toestierde
op die zonderlinge manier van penitentie te doen, bepaalde hy zich met te antwoorden:
“Zwyg, ik mag niet spreken”. Later hoorde men hem zeggen: “die domme menschen,
zy doen beloften, die zy zelve niet kunnen volbrengen”. Hetgeen bewyst dat hy die
bedevaert voor rekening van een ander deed. Die pelgrim van een nieuw slach noemt
zich Verfaille en is kleermaker van ambacht’.
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'k Heb geweten (en de meeste Rumbekenaars weten het ook, want 't is nog maar
enkele jaren geleden) dat een brave jongeling van alhier, - hij woonde over het station
tegen de Kazandmolen, - wiens broer verongelukte in de Albertstraat, overreden en
op de slag doodgebleven, van zohaast hem de wrede mare ter ore kwam, ten eerste
werke en niets te verletten zijn schoenen afsmeet en naar Dadizele trok in bedevaart,
twee en half uren ver, over kasseien en harde wegen, op zijn blote voeten. Dat getuigt
toch hoe diep het er bij sommigen nog inzit, dat ankervast betrouwen in de macht
en de hulpvaardigheid van O.L. Vrouw en hoe sommigen niet aarzelen zich soms
pijnlijke boetplegingen op te leggen, om haar te gaan dienen in haar aloud heiligdom
van Dadizele.
J.D.D. Rumbeke

Baas Ganzendonk
Boer Dhont was van een grote hofsteê naar een kleine komen wonen op de magere
grond van den Oostkouter te Petegem. Als hij een stik in zijn krage had zei hij:
Gelijk het waait en draait,
Gelijk het gaat en staat,
Gelijk het groeit en bloeit,
Gelijk het reilt en zeilt,
Al dat ge hoort en ziet,
Dat is hier allemaal 't mijne.

Uithangborden
Te Kruishoutem aan 't Kelderken was er in mijn kinderjaren een herberg met een
slecht geschilderd uithangberd. De bovenste reke waren grote letters, en, bij gebrek
aan ruimte voor de twee volgende reken, lazen wij:
BIJ VAN SIMAEYS IN DEN WELGEZINDEN KAAS
en haring te vinden.
Te Machelen aan de Leie, waar wij de zondagmorgen na Sint Pietersnacht op beêweg
trokken om Corneel te dienen, was er in die tijd een kleermaker-herbergier waar het
uitstak:
In Sint Niklaas, Bij Claeys-Claeyssens.
Te Deinze bij de fruitkoopman De Keizer op de Kouter:
In Keizer Karel Bij Karel De Keyser.
G.P.B.
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Het kasteel van Oostkerke bij Damme
Van het oorspronkelijk kasteel is weinig overgebleven. Toch trekken de twee ronde
toegangstorens aan weerszijden van de poort, tot dewelke een stenen tweebogige
brug toegang geeft, nog altijd veel nieuwsgierigen.
Op deze plaats woonden eertijds de heren van Oostkerke. Het vroegst gekende lid
van de familie der plaatselijke heren is Dodinus van Oostkerke, in 1089 vermeld.
Het oorspronkelijke kasteel bestond uit een opperhof met de woning van de heer
en een totale oppervlakte van ongeveer 1250 m2, en een nederhof dat gelegen was
ten noorden van het opperhof. Dit nederhof, waar zich de paardenstallen, koetshuizen
en andere dienstgebouwen bevonden, besloeg een oppervlakte van ongeveer 3400
m2.
Die twee hoven vormden elk een onregelmatige vierhoek en waren beide afgesloten
door een ringmuur van ongeveer één meter dik. Deze ringmuren waren beide omwald.
De enige toegang tot het opperhof liep over een brug die de walling overspande
gelegen tussen de noordmuur van het opperhof en de zuidmuur van het nederhof.
Op elk van deze twee hoven stonden drie ronde torens gelegen als volgt. Het
nederhof had op zijn noordzijde twee torens, gebouwd aan weerszijden van de
toegangspoort. Het zijn deze twee torens die men heden nog ziet; ze zijn gedeeltelijk
herbouwd. De derde, nu verdwenen, toren stond op de noordwesthoek en diende tot
duiventoren.
Het opperhof had zijn drie torens op drie hoeken; de noordhoek bezat geen toren
omdat daar de woonvertrekken van de heer stonden met vensters en deuren naar het
zuiden gericht.
Wanneer dit kasteel werd opgericht is onbekend. Het kan mogelijk uit de 14e eeuw
dateren en zou dan een oudere woning vervangen hebben.
Het gebruikte materiaal is baksteen. De twee toegangstorens die nog overeind
staan, zijn langs onder, gedeeltelijk zelfs in het water, gebouwd uit grote moeffen
van 32 cm lang. De overblijfsels van de ringmuur zijn opgetrokken uit baksteen van
mindere afmetingen. Alle torens hebben een doorsnede van 5,20 m overmeten.
Het laatste lid van de familie ‘van Oostkerke’ is ca 1462 gestorven.
De tegenwoordige gebouwen staan alle op het vroegere nederhof. Van het opperhof
zijn alleen de grondvesten van de ringmuren en van de drie torens overgebleven.
R. DE KEYSER.
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Mengelmaren
‘Den Driepikkel’: paalsteen van drie bisdommen
Het artikel van M. Cafmeyer over die Paalsteen van het Sijseelse, waarop vier
parochiën scheidden (Biekorf 1956 blz. 273) heeft er mij aan herinnerd dat er aan
de uiterste zuidelijke grens van Rumbeke een paalsteen staat waarop niet alleen drie
parochiën, maar van 1559 tot 1801 ook drie Bisdommen scheidende waren: Rumbeke
onder 't Brugse; Rollegem-Kapelle onder 't Doornijkse en Ledegem onder 't Ieperse.
En deze uitzonderlijke paalsteen, die in de volksmond name draagt ‘Den driepikkel’,
heeft ook zijn naam geleend aan de partijen land waarop of waarnevens hij geplant
staat, alsook aan de bossen daaromtrent.
In een belegerthede der Buschthiende van 't jaar 1605 (Fonds de Limburg Stirum
r
n 75 in R.A. Bg) las ik: ‘... ende vanden voors. Wulfspit streckende recht poort neer
den paelsteen staende den zelven op een stick landts ghenaemt den paelsteen, waerop
de prochie van Rumbeke ende Rolleghen scheedende syn, toebehoorende Pauwels
Vanhaverbeke.’
In de belegerthede van 1621 (zelfde Fonds nr 75) heet het: ‘rechte noordewaert
op den paelsteen staende van westen in den dyck van een vierkante stuk lants
toebehoorende P. Vanhaverbeke’. Dat stuk land is het huidige kadastraal perceel
sectie C nr 1938.
In de belegerthede van 1643 (zelfde Fonds nr 75) heet het: ‘... volghende 't zelve
straetken tot den paelsteen dye staet up de westzyde van zelve straetken in 't ghescheet
jeghens Leghem’.
Reeds op 't einde der 16e eeuw staat die naam bekend: ‘... in den ouden Busch
Cappoen rente, een percheel busch streckende Z ende N ghenaemt den paelsteen,
ligghende N-W van den Rolleghembusch’. (Terrier Hof t'Iseghem & Hazelt 1582 in
Fonds voornoemd nr 16 art 271.)
In het landboek van 't Hof t'Iseghem 1702 art 1685 staat perceel C nr 1938
beschreven als volgt: ‘een vierhouckte stick lants ghenaemt den grooten paelsteen
groot 5G 7R’. En in het landboek van 1761 art 1625, heet het: ‘den grooten paelsteen
palende West den paelsteenbusch’.
In het Bosterrier van 't Hof t'Iseghem 1725 art 198 is er sprake van ‘Ander busschen
gelegen in Suyt Rumbeke ghenaemt de paelsteenbusschen daer dese prochie van
Rumbeke ende de prochie van Ledeghem doorescheet.’.
Die paalsteen is er een van wat meer dan gewone afmetingen, ongeveer 20 × 20
cm en 1 meter hoog, of liever diep, want de boer die dit land gebruikt heeft hem
eenvoudig ondergedolven, omdat hij zijn werk belemmerde. Ik heb de steen overtijd
eens laten bloot maken; hij draagt geen opschriften, alleszins geen leesbare.
J.D.D. Rumbeke.
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Het Museum van Nieuwpoort
In een pas verschenen keurig gedrukte brochure van 16 bladzijden: Beknopte
Katalogus van het Museum van Geschiedenis en Folklore te Nieuwpoort, geeft
Conservator K.R. BERQUIN een bondig overzicht van de verzameling die aan zijn
zorg is toevertrouwd. Om ere te geven aan wie ere toekomt moeten we dat anders
zeggen en spreken van: de verzameling van Nieuwpoort's derde Museum die haar
bestaan te danken heeft aan zijn kundig beleid en onverpoosde toewijding. Daar ligt
het geheim van het feit dat Nieuwpoort, trots de verwoestingen van 1914 en 1940.
een lokaal Museum bezit dat een model van opvatting en uitwerking mag genoemd
worden. Over de belangrijkste zaken van het Museum heeft de Conservator een
uitvoerige beschrijving opgesteld die met de steun van het Stadsbestuur eerlang zal
uitgegeven worden.

Beeldhouwer Pieter-Jan Braecke
P.J. Braecke (Nieuwpoort 1859- Nossegem 1938), leerling van Pickery en Devigne,
heeft als beeldhouwer ook in het buitenland grote faam gehad. Door de wisseling
van smaak is zijn werk misschien al te zeer in het vergeetboek geraakt. In een kleine
gestencileerde brochure heeft Conservator K.R. BERQUIN een beknopte
levensbeschrijving van de kunstenaar uitgegeven samen met een katalogus van zijn
zeer verspreid beeldhouwwerk.
A.V.

Oostendse Rijmpjes en Liedjes
Een lezing door ARY SLEEKS gehouden voor de jonge Oostendse Folklore-kring ‘De
Plate’ is nu welverdiend en geslaagd vastgelegd in de keurige uitgave: Oude Oostendse
kinderrijmpjes en volksliedjes, die bij al onze folkloristen een beste onthaal zal
genieten. De auteur kiest uit de schat van zijn verzameling de rijmpjes en liedjes die
de geest en de ziel van het Oostendse volk tekenen. En hij weet dat zelf met pittige
Oostendse geestigheid te doen. Een reeks van 42 kinderrijmpjes en liedjes komen
aan de beurt; dan volgen een twintigtal Karnavalliederen, Lotelingen Soldatenliederen,
Minneliederen. En dat is zeker niet de helft van hetgeen de auteur in zijn mars heeft.
Komt weldra een volledige uitgave met zangwijze en verantwoording? En laten de
zangers van het ‘Loze Vissertje’ hun uitvoering op band opnemen? ook de bewerking
van hun dirigent Florimond Corsellis? - Van dezelfde auteur mogen we binnenkort
een werk over ‘Oude Oostendse Volkstypes’ verwachten.
- Ary SLEEKS, Oude Oostendse Kinderrijmpjes en Volksliedjes.
Oostende, Eigen Beheer, 1956, In 8o, 48 blz. Prijs: 25 F. (Voor de Westvlaamse
Folkloristen 20 F.) Te bestellen door storting of overschrijving op P.C. 587.30 (K.
Seys. Oostende).
A.V.

Biekorf. Jaargang 57

Biekorf. Jaargang 57

318

Woordenboek van het Landbouwbedrijf
De eerste aflevering van het Woordenboek van Dr J. GOOSSENAERTS is verschenen;
zij omvat de letters A-B (144 blz.; 150 F) - Het werk zal in 7 à 8 afleveringen
verschijnen en volledig zijn in 1957.
De uitvoerige titel moge hier, ten dienste van onze belanghebbende lezers,
medegedeeld worden; hij luidt als volgt:
De Taal in en om het landbouwbedrijf in het Noord-Westen van de Kempen. Een
taal-, vak-, geschied-, heem- en volkskundige bijdrage tot de Nederlandse
woordenschat.
De ongemene rijkdom van de documentatie, het brede opzet en de encyclopedische
uitwerking van de trefwoorden maken van dit woordenboek - zoals blijkt uit de
voorliggende aflevering - een soort Algemeen Vlaams Lexikon van het boerenbedrijf,
een standaardwerk dat de verdere studie van het onderwerp in de verschillende
Vlaamse gewesten ten zeerste zal bevorderen. Een eerste (niet uitgegeven) proeve
van dit werk werd in 1909 bekroond door de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde. Met deze nieuwe redactie, te midden van een veelzijdige
activiteit in dienst van de Vlaamse wetenschap tot stand gebracht, bekroont Dr
Goossenaerts nu op zijn beurt de Academie, die de publicatie van dit werk verzekert.
Het Woordenboek wordt in de handel gebracht door de N.V. Standaard-Boekhandel.
A.V.

De Rhetoricken Camere van het Heylich Cruys
Deze Kamer, in 1954 te St-Michiels heropgericht, beleeft een jong en fris gildeleven.
Men vergadert, men musiceert, de Toneelghesellen van de Camere spelen, en zopas
ontvingen we een tweede goed verzorgd nummer van In den Uyl, tweemaandelijks
tijdschrift van de Camere, dat niet zo schuw is als de vogel van zijn titel. (Redactie:
Pottenmakersstraat 23, Brugge). De aandacht van onze lezers verdienen in 't bijzonder
de bladzijden door de hoofdman, apotheker G. FRANCHOO, gewijd aan de geschiedenis
van het Heylich Cruys in het kader van De Camers van Rhetorike. De Kamer ontstond
in 1621 in de schoot van de Brugse handbooggilde (St-Sebastiaan): schutters vonden
elkaar in de herberg ‘Het Casteel van Sluys’ op de heerlijkheid Tilleghem, waar ze
goedkoper dan binnen de wallen ‘in de kanne konden kijken’ en met de regels van
de rhetorike conste begonnen om te gaan. Zo goed en zo wel, dat zij in 1670 door
de Hoofdkamer van de H. Geest erkend werden. De gilde vond hoge beschermers
in de familiën van Duerne en van den Bogaerde, en hield stand tot in 1854. - Dit zeer
onderhoudend overzicht wordt voortgezet in volgende nummers, die hopelijk naar
een minder vermoeiende zetspiegel zullen uitzien.
A.V.
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Onbeedigde Kapucijnen in de Franse Tijd
Het monumentale werk van de Westvlaming P. HILDEBRAND De Kapucijnen in de
Nederlanden (1945-1956; 10 delen) dat nu voltooid is, heeft een overvloed van
bouwstoffen samengebracht, niet het minst voor onze Westvlaamse geschiedenis.
Welk een overtuigende erelijst van vervolgde en gedeporteerde kloosterlingen wordt
ons daar nu geboden in de ‘Missie-Almanak der Paters Kapucijnen voor 1957’ (blz.
22-27; uitg. Eranciskaanse Standaard, Brugge): en dat alles komt eenvoudig uit het
7e deel van de geleerde Archivaris van de Belgische Provincie. Deze lijst zal een
grote verspreiding kennen en hier en daar misschien nog iets uit familieherinneringen
en plaatselijke overleveringen wakker roepen om de biografische gegevens aan te
vullen. Voor West-Vlaanderen bevat de lijst Kapucijnen uit de volgende gemeenten:
Ardooie, Deerlijk, Diksmuide, Dranouter, Geluwe, Hulste, Ieper, Kortrijk, Menen,
Meetkerke, Merkem, Meulebeke, Poperinge, St-Baafs Vijve, Tielt, Voormezele,
Westouter, Wevelgem, Zwevegem.
A.V.

Volksgeloof
Waar men voorbijtrekt met een lijk wordt de weg gemeen.
Lopende water uit een beek geput op Goede Vrijdag ‘bewaart’. 't Is daarvan dat
de pastor wijwater maakt. Wordt aangewend tegen verzweringen en etter aan de
ogen.
Eieren gelegd op Goede Vrijdag bewaren. Men stak ze in de strodaken tegen de
bliksem.
Krachtige hand tegen de roos. - Een mol met de hand doodduwen terwijl men zegt:
‘ik geloof in God den Vader, God den Zone en God den H. Geest’ (3 maal), en dan
een Onze Vader bidden: deze hand is dan voor altijd goed om door oplegging de
roze te genezen.
Gehoord van een goede zestiger uit de streek van Diksmuide.
V.N.

Kinderliedje
Klein soldatje groot soldatje
laat ons nu passeren,
het fluitje gaat de trommel slaat,
mijn broer is soldaat kameraad.
Manteltje en Mantlientje
Pudetje en Francientje
het waren twee soldatjes gelopen uit Kadzand
en z'hadden 't al verteert
groene kaas witte kaas
kopje van de grol.....
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Wie kan het aanvullen?
V.N.

Biekorf. Jaargang 57

320

Veriemandingen
Albij en is niet toe, - en een peerd 'n is geen koe.
Bijkan schoot ne veugel en hij 'n had hem niet.
Grauwrok en Blauwrok zal 't al betalen.
Tere-naar-nere met Oortjen-in-tween,
ze gingen te gare uit en ze kwamen in kwestie.
'k En hebbe noch de processie, noch de stoet gezien, d'andere zijn geweest, en alzo
zit ik altijd op Thuisblijverkes wagen.
Tijdgenoeg en Al-te-vroeg ze kwamen alle twee te late.
Tijdgenoeg liet zijn oest vorten en hij 'n had maar ne schoof.
Weet-je hoe zeere Jan Traagbeen wel loopt als hij neerstig is? - Zo zeere als 'n bond
hooi tegen wind.
Wie kent er nog meer zulke verhalende en verklarende personificaties?
C.B.

In Memoriam.
- Heer HERMAN VANDER GUCHT (Lo 19 juli 1872-18 juni 1956) was een bekend
figuur in zijn geboortestad en ommelands. En hij heeft ijverig bijgedragen om het
aloude Lo ‘van Julius Caesar’ luister bij te zetten. Niet alleen door zijn bedrijvigheid
in de toneelkring die vóór 1914 naam en faam in het Vlaamse land wist te veroveren.
In 1907 publiceerde hij een nu zeldzaam geworden plaatsbeschrijving: Loo illustré,
en gedurende de oorlog van 1914 een toeristisch werkje: De Dixmude à Bergues par
Loo et Hondschoote. In samenwerking met H. Norda bezorgde hij gedurende de
oorlogsjaren twee jaargangen van Rond den Yzer. In 1918 verscheen bij de gebroeders
Decarne te Stavele zijn wandeling Rondom den Yzer waarin hij gemoedelijk vertelt
over Reninge, de Blankaart, 't Vrijbosch, Alveringem, Forthem, Pollinkhove, Fintele,
Oeren, Stavele, Eversam, St-Rikiers, Hoogstade, Gijverinkhove. Te midden zijn
drukke bezigheden als wisselagent vond hij voort ontspanning met te zoeken en te
schrijven over het verleden van zijn geboortestad. Reeds in 1918 kondigde hij een
werkje aan over de Gilden van Loo dat, zover we weten, niet verschenen is; hij
bereidde ook nog geschriften over ‘Graaf Willem van Lo’ en over ‘Veurne-Ambacht’.
In de jaren 1930 vooral heeft hij in Biekorf dikwijls mengelmaren medegedeeld en
bijdragen geleverd o.m. over de oude kerkramen van Lo (1931), over Schamelen
Djoos te Lo (1933): hierin blijkt zijn kennis van het volksleven dat hij, ook als
voorzitter van de St-Sebastiaansgilde, hartelijk medeleefde. Zijn aandenken blijve
in ere.
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[Nummer 11]
Soldaat van Napoleon
Een ontmoeting in het Westland in 1835
Op een van zijn voetreizen in het Ieperse gedurende het jaar 1835 ontmoette de
Engelse trotter George St. George een man die hem voorkwam als een van de beste
vertegenwoordigers van het echte Vlaamse karakter, ‘de meest typische die ik ooit
ontmoette’, zegt St. George. Die Vlaming kwam uit een dorp in de omgeving van
Belle en was op weg naar Brugge, zijn geboortestad: daar wilde hij een zoon en een
dochter bezoeken die zich sedert een tiental jaren in zijn geboortestad gevestigd
hadden.
St. George vertelt nu zelf het overige: zijn gesprek met die vurige Vlaamse
Napoleonist en het onthaal bij hem in een gezellige Vlaamse woning van de Westhoek.
‘Zeven en twintig jaar geleden’, zo begon hij, ‘verliet ik Brugge als conscrit voor
het leger van Napoleon. Vive l'Empereur! Sedertdien heb ik geen voet in de oude
stad meer gezet.’
‘Dan hebt ge nogal lang dienst gedaan?’ vroeg ik.
‘O ja! ik ben in de sneeuwvelden van Rusland geweest - kijk! hier is het merk van
een kozakkenlans. Ik was bij de achterhoede onder Ney, in de terugtocht uit Moskou.
Vive l'Empereur!...’ Hij toonde mij een litteken in zijn voorarm.
‘Waart ge elders ook nog?’
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‘Drie jaar verbleef ik als krijgsgevangene in Welshpool, in Engeland. Kent ge die
plaats?’
‘Ja’, antwoordde ik.
Van dan voort spraken we Engels. Tot dan toe had hij in slecht Frans gesproken
en ik in slecht Vlaams. Ik bevond dat hij onze taal zeer goed sprak.
‘En hebt ge weer dienst genomen na uw uitwisseling?’ vroeg ik.
‘Ik was in Waterloo. Ah, mon Empereur!’ En hij wiste een grote traan weg toen
hij die dag noemde, zo rampzalig voor zijn idool.
‘En ge gaat naar Brugge nu?’
‘Ja. Ik heb de oude stad niet weergezien sedert ik optrok als conscrit. Deze zomer
is dat juist zeven en twintig jaar geleden. Ik ga er naartoe om oude kenissen weer te
vinden, als ze er nog zijn, en om mijn zoon en mijn dochter te zien, die daar wonen
met hun familie. Maar ge moet met mij meekomen, terug naar mijn huis, we zullen
er samen wat nemen.’
Zijn woning was een gerieflijk landhuis, gebouwd in de kleine harde brik van de
streek. Geen luxus in de meubilering, maar een overvloed van al wat behoort tot
comfort en goed leven. Er hingen schotels spek aan de balken, er was kaas in de
persen. De brede haard had een overgrote schoorsteenmantel van zwart marmer,
gesculpteerd met krullen en schilden; daarin, daarboven en daarrond stond en hing
het keukengerief van moeder de vrouw, een perfecte weergave van de potten en
pannen ons allen zo goed bekend uit de schilderijen van de oude Vlaamse meesters.
En in twee slaapkamers, gescheiden van die keuken - of salon, of spreekkamer, want
zij diende voor dat allemaal samen! - zag men, door de open deuren, oude bedden,
breed, hoog, en met gordijnen. Nooit in mijn leven zag ik zulke bedden, de
sneeuwwitte gordijnen van mousseline waren allebei zeer breed afgezet met fijne
kant, terwijl daaronder een sprei van oud damast lag. Het waren familiestukken,
evengoed als de andere meubels van het huis.
Mijn vriend onthaalde mij royaal en hartelijk. Het middagmaal - te een uur - bracht
ons spek, eieren, gevogelte
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en een keur van andere spijzen, en een soort uitstekend bier gebrouwen door de
huisvrouw, en ten slotte een kapitale kruik oude schiedammer.
En hij vertelde van de oorlogen. En vertelde immer weer. Ik heb nooit een menselijk
wezen een ander volkomener zien verafgoden dan hij deed met Napoleon. L'Empereur
was het eerste of het laatste woord van elke zin die uit zijn mond kwam. En ieder
gevoel dat in zijn hart geboren werd, scheen te ontspringen uit de herinnering aan
die grote figuur. Waarlijk, geen soldaat die onder Napoleon gediend heeft - en ik heb
er een groot aantal ontmoet in verschillende delen van het vasteland, Belgen, Duitsers,
Zwitsers, enz. - heb ik ooit de Keizer op zulke wijze horen vergoden.’
De gastheer en zijn vrouw waren zo ingenomen met hun bezoeker dat de reis naar
Brugge uitgesteld werd tot 's anderendaags en volgende dagen... Eerst na vier dagen
vertrokken Vlaamse gastheer en Engelse gast samen naar Brugge. Hier gingen hun
wegen uiteen en St. George beloofde dat, zo hij ooit naar Vlaanderen terugkeerde,
hij stellig en om vele redenen weer een bezoek zou brengen aan die hartstochtelijke
Vlaamse Napoleonist die voor Heine's grenadiers niet moest onderdoen.
- Uit: George St. George. A Pedestrian's Saunter in Belgium in the Summer of 1835.
With historical notes. Londen 1837. - De vertaalde passage komt daarin voor op de
bladzijden 181-184.
A.V.

Volkszeg uit de Leiestreek
Bij verkopingen wordt de hangel altijd eerst te koop gesteld.
De weerwolf steekt zijn vel in de tronken.
Ge kunt dromen dat ge een tand verliest. Dan zal binnen kort iemand sterven. Is 't
een tand van 't bovenkaakbeen, dan zal 't een nare kennisse zijn.
Te Poeke heeft er een pastor gestaan die preekte dat melk maar goed 'n is om kalvers
te vetten.
Niet 'n weet, niet 'n deert,
niet 'n heeft, niet 'n smeert.
G.P.B.
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Zedelgem: een Gallo-Romeinse vindplaats
In zijn ‘Geschiedenis van Zedelgem’ (1934) schrijft Pastoor Ronse op blz. 10 over
de Romeinse standplaats aldaar. Deze plaats, bij 't volk nog altijd gekend onder de
benaming ‘Het Motje’

Zedelgem. - Romeinse waterleidingsbuizen.

(de mote), - naar een oude bewoner van de wijk: groot 1/2 gemet ongeveer - ligt op
de Kroonwijk, op de Z.-helling van heuvelkam 20, tussen de herbergen ‘Den Doorn’
en ‘De Blauwe Kroon’, op de rechterzijde van de Diksmuidse heirweg, richting
Aartrijke. Ronse vermeldt de vondst op deze plaats van romeinse waterleidingsbuizen
die tot op heden in de pastorie van Zedelgem bewaard worden. Hiernaast geven wij
er een afbeelding van. En hier volgt de beschrijving naar onze eigen vaststellingen.
De rechtstaande buis: hoogte 34 cm; doorsnede voet 13,5 cm, lichtjes met de duim
naar buiten uitgebogen; binnendoorsnede voet 9,5 cm. Afgeschuinde kraagrand met
halsribbel op 4 cm; doorsnede kraag 7 cm. De buik verwijdt naar het midden toe.
Materiaal: hard gebakken, vuil grijsgele klei. - Een nogal grove wijde draad loopt
langs de binnenkant, wat er op wijst dat de buis gedraaid werd.
De afmetingen van de liggende met de staande buis verschillen weinig. De kraag
van de ene buis past in de uitgebogen voet van de andere en sluit er tamelijk goed
in (een vernuftig idee van onze Gallo-Romeinen!).
Er komen geen stempels of enig ander fabrieksmerk op deze voorwerpen voor.
Over de oudheidkundige opzoekingen te Zedelgem, zie de mededelingen van
Baron de Maere d'Aertrycke en Baron de Loë in Annales de la Société royale
d'archéologie de Bruxelles jg. 21, 1907, 426 en jg. 26, 1912, 158.
3.6.1956.
R. CROIS.
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Oude Mariabeelden en Mariadevoties te Nieuwpoort
Nu 't jaar '56 naar zijn einde loopt, wordt het hoog tijd dat we het vervolg geven op
de aantekeningen van de lopende jaargang (zie Biekorf 1956, blz. 15 en 77). Onze
vriend K. Loppens had maar vier beelden vermeld, en nog stond hij een beetje
wantrouwig tegenover het eerste: O.L. Vrouw van Remedie (I). Ik meen dat ik hem
heb kunnen geruststellen(1). Hier volgen nu aanvullingen op zijn overige vermelde
nummers; en enkele nieuwe nummers.

II. O.L. Vrouw van 't Skapulier.
L. zegt ons alleen dat het een ‘gekleed’ beeld was. Deze devotie was eerst in 1780
naar de parochiekerk verhuisd, na de suppressie van 't klooster van de Geschoeide
Karmelieten. Die paters hadden immers het monopolium van de devotie. Een
broederschap van 't Skapulier inrichten, buiten de kerken van de Karmelieten, waar
zo 'n klooster bestond, ging eenvoudig niet. De broederschap werd te Nieuwpoort
ingericht in 1663, 't jaar dat de Karmelieten er hun klooster stichtten. Het zal nooit
een zeer bloeiend klooster geweest zijn. Volgens de Registers van 't oud bisdom
Ieper was er al in 1723 sprake van afschaffen. In 1779 werd het ‘menens’: op 27
januari kregen de paters de toestemming van 't bisdom om weg te gaan; op 28 februari
1780 werd de kloosterkerk ‘geprofaneerd’, ontwijd en gesloten.
De Inventaris van 1859 laat ons, voor die tijd, de toestand kennen. De confrerie,
die nog in 1855 heringericht was, deed haar diensten aan 't altaar op 't einde van de
noordbeuk, en wel samen met een veel oudere Mariadevotie, O.L.V. van 't
Kindsbedde, waarover verder. Als zilverwerk worden vermeld: twee kronen, skepter
en wereldbol. Het beeld stond in ‘een zeer schoonen troon, in hout gebeyteld en
geheel verguld’, die ook van de Karmelieten gekomen was. Onze inventaris, die
anders zeer uitvoerig is, en voor de andere geklede beelden de hele garderobe in de
bijzonderheden beschrijft, vermeldt hier geen enkel kleed of mantel of hoofddoek.
Wat mij doet denken dat K.L. het misschien verkeerd opheeft als hij spreekt van
‘gekleed’ beeld. Boven het altaar van de noord-

(1) K.L. schrijft mij ‘dat het niet in zijn bedoeling lag een volledige lijst te geven’. Mijn bedoeling
is niet om te laten zien dat de lijst onvolledig was, maar ze eenvoudig aan te vullen. Intussen
krijg ik zelf nog een aanvulling van zeer bevoegde zijde. De Heer Berquin, de inrichter van
het merkwaardig Museum van Nieuwpoort, zegt mij dat ik, sprekend over de beelden aan
de buitenkant van de kerk, ook het schoon gotiek beeld mocht vermelden dat boven de
westingang stond. En dat hij, bij de brand van 1914, kon redden en in zijn kelder overbrengen.
En hij zond mij ook het gevraagde opschrift van het Mariabeeld aan 't Noordportaal: ‘Stelt
hier, o christen, nooit uwen voet - Voor gij Jezus lief en zijne Moeder groet’.
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beuk stond er zo 'n onbekleed beeld. De konfrerie bezat, in 1859, een vaandel met
geschilderd middenstuk, van rode gedamasseerde zijde, met ‘zyde galon, franje en
kwispels; zeer fraey’.

III. O.L. Vrouw van de Nood Gods.
Deze stond in de zuidelijke arm van de kruisbeuk, bij het altaar van Sint Norbertus.
Hier staan we voor een der oudste Mariadevoties te Nieuwpoort, een devotie die
(zoals deze van O.L.V. van Tuine te Ieper) in verband te brengen is met het ontzet
van de stad in 1489. Men had aan O.L.V. beloofd jaarlijks een kaars ‘ofte singie van
wasse te offeren, also lanc als dese stede groet is int ronde omme ghemeten’. De
Stadsrekening van 1493 vermeldt de singie als wegende 418 pond. L. meent dat die
kaars van 418 pond absoluut niet kan overeenstemmen met de stadsomtrek, die
ongeveer 2.000 meter lang was. En hij besluit: ‘Men zal begrijpen waarom de
Nieuwpoortenaars nooit stipt hun belofte volbracht hebben’. Ik vrees dat L. wat
haastig was om te besluiten en die oude Nieuwpoortenaars als woordbrekers voor te
stellen. Een singie of songie kan betekenen: wasdraad of lament. Bij onze Oude
Meesters, o.m. bij Memling (waar hij een Boodschap laat afspelen in een Vlaamse
huiskamer), zien we soms de singie op de hoek van een dresse staan: een opgerold
bondelke wasdraad, waarvan het uiteinde, dat aangemaakt wordt, naar boven steekt
en uitgetrokken is. Tweeduizend meter lament kunnen behoorlijk in 418 pond gaan;
meen ik toch. In de grote processie te Doornik droeg men een ‘songnie aussi longue
que le tour de la procession’(2); en te Chartres offerden de schepenen elk jaar aan het
wonderbeeld een ‘tour de cire, en forme de rouleau, d'un poids suffisant pour entretenir
un cierge durant toute l'année’(3). Te Nieuwpoort zal dat ook een ‘rouleau de cire’
geweest zijn. Lees wat R. Dupont daarover schreef in Biekorf 1905, blz. 395. Daar
spreekt hij niet alleen over de singie, maar nog over het beschilderd stel, waarin de
singie wordt ‘gehangen’; en over de steger of trap, die waarschijnlijk diende om de
singie af te rollen en naar boven op te trekken naar gelang ze afbrandde. Daar krijgen
we nog de teksten die verwijzen op het verband tussen onze devotie en de bekende
Retorika-kamer de ‘Doornecroone’. En de Nieuwpoortse Sint-Jansprocessie.
Het beeld van de Nood Gods, of van O.L.V. ter Nood zoals de Inventaris van 1859
het nog heet, was een Pieta(4). Zo 'n beeld kan moeilijk volledig aangekleed worden;
het kan wel een

(2) A. Cauchie, La grande procession de Tournai, blz. 23. Leuven, 1892.
(3) Colombeau, Cathédrale de Chartres, blz. 48.
(4) Zie overigens op de koperplaat van het gild van de Doornekroon in Annales Soc. d'Emulation
van Brugge, 7, 1845, blz. 220. Alsook Biekorf 42, 1936, blz. 179.
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mantel krijgen, een hoofddoek, een zilveren kroon. Onze Inventaris vermeldt drie
mantels: een beste van rode zijden pane met gouden sterren, een van witte gebloemde
zijde en een ‘minderagtigen’. Ook een zilveren kroon, een zilveren lamp en twee
vaandels. De oudste is van blauwe damast met een geschilderd middenstuk, aan de
ene kant een Pieta, aan de andere het H. Hart van Maria - wat ons laat raden dat ze
niet zo oud kon zijn. Ze was ietwat gescheurd en diende slechts ‘voor de convoyen
by slegt weder’. De tweede was van rode damast, ook met een Nood Gods, en geleverd
in 1854 door Grossé ‘passementier te Brugge’.
Meester Ladon had in de jaren 1920 de geschiedenis van de Nieuwpoortse belofte
afgebeeld in het groot zuidraam van het transept. Dat raam ging verloren in 1940.

IV. O.L. Vrouw Scheve Nekke.
Het vierde - en bij L. het laatste - beeld is O.L. Vrouw Scheve Nekke. De benaming
verwijst naar een bijzondere lichaamshouding. Te vergelijken met O.L.V. van de
Scheve Lenden in O.L.V. over de Dijle te Mechelen. En met de ‘Vierges déhanchées’
uit de Franse Kunstgeschiedenis. Dat beeldje wordt niet vermeld in onze Inventaris
van 1859.
Tot hier heb ik L. gevolgd. Nu komen nog drie Mariabeeldenen devoties die hij
onvermeld liet, en die zeker mogen besproken worden.

V. O.L. Vrouw van Kindsbedde
De benaming (in 't latijn ‘de Puerperio’) verwijst naar de Middeleeuwen - 't zal dus
te Nieuwpoort een zeer oude devotie zijn - en naar de vroegste voorstellingen van
het Kerstgebeuren, waarin O.L.V. wordt voorgesteld, uitgestrekt op een rustbed,
zoals een gewone kraamvrouw. Een bekende, nog zeer vereerde voorstelling van die
aard is de zogeheten ‘Châsse’ te Broekburg. Daar zo 'n voorstelling eerder realistisch
opgevat is, en zeker niet strookt met de mirakuleuze Geboorte, komt ze met de
Contrareformatie in ongenade. Molanus (ed. Paquot) heeft er een geweldige kritiek
op geschreven in zijn werk De Historia SS. Imaginum (Lib. II, Cap. XXVII). Een
Jansenistisch-getint bisschop van St. Omer wilde te Broekburg de Châsse doen
wegnemen; er ontstond een volksoproer en de bisschop moest de plate poetsen. In
de Middeleeuwen vond men geen aanstoot aan deze voorstelling. Er was een
‘Kindsbedde’ in O.L. Vrouw en in Sint-Katarina te Brugge, in Sint-Maartens te Ieper,
in O.L.V. te Kortrijk, enz. Te Nieuwpoort was er een Konferie van 't Kindsbedde ab
antiquo; en Mgr de Wavrans († 1784) had er nog bijzondere aflaten aan verleend.
Na de Revolutie werd ze heringericht in 1802.
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Het beeld - 't was een gekleed Moeder Godsbeeld van gewoon maaksel, dat het
vroeger liggend beeld had vervangen - stond bij het Sint-Jakobsaltaar, op 't oosteinde
van de zuidbeuk, een altaar waar nog de broederschap van 't Skapulier haar diensten
vierde. Volgens de Inventaris van 1859 bezat het, als zilverwerk, twee kronen, een
skepter en een ‘bolleweirelt’; als gewaad, een blauw zijden mantel met gouden sterren
‘en pointe d'Espagne’, en een wit zijden kleed ‘met bordeuringe in pailletten’. Voor
de gewone dagen, een zijden gebloemd kleed en zijden mantel. Het stond in een
krans, waarvan de pilasters in ‘simili-or’ waren, de guirlanden van blaren en rozen
‘in platine’ (wat verwijst naar de periode na 1800), bekroond met de naam van Maria
in zilver. De confrerie bezat nog een zilveren lamp.

VI. O.L. Vrouw van de Rozenkrans.
De Dominikanen, die voor de Rozenkransconfrerie een gelijk monopolium hadden
als de Karmelieten voor het Skapulier, hadden reeds hun terminarissen te Nieuwpoort
vóór 1270; in 1499 krijgen ze er een terminarishuis van Willem de Ram; in 1676
lieten ze deze eigendom over aan de Rekoletten die ernevens woonden. Zij zullen
de Rozenkransdevotie te Nieuwpoort wel ingebracht hebben, misschien in de late
jaren 1400, toen de godsvrucht een grote opgang kende; of kort daarop. De diensten
zullen wel in de parochiekerk geschied zijn, daar het terminarishuis geen publieke
kapel bezat. Al mijn Nieuwpoortse vrienden, die ik kon raadplegen, zijn het eens om
de Rozenkranskapel te vinden in de kleine absidale uitbouw, nevens het noordportaal,
waar nu de vont staat. Een kerkvisiete in 1695 noemt ze ‘chapelle royale’; het
Nieuwpoortse archief zegt Spaanse kapel(5). Wat ons laat veronderstellen dat ze diende
voor 't garnizoen. Zoals er nog te Oostende en te Damme een garnizoenskapelle was.
Maar in die twee gevallen is dat een hele beuk; en hoe die garnizoenssoldaten het
konden stellen te Nieuwpoort, met dat bekrompen kapelletje, is toch verwonderlijk.
Ze moesten natuurlijk in de beuk zelf zitten om de diensten te volgen. En zeggen dat
in die veel te grote kerk te Nieuwpoort (op de zuidkant), nog een vierde aangebouwde
beuk was die als een afzonderlijke kerk vormde. Maar in 1695 deden de
‘religionnaires’, d.i. de protestantse soldaten, dienst in die vierde beuk.
De Kerkvisiete van 1695 zegt verder dat de Karmelieten de Rozenkranskapel
bedienden. 't Was zo 'n beetje kerk in de kerk. Men bewaarde daar het H. Sakrament
terwijl, voor de parochie, het Allerheiligste in de Sakramentstoren in 't hoogkoor
berustte. Men droeg er processie... tegen 't gedacht van de parochiegeestelijken die
hierop reklameerden in 1695, en nog eens in 1723.

(5) L. Van Werveke. Inventaris van het archief nr 3200bis. Nieuwpoort, 1937.
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Maar 't was al boter aan de galg. Soldatenaalmoezeniers, nu lijk vroeger, dragen
botten; en vagen, zoals alles wat soldaat is, nogal gemakkelijk hun botten aan wetten
en gebruiken.
Het beeld van de Rozenkrans beschikte, in 1859, over twee kronen, skepter en
wereldbol, alles van zilver; over vijf verschillende gewaden - 't is wel de rijkste
garderobe van de reeks, wat bewijst dat de devotie nog bloeiend was. Er was een
paneel ‘zeer fraey geschilderd, voortkomende uyt de Spaensche kapel alwaer het
voor autaerstuk diende’. Op dat paneel stond Sint Dominikus, de Rozenkrans
predikend aan de religieuzen van zijn orde, en de XV mysteries(6). Er was een wit
damasten vaandel met geschilderd middenstuk. De confrerie werd heropgericht in
1695, en vernieuwd in 1838, en nog eens in 1853.

VII. O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen.
De Minderbroeders, hierin aangevoerd door hun confrater Duns Scot, hebben de
devotie tot de Onbevlekte Ontvangenis steeds als een familiedevotie beoefend.
Gedurende de Contrareformatie, een tijd van intense Mariaverering, terwijl de
Dominikanen de Rozekransdevotie verspreiden en de Karmelieten deze van 't
Skapulier, zijn de Minderbroeders de grote pedikers van de Onbevlekte Ontvangenis.
Nog een soort monopolium in de devotie.
Een confrerie van de Onbevlekte Ontvangenis bestond bij de Rekoletten te
Nieuwpoort. Wanneer ze ontstond kan ik niet vinden. Bij de suppressie van 't klooster,
in 1797, werden de ‘effekten’ van de broederschap gered door de confraters, en bij
het heropenen van de kerken in 1802-1803 ging de confrerie met have en erve over
naar de parochiekerk. Wat aanleiding gaf tot moeilijkheden. De ‘konfreers’ hadden
niet alleen het beeld meegenomen met zijn garderobe en juwelen, de ‘cataloge’ met
de namen van de Eed, het vaandel en al het gerief voor de begrafenissen, maar nog
de kommuniebank, die kort vóór de Revolutie in de kerk van de Rekoletten gesteld
was. En wel, omdat ze in de betaling ervan tot 80 guldens vlaams courant hadden
bijgedragen. De laatste gardiaan van 't klooster, pater Bernardijn, die destijds als
pastoor stond in 't nabije Oostkerke (bil Diksmuide), kon daarmee geen vrede

(6) Slosse vermeldt ook dit paneel, dat in zijn tijd in het noordzijkoor hing, als ‘zeer curieus’ en
voegt erbij: ‘détails à prendre avec une échelle’. Jammer dat Slosse niet op de ladder
geklommen is! Hij kon goed beschrijven. Het stuk wordt ook vermeld in de gedrukte
Inventaire van Couvez (1852), blz. 531; en in de Inventaris Naert (1902), die geeft: ‘Bois,
1,70 × 1,40 m; panneau principal d'un tryptique. Au milieu, dans un médaillon, la Vierge
tenant l'enfant Jésus; en dessous en voit St. Dominique prêchant le Rosaire à des personnages
vêtus de costumes du 16e siècle, agenouillés des deux côtés de la chaire. Le tout entouré de
15 médaillons représentant les mystères. Dans les angles, quatre saints de l'ordre des
Dominicains.’.
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nemen(7). De griffier Mr Coppieters had voor de kommuniebank honderd guldens
gegeven, en dat wel als vriend van 't klooster, niet als lid van de broederschap. Het
was overigens het gebruik, dat de broederschappen, eens dat ze in bezit waren van
het nodige gerief, bijdroegen voor de versiering van de kerk. Te Nieuwpoort, waar
de ex-gardiaan nog dikwijls bij vrienden en kennissen op bezoek kwam, werd er
verteld dat de pater de zaak voor 't gerecht ging brengen. Mr Vermeesch, de
bisschoppelijke administrateur voor 't Ieperse, en 't bisdom te Gent bemoeiden zich
met de zaak. De afloop ervan is mij niet bekend. Waar zou die Nieuwpoortse
kommuniebank belonden zijn?
Uit de briefwisseling van pastoor Jooris met de administrateur te Ieper(8), halen we
de Inventaris van 't goed, dat de konfreers in 1802 in de parochiekerk meebrachten.
Het beeld had drie stel kleren, een van gebloemde damast, een blauw, en een gemeen.
Daarbij verscheidene hoofddoeken. Als zilverwerk worden vermeld: twee kronen,
skepter, bollewereld (het was dus een Onbevlekte met Kristuskindje), een zilveren
halve maan, met een slang die errond krinkelde en ‘een silveren schicht om in de
muyl van het serpent te setten’. Het beeld stond in een krans van zilveren platen. De
Inventaris in 1859 spreekt van een krans in simili-or; de oude krans van zilveren
platen (waarschijnlijk ex-voto's) was dus al vervangen door onbeduidend, recent
werk; maar het beeld had, ter gelegenheid van de dogmaverklaring in 1854, een
nieuw gewaad gekregen: een kleed van witte moire en borduursels van fijn goud;
een mantel van blauwe zijden pane waarvan de boord afgezet was met een guirlande
van rozen, en de stoffe bezaaid met sterren, alles borduurwerk van fijn goud; en een
zeer schone ‘voile’ in brusselse kant. Dat alles had 900 (goud) franks gekost, en ‘was
gejond door de mildaedigheyd der Joffers dezer stad’. De diensten gebeurden aan 't
altaar in de zuidbeuk, dat oorspronkelijk aan Sint Jakob was toegewijd, en in 1859
heet: altaar van Sint Anna, of van de Onbevlekte Ontvangenis.
Als toemaatje - we zitten daarmee buiten de parochiekerk, maar 't is een enige
gelegenheid om die verstrooide dingen bijeen te houden - vermelden we nog dat er
te Nieuwpoort, in 't jaar 1664, een zeer vereerd beeld was van O.L. Vrouw in de
kapel van 't fort Nieuwendamme. Dit volgens de Acta van de brugse bisschoppen
XXX f. 122.
M. ENGLISH.

(7) Pater Bernardijn, in de wereld Jozef Jan van Brussel, geboren te Nevele 20 maart 1749,
geprofest te Oudenaarde (1766); was vikaris te Eeklo en gardiaan te Nieuwpoort. Hij werd
pastoor te Oostkerke (Diksmuide) 4 sept. 1804 en overleed er 2 maart 1808.
(8) Enkele brieven bewaard op het Bisschoppelijk Archief te Brugge, F. Nieuwpoort.
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Hondenmerktekens in Vlaanderen
Tot de gewone rechten van de heer op zijn heerlijkheid behoorde, naast de vogelrije
en visscherije, ook de vrije jacht. Een jager was, vroeger nog minder dan nu, niet
voor te stellen zonder jachthonden. Het onderhoud van deze jachthonden - het
hondebroot - viel ook dikwijls ten laste van de onderdanen van de heer. Het schijnt
wel dat de jachthonden van de verschillende heren een goed zichtbaar kenteken
droegen, getekend op een zijde of soms op de kop van het dier.
In een eigenaardig archiefstuk, gedagtekend 13 juli 1729(1), vonden wij een 130-tal
‘marcken van d'honden’, die hierbij gereproduceerd worden. Bedoeld stuk in slecht
Frans opgesteld, is slechts een copie, die naar het origineel van 1618 verwijst. Dit
laatste werd opgemaakt door ‘messire Guilbert de la Broyé, seigneur d'Astenbourgh’,
‘commis par feu monsgr l'archiducq’, en bevatte de opgave van ‘tous ceux qui
pretendoient droit et franche trompe et de chasse’.
De lijst is getiteld ‘Dit syn de marcken van d'honden’ en bevat 133 namen van
gemeenten, heerlijkheden en enkele heren, gevolgd van het merkteken der jachthonden
van die plaatsen of eigenaars. De grootste helft van deze lijst heeft betrekking op
Westvlaamse localiteiten, het overige deel van de merken is Oostvlaams, op enkele
uitzonderingen na. Enkele plaatsnamen zijn moeilijk te herkennen, wegens de zeer
slechte schrijfwijze.
Onder deze merktekens zijn er die voor verschillende plaatsen gebruikt worden,
b.v. de letter h, de platliggende drukletter E, de heraldische keper, de drukletters X
en W en de doorstreepte cirkel. Het grootste deel dezer tekens is willekeurig genomen,
uitzondering gemaakt voor het teken XIIII, gebruikt te Izegem, Reninge en
Liedekerke, waar de familie Vilain XIIII een rol in de lokale geschiedenis heeft
gespeeld. Het klankverband tussen het merkteken voor Zwevezele, een winkelhaak
of een ‘zwee’, en de naam van deze gemeente ligt voor de hand. Soms is het
merkteken eenvoudig de eerste letter van de gemeente- of plaatsnaam, b.v. ‘Burbeke’,
Neerwaasten, ‘Wallebeke’ en ‘Wallee’.
Hierbij geven wij de lijst van de gemeenten, heerlijkheden en eigenaars weer,
zoals die in het document voorkomen, met daarbij de mogelijke juiste lezing. Enkele
namen waren ons onoplosbaar. Het nummer vóór de naam komt overeen met het
nummer op de afbeelding van de tekens.
V. ARICKX.

(1) Rijksarchief Brugge, Fonds van der Gracht d'Eeghem, nr 90. Bundel verschillende stukken.
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Dit syn de marcken van d'honden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Het marck der Majts: (Graaf van Vlaanderen).
Haevelghem X Gruijthuijse = Avelgem, heerlijkheid Gruuthuuse.
Hanseghem in Strije = Anzegem, ‘in Strije’?
Halbeke heere van Mosgroen = Aalbeke, heerlijkheid van de heer van
Moeskroen.
Belleghem = Bellegem.
Boesinghe, Poucke en St. Legiers = St. Léger.
Beveren bij Rousselaere.
Coyeghem = Kooigem.
Cortryck = Kortrijk. Mevrauwe van Mastijn X op t'hooft.
Comene.
Cokelaere van Croijsmes = de heer ‘van Croijsmes’ op Koekelare.
Curene = Kuurne.
Coolscamp.
Dixmuijde.
Doltegnie = Dottenijs.
Dentreghem = Dentergem.
Dadezeele = Dadizele.
Derlicke = Deerlijk.
Drenoutre = Dranouter.
Gheluwe.
Hardoye = Ardooie.
Hoyghem = Ooigem.
Harlebeke = Harelbeke.
Hollebeke.
Heule.
Heeghem = Egem.
Hulste X op thooft.
Iseghem.
Ipere = Ieper.
Inghelmunster.
Lauwe.
Litnelden = Lichtervelde?
Lendelee = Lendelede.
Langhemarck = Langemark.
Steenburg = ?
Lonnoo gran Beveren = ?
Meulebeke.
Marcke.
Moen.
Meene = Menen.
Meesene = Mesen.
Morseele = Moorsele.
Mosscheroen = Moeskroen.
Nederwastene = Neerwaasten.
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43. Noortschote = Noordschote.
44. Nieukercke = Nieuwkerke.
45. Morslede = Moorslede.
Outerij = Outrijve?
46. Ostcamp = Oostkamp.
47. Pitteghem = Pittem?
48. Poperinghen = Poperinge.
49. Reckem.
50. Rousselaere = Roeselare.
51. Rumbeke.
52. Reijninghe = Reninge.
53. Rolleghem.
54. Rosbrugghe = Roesbrugge.
55. Spiere.
56. Ste Denijs.
57. Torrout = Torhout.
58. Thielt.
59. Waereghem van ijvers = heerlijkheid ‘vanijvers’? te Waregem.
60. Wijnghene = Wingene.
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Dit syn de marcken van d'honden
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Wielsbeke.
Wackere = Wakken.
Westvleteren.
Waestene prins van Chemay = heerlijkheid van de prins van Chimay te Waasten.
Westoultre = Westouter.
Wichte = Vichte.
Woormezeele = Vormezele.
Walmertinghe = Vlamertinge.
Vive = St-Eloois-Vijve.
Sweveseele = Zwevezele.
Sweveghem = Zwevegem.
Armentiers Egmont = wsch. de heerlijkheid van de heer van Egmont te
Armentiers (N.-Fr.).
Antwerpen.
Hauthem heere Masteijn = bezit van heer Masteijn te Houtem (Ieper of Veurne?).
Hastene = Astene.
Breda den prince van Orongij = het bezit van de prins van Oranje te Breda.
Boulaere = Boelare (O.-Vl.).
Burbeke = Borsbeke of Borsbeek.
Beveren bij Audenaere = Beveren-Oudenaarde.
Deynse.
Eeverghem = Evergem (O.-Vl.).
Ecloo = Eeklo.
Eecke = Eke (O.-Vl.).
Eerbodegem bij Aalst = Erembodegem.
Gavere.
Halewijl = Halewijn?
Honschote = Hondschote.
Herseele = Herzele.
Hesdin le Fort = ?
Ongnies = ?
Lenselles (N.-Fr.).
Bondues (N.-Fr.).
Lokere = Loker of Lokeren.
Laeren = Laarne.
Liedekercke.
Maldeghem.
Machelen.
Nevele.
Nockere (O.-Vl.).
Ossene = Olsene.
Pamele = Pamel-Oudenaarde?
Haelstquerbeke = ?
Peteghem.
Quesnoy (N. Fr.).
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103. Ronse.
Sluys (Ned.).
104. Ste Amand = ?
105. Eineghem in Brabant = ?
106. Suite = Zulte (O.-Vl.).
Wambeke = ?
Torghem = Tiegem?
107. Ghent = Gent.
107′. Ghent ‘ende beenhauwers op de slynckersijde’.
108. Templuve = Templeuves (H.).
109. Foriaen van Ekelbeke = ?
110. Wallebeke = ?
Wallee = Walle-Kortrijk?
111. Colry le commandeur = ?
112. Suenekercke = ?
113. Swynghem = Zingem?
114. Waringhem = ?
115. Jor Adriaen van Steelant.
116. Botsele = ?
117. Belles Baert = ?
118. Bosselghem = ?
119. Egmondt = ?
120. Clijte = ?
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Spreuken en zegswijzen uit de omstreken van Brugge
(Vervolg van blz. 187)
I. De Kost: eten en drinken
B. Drinken
Drinken zit een Vlaming in 't bloed, in wel en wee wordt een glazetje gedronken,
doop en koop en overeenkomst moeten ‘begoten’ worden, want ‘droge knopen en
binden niet wel’.
1. Hebben ze een kind laten dopen, de doop moet ‘begoten’ worden en de ‘wijnkom’
werd vroeger op tafel gezet: gesuikerde warme wijn met citroensap en pijpkaneel
gekruid. 't Is nog spreekwoordelijk gebleven met de betekenis we gaan dat vieren:
‘Zet maar de wijnkom op tafel’.
2. Na een begrafenis gaan ze herberg in herberg uit, al de ‘kapelletjes’ worden bezocht
want ‘we gaan ons verdriet deurespoelen’. Vandaar: ‘uitvaart, zuipvaart’.
3. Zaken worden liefst in een herberg of café besproken ‘tussen kannen en glazen’.
4. Is de zaak hoegenaamd niet gevorderd, dan zegt men:
Ze dronken een glas,
Ze pisten een plas
en de zake bleef lijk of ze was.

5. Is de bespreking integendeel goed gelukt, dan gaan ze er ‘een pot op pakken’. En
de koopman trakteert al de klanten, hij geeft ‘een rondetje’ ten beste. Zij heffen het
glas op en drinken: ‘Santee! op de gezondheid!’
In een ‘sosseteit’ klinkt de heildronk: ‘Op de gezondheid... van den nieuwen deken,
den ouden was ook ne goe'n’.
6: Een zeispreuk te St-Kruis van ten tijde dat men eerst een slokje, een ‘zuipje’ van
zijn pinte te drinken gaf: ‘Santee, à vous confrater! God zegen je, zei Cauwels, en
hij dronk de pint alleen uit.’.
7. Te Beernem was het juist omgekeerd: ‘Santee! een beetje mee, zei Claaisetje, en
ze dronken met vieren aan een halvetje’.
8. En in 't refrein zingt men:
Santee santee santatere
't is beter bier of watere.

9. Als ge zegt: ‘'k heb du(r)st’, dan rijmt het antwoord: ‘Maak da'je 't gat van de
kanne kust’.
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10. Wie grote dorst heeft klaagt: ‘Mijn lippen plakke t'hope van den durst. 'k Ben
versmacht (ook: opgereên) van den durst.’ En 't ergste is: ‘k Zou de zee uitdrinken’.
11. Iemand die dikwijls zijn dorst moet lessen heeft ‘een droge lever’. Sterker nog:
‘hij is in oestmaand geboren’.
12. Water is de drank van iedereen, vandaar het schooiersgezegde: ‘Om water te
drinken en buiten te slapen moet ge niemand schone spreken’.
13. Pompewater is klaar water, en als lastige kinderen om een slokje bier zagen, zegt
moeder: ‘Drink pompewater, je gaat daar klaar van schuifelen!’.
14. De groten zullen daarop antwoorden: ‘Water is goed voor de puiden. - Water is
puidewijn. - Water is veugelwijn.’
15. Wie moet er niet af en toe ‘water in zijn wijn doen’? Moet men al te veel toegeven,
dan voegt men er aan toe: ‘'t Zal bijkans meer water als wijn zijn’.
16. We gaan een keer rechtuit zeggen hoe de zaak ineenzit: ‘We gaan 'n keer klare
wijn schenken’.
17. 't Gebeurt dat we met tweeën tegelijk hetzelfde zeggen: ‘We gaan nog te gare
wijn drinken’, zegt men dan.
18. 't Vat geeft uit wat het in heeft, anders gezegd: ‘Uit een olievat en kunt ge geen
wijn tappen’. Nog anders: ‘Uit een azijnvat kunt ge geen olie tappen’.
19. Fijnproevers smekken als de drank zoete naar binnenvalt: ‘'t Is gelijk een engeltje
dat op mijn tonge pist’.
20. Ze moeten echter oppassen want:
Als de wijn is uit de kan
is de wijsheid uit de man.

21. ‘Ja, ja, is het antwoord, maar de wijn is toch zeker niet voor de ganzen gemaakt.’
22. Bier is de echte volksdrank. Het volk is overtuigd van zijn kracht. Aan kwijnende
kinders geeft men een ei in bier geklutst te drinken: ‘Van bier krijg je warm bloed.
Bier is kloek. Bier verslaat honger en durst.’
23. Wie profijtig wilde drinken kocht bier in een kan, een moor, een kruik, een kitte
of een stoop, in de bierhuizen waar ze tapten ‘in den uithaal’. Te Brugge, op de hoek
van de Wulfhagestraat en de Moerstraat, in de ‘Kannekens’ verkocht men ook bier
in den uithaal.
Een gezegde op de Gevaerts te Beernem van iemand die bedronken van de
Bruggemarkt kwam: ‘Hij heeft zijn dikte in de Kannekens gepakt’.

Biekorf. Jaargang 57

338
24. Onder de talrijke biersoorten was ‘klein bier’ 't goedkoopste, maar het kon niet
lang bewaren, er kwamen ‘kaantjes’ op. Een vergelijkende spreuk zegt: ‘'t Slacht
van 't klein bier, 't kan tegen 't lopen niet’.
25. Die tegen heuge en meuge haar pint uitdrinkt, zit aan haar pint te ‘zuigen’ en zal
een ‘klik’ of een ‘klak’ verschaald bier laten staan; krijgt ze echter het laatste glaasje
uit de kan, dan lacht het gezelschap: ‘Kannegeluk is mannegeluk’.
26. ‘Haring is goe' garen om bier te vernaaien’. Dit beginsel werd dikwijls toegepast
ter gelegenheid van een herbergkermis of ‘pintje-dek’, dan gaf de herbergierster
soms haring met kazakken ten beste.
27. ‘Dronkaards zijn kwanselaars’. Kwanselen is al drinkend sturten.
28. Is er voor het gezelschap niets uitgeschonken, dan lacht men: ‘We zitten hier
gelijk zo droge’.
29. Van iemand die gaarne drinkt:
Hij heeft de vinger niet meer nodig (gelijk de kalvers).
Hij spuwt er niet in.
Hij mag ze rauw.
Hij kan ze lampetten.
Hij kan ze niet zien leeg staan en hij kan ze niet zien vul staan.
30. Van iemand die veel drinkt:
Hij drinkt gelijk een Tempelier, - gelijk een Zwitser.
Hij drinkt gelijk een snoek, - gelijk de kalvers, - gelijk een koe.
Hij kan bier drinken gelijk een koe spoel.
Hij drinkt gelijk een zimperpit.
Bedekt gezegd: Hij heeft een kostelijk keelgat.
31. Drinken zonder proeven:
Hij giet het in zijn keelgat lijk in een molshol.
Hij giet het al in zijn leerzen, - in zijn liere.
Hij heeft het al binnengeleersd.
Hij giet het al in zijn tunne.
32. Een bierdrinker heeft ‘een buik gelijk een tunne’; ‘zijn buik is een biervat’.
Brouwersknechten herkent men aan hun ‘bierbuik’. Te Moerkerke mochten ze ‘met
een putterken uit Berten scheppen’ (naam van de daartoe bestemde ton). Wie niet
verzadigd was boorde met een zwikboor een gaatje om ‘strootje te zuigen’. En ‘van
strootje zuigen wordt ge dronken’.
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33. Van de kuipers die allerlei vaten en kuipen en brouwersalaam vervaardigen, zei
men ook: ‘Kuipers zijn zuipers’.
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34. Onverschillig wordt van een dronkaard gezegd:
Hij is van brouwers hond gebeten.
Hij is van stokers hond gebeten.
Hij kwam met een natte kazakke thuis.
En als hij in de regen thuiskomt: Hij is nat van buiten en nat van binnen.
35. Men is echter van het eerste glas niet dronken. Zo zijn er allerlei uitdrukkingen
om te zeggen dat iemand niet nuchter maar ‘bij dranke’ of ‘bedrankt’ is.
36. Lichtjes bedrankt: ‘hij is verblijd; hij is aangeschoten; hij is door de neus geboord;
hij heeft een kantje aan; hij heeft een vliegje in zijn oge’.
37. Is hij een brokke dronken:
Hij staat rood in zijn kam.
Hij staat vierig.
Hij heeft te veel omhoge gekeken.
Hij heeft te diepe in 't glas gekeken.
Hij heeft babbelwater gedronken.
38. Nog een graad verder:
Hij heeft een stuk in zijn krage, - in zijn botten, - in zijn leerzen.
Hij heeft een sabel aan.
Versterkend: Hij heeft een ferm stuk in zijn krage enz: Hij heeft een ferme (gildige)
sabel aan.
Hij begint te zeveren. 't Is al prietpraat.
39. Is hij goed dronken:
Zijn tonge slaat dobbel, - slaat ijz(d)er, - slaat flikke.
Hij klapt gelijk een gebroken spa.
Hij ziet er twee voor een.
Hij is van zijn huis.
Hij heeft de mazels.
Hij is gelaân. Hij heeft zijn ladinge, - zijn vracht.
40. Is de grens bereikt en overschreden:
Hij weet van geen wereld meer.
Hij is in dolorum.
Hij is poereloere (ook: toereloere).
Met zat: Hij is sterrezat, poepzat, hoerezat, oliesteenzat.
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Met dronke(n): Hij is steendronke, smoordronke, peerdedronke, krimineeldronke,
moordenaarsdronke.
Men weet niet hoe gezegd: Hij is peerdekrimineeldronke, stomonnozeldronke,
ezelsteendronke. Hij is peerdebataljon. Hij is stomonnozelpoepzat, perelmoerpoepzat.
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41. Hoe men dan naar huis gaat:
Hij zakt door zijn benen, heeft strooien benen, kan op zijn benen niet staan.
Hij loopt op zinders.
Hij komt al zwikzwakkend af, al sikkelend, al zeilend af, al dieselend af.
Hij komt over strate gezeild. Hij meet de strate. Hij kan de strate niet passen.
42. Wie ‘per botten’ drinkt: ‘Hij is weer in zijn oktave’.
Als Heintje in zijn oktave was, zei hij: ‘Als ik thuiskom krijg ik van mijn wijf vier
soorten vis: stokvis, knabeljauw, steur en blekkaard’. (Hij wilde zeggen dat zijn
vrouw hem ontving op stokslagen, kijven, zwart kijken en blekken.)
43: Een gepatenteerde dronkaard is een ‘herbergpilaar’.
44. Kinders en dronkaards zeggen de waarheid.
Een dronken mond
zegt zijn hertegrond.

Met uitleg daarbij: Nuchter gepeisd is dronke gezeid. (Ook omgekeerd: Dronke
gezeid is nuchter gepeisd).
45. Bij al dat is er één troost: ‘'t Is beter zat of (dan) zot, 't en duurt zo lange niet’.
M.C.

Mockepit
Een kinderspel te Poperinge in 1570
De magistraat van Poperinge stelde in 1570 een boete vast voor ‘de kynderen spelende
in de kercken ofte op de kerckhoven’ en verbood uitdrukkelijk ‘het spel genaemt
mockepit’. (Fragmenta I 197).
Dit verboden spel zal een marbelspel geweest zijn, zoals De Bo het beschrijft in
zijn Westvl. Idioticon s.v. mok en moksken dool.
Mok is een put, een kuiltje. ‘De kinders maken mokken in den grond om er met
marbels of knikkers in te spelen.’
Moksken dool: een kinderspel waarbij iemand tracht zijn marbel in een mok of
kuiltje te rollen; telkens hij er niet in is, krijgt hij van zijn medespelers een zeker
aantal marbelschoten op de kneukels.
Synoniemen van dit spel zijn: putje rollen, in den kroes spelen, in den mot spelen,
putje-bak spelen.
Mockepit in 1570 is, voor zover we weten, de oudste getuige van de Poperingse
benaming.
A.V.
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Damme
laatste overblijfsels van de Lieve verdwenen
De Lieve, een kanaal van Gent naar Damme, gegraven door de Gentenaars rond
1262, werd oorspronkelijk met het Zwin verbonden binnen de stadsomheining van
Damme.
In het begin van de XVe eeuw (1410-1420) werd de loop van de Lieve te Damme
gewijzigd en ze kwam meer noordoostwaarts, buiten de stadsvestingen doch binnen
de pale van Damme, het Zwin vervoegen.

De Lieve in Damme
De gesloopte muren zijn aangeduid door de twee pijltjes. - Fragment uit het stadsplan getekend door
J.H. Koeck; gravure uit de 17e eeuw.

In 1615 werden de oude versterkingen van de stad Damme gesloopt, de
vestingsgrachten gedempt en de verschillende toegangspoorten afgebroken. De stad,
waarvan de betekenis als haven tot het verleden behoorde, werd omvormd tot een
sterk bolwerk, inge-
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sloten in een versterkingsgordel volgens het gebastionneerd stelsel en omringd door
twee waterlinies.
Bij het aanleggen van deze fortificaties werd de Lieve opnieuw binnen de stad
gebracht. Dit moet aanleiding gegeven hebben tot aanzienlijke werken. Ze werd
geleid door een der ravelijnen, doorheen de twee waterlinies en een der courtines,
om verder onder de stadswallen door het Zwin te bereiken op een honderdtal meter
achter het stadhuis. Deze doorsteek doorheen de vestingen geschiedde tussen ‘twee
steenen dodanen’(1).
Nogmaals werd, in 1660(2), de loop van de Lieve op 't grondgebied van Damme
gewijzigd. Het vak dat door de binnenste vestingsgracht en onder de wallen liep,
sloot men af en de Lieve werd in de buitenste vestingsgracht gebracht langswaar ze
in verbinding kwam met het Zwin - dat nochtans reeds alle betekenis als vaarweg
verloren had - en met de Reie.
Toen het Zuidervaartje gegraven werd, in 1846, om het afvoerwater van Assebroek
en van 't zuiden van Brugge naar de Leopoldsvaart te leiden, benuttigde men ervoor,
langs de zuidoostzijde van Damme, de loop van de binnenste vestingsgracht.
In 't voorjaar van 1956, bij het uitbaggeren van dit Zuidervaartje, is de ondernemer
van het werk, ten oosten van Damme, op twee brede muren gekomen die onder de
waterspiegel dwars door het vaartje liepen.
Deze muren waren door de Dammenaars gekend, vooral door de peurders, doch
best nog door de jongens die op deze plaats gingen zwemmen en op die muren konden
lopen.
De ondernemer, voortgaande op het zeggen van mensen uit de buurt, verkeerde
in de mening dat het een onderaardse gang was en stelde voor aan zijn opdrachtgevers
de muren af te breken.
De Dienst der Waterwegen te Brugge, vermoedende dat het mogelijke overblijfsels
waren die met de plaatselijke geschiedenis verband hielden, stelde de heer Van de
Velde, hoofdingenieur-directeur van het Bestuur der Waterwegen bij het Ministerie
van Openbare Werken en Wederopbouw, op de hoogte van de ontdekking. Deze, op
zijn beurt, gaf er kennis van aan de heer Breuer, hoofd van 's Rijksopgravingsdienst,
met het inzicht te vernemen of de muren geschiedkundige waarde hadden en of ze
desgevallend mochten weggenomen worden.
De heer A. Janssens de Bisthoven, Directeur voor Kunst en Kultuur van de stad
Brugge, werd door de heer Breuer gelast met een onderzoek ter plaats. Dit kwam hij
doen samen met de heer Koeckelberg, stedelijk architect van Brugge.
Wij hebben hen de gewenste inlichtingen kunnen verschaffen. Aan de hand van
oude kaarten en plans hebben ze kunnen vast-

(1) J. Boes, De Lieve. Bulletijn der Maatschappij van Geschieden Oudheidkunde te Gent, 37,
1929, blz. 57.
(2) Boes, t.a.p.
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stellen dat het de muren waren waartussen de Lieve, bij het oprichten der fortificaties
van 1615, door de binnenste waterlinie in de stad geleid werd.
De heer Janssens de Bisthoven heeft dan ook in die zin zijn verslag opgemaakt.
Hij was de mening toegedaan dat deze overblijfsels enkel een historisch houvast
uitmaakten, die uit toeristisch en kunsthistorisch oogpunt weinig waarde hadden.
‘Indien’, voegde hij eraan toe, ‘de overblijfsels aan weerskanten van de Zuidervaart,
in de barmen blijven bestaan, wat vermoedelijk het geval zal zijn, worden de tastbare
elementen voor alle historische studiën, in voldoende mate geëerbiedigd. Moest het
metselwerk echter geen hinder vormen voor de waterafvoer, dan zou het geraadzaam
zijn het te behouden.’
De Dienst der Waterwegen heeft het nodig geoordeeld het metselwerk te
verwijderen en op 17 september 1956 werd met het slopingswerk begonnen.
Het bovenvlak van de muren lag ± 35 cm onder het peil van de normale waterstand.
Waarschijnlijk werden in 1660, of bij het graven van het Zuidervaartje, de bovenste
lagen van het metselwerk afgebroken om het water vrije loop te laten.
Ieder muur had een dikte van 4,50 m aan de bovenlaag en was nog 65 cm hoog.
Langs de zijde van de vaargeul liepen ze loodrecht naar beneden, terwijl ze aan de
buitenzijde in versnijd gemetseld waren met licht uitlopende helling naar onder toe.
Ze stonden gebouwd op een grondvesting van paalwerk. Tussen verschillende
rechthoekige ramen (100 cm × 80 cm) gevormd uit balken die ook op palen steunden,
waren paaltjes ingeheid, de een tegen de andere, zodat ieder rechthoek gevuld was
met paalkoppen. De paaltjes, uit dennenhout, de meeste metende 90 cm à 110 cm,
enkele tot 3 m, waren onderaan met de dissel aangepunt. Sommige zijn cylindrisch
met 25 à 30 cm diam., andere vierkant: 25 cm × 25 cm of 30 cm × 30 cm.
Boven de houten fundering lag een laag losse bakstenen waarboven een laag
kalkmortel gegoten was, 10 cm dik. Op deze grondvesten waren de muren
opgetrokken, de buitenwanden met gelijke bakstenen 20 × 9 × 6, ertussen aangevuld
met gemetselde bakstenen van verschillend formaat, voortkomend van afbraak(3).
De vaargeul tussen beide muren was 4 m breed(4). Op de bodem lag een eikenhouten
vloer die steunde op drie rijen paaltjes, twee rijen langsheen de muren en een rij in
't midden; daarop waren eiken dwarsliggers aangebracht, waarboven de vloer uit
ruwe eiken planken van 5 cm dik genageld was. De planken waren op

(3) Misschien van de oude St-Katherinepoort die in de nabijheid moet gestaan hebben.
(4) De Gentse spui, te Damme gemaakt in 1410, had een opening van 3 m. (Boes a.w. blz. 19).
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de ene diktezijde uitgekeept en op de andere met de dissel afgeschuind zodat ze in
elkander konden schuiven.
Tegenaan de oever naast Damme werd in later tijd, (mogelijk bij het graven van
't Zuidervaartje) een goot gemetseld 45 cm br. en 80 cm h.; wellicht om, bij laag
waterpeil, de afleiding van 't water naar het Leopoldkanaal niet te hinderen.
Na het slopen van dit metselwerk ziet men in de zuidoostelijke oever van het
Z.-vaartje nog sporen van de muren. Ze staan aangeduid op het XVIIe eeuws plan
van J.H. Koeck. Als men ze situeert op het kadastraal plan van Popp, bevonden ze
zich in Sectie C tussen de scheiding van nrs 133a en 235a op de N.W.-oever en nr 239
van de Z.O.-oever van de binnenste vestingsgracht.
Zo verdwijnt te Damme een der laatste overblijfsels van een kanaal dat eertijds
Damme met Gent verbond en dat de Gentenaars met fierheid noemden: ‘tscoenste
juweel dat de stede heeft’.
R. VANDENBERGHE.

Edelsmeedwerk uit West-Vlaanderen op de Scaldis-Tentoonstelling
te Gent
De keus van edele gewrochten was hier buitengewoon rijk. Sommige bezoekers
konden zich van de indruk niet ontdoen dat hier te veel geboden werd, dat sommige
stukken uit vorige tentoonstellingen nogmaals aanwezig waren en dat men in de
Oostvlaamse gouw niets anders had dan kleinkunst. Men vergete echter niet dat de
Scaldis-zustersteden, Doornik en Antwerpen, de meerderheid van de grotere
gewrochten hadden opgeëist.
In deze mededeling wil ik alleen wijzen op de stukken uit tegenwoordig
Westvlaams bezit of herkomstig uit Westvlaamse ateliers die op deze prachtige
tentoonstelling te zien waren. De Catalogus is per gilde opgemaakt; wij nemen deze
volgorde dan ook over, met verwijzing naar de nummers.
Van het Gentse gild treffen wij vooreerst de mooie ronde schotel uit het Kortrijks
begijnhof aan (nr 170) uit de 15e eeuw. In 1953 was hij ook te Kortrijk tentoongesteld.
Onder nr 177 vinden we de Renaissance-kelk uit de kerk van Koekelare, gemaakt,
volgens de dekenletter N, in 1615-16, door Pieter Vrancke. Dank zij deze
tentoonstelling heeft men voor de eerste maal de zilversmid met zekerheid kunnen
aanduiden. In 1930 was deze kelk ook te Brugge te zien.
De drie H. Olievaatjes (nr 187) uit de dekanale kerk van Gistel waren hier voorzeker
een eerste maal tentoongesteld. Ze zijn het werk van de Gentse zilversmid Pieter
Van Sychen, dragen alle drie de dekenletter A en werden gemaakt in 1634 en 1636.
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De grote stralenmonstrans (1,11 m hoog) uit de Kortrijkse St-Maartenskerk (nr 201)
is het werk van Jan-Baptist Lenoir en werd vervaardigd in 1697. Jammer dat de
prachtige ovale schotel uit de kerk van Nieuwpoort hier ontbrak, daar hij door dezelfde
zilversmid in hetzelfde jaar vervaardigd werd.
Een koffiekan van 1719-22, eigendom van Mevr. A. Storie uit Brugge, (nr 215)
was reeds in 1953 op de tentoonstelling te Gent geweest. Zij is werk van Adriaan
Johannes Van Sichen.
De voet van het altaarkruis uit de kathedraal van Ieper (nr 221), gemaakt in 1751,
is het werk van Pieter Jozef Dominicus Longhehaye.
Een koffiekan uit de private collectie van Weled. A. de Schietere de Lophem uit
Assebroek (nr 237) met de beeltenissen van Maria-Theresia, Keizer Frans I en Karel
van Lorreinen in medaillon, werd gemaakt door H. De Meere in 1780.
Uit de kerk van Ruiselede was er de ceremoniestaf met zittende O.L. Vrouwbeeldje
r
(n 239): waarschijnlijk toe te schrijven aan H.J. Pieters en in 1781 uitgevoerd.
Uit de private verzameling van Graaf Ph. de Limburg-Stirum uit Anzegem waren
twee kandelaars, in 1784 vervaardigd door zilversmid P.I. Dupret.
In deze tentoonstelling waren waarschijnlijk vergeten: de stralenmonstrans uit
Beveren-Roeselare, werk van Pieter Colle, uit het begin van 1700, en de kelk met
torse stam in 1776 gemaakt door J.D. Bourgeois uit dezelfde kerk. Ook nog de
stralenmonstrans uit Dikkebus en verder enkele gewrochten uit de kerk van Ruiselede
o.m. een kelk van 1754, een ciborie van 1788, een processiekruis van 1782.
Van het Oudenaardse gild moeten we vooral aanstippen de Renaissance-ciborie uit
het Klein Seminarie te Roeselare (nr 254), gemaakt in 1624. Door deze tentoonstelling
werd de zilversmid gevonden nl. Fransois Van den Dorpe.
De schaal met de ampullen (nr 263) uit de kerk van Ruiselede is het werk van de
‘meester met de heraldische arend’, die nog niet kon geïdentificeerd worden; datering
1761.
De staf met het beeldje van St Jan uit de kerk van Helkijn (nr 266) is van dezelfde
zilversmid. Eveneens de ciborie uit de kerk van Kaster (nr 267).
Van het Brugse gild waren volgende kunstwerken aanwezig:
De cylindermonstrans uit de Sint-Servatiuskerk van Schaarbeek (1614), afkomstig
uit het in 1783 opgeheven klooster der Dominikanessen (Engelendale) van Brugge,
werk van Guylliame van Neyukercke.
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De pyxis uit het Bijloke Museum in 1624 gemaakt door Claeys Robijn, met het wapen
van de familie Breydel.
De schaal van de Graaf van Fontaines (nr 291) uit de Koninklijke Musea voor
kunst en geschiedenis te Brussel, welke ook te Brugge op de tentoonstelling was in
1950 en het werk is van Loys van Nieukercke uit 1631.
De Reliekhamer van St Elooi, werk van Jacob de Langhe (1748), uit de St
Vincentiuskerk te Eeklo. (Biekorf 1951, 227; met afbeelding).
Het Ieperse gild was vertegenwoordigd door de mooie gotische monstrans uit de
kerk van Watou (nr 293), werk van Jan de Guisy, uit het midden der 16e eeuw. De
dekenletter, gotische Z, kon nog niet met juistheid bepaald worden.
Uit het museum van Zottegem was een gildebeker op voet (nr 294) gemaakt in 1770
waarschijnlijk door de Kortrijkse zilversmid Pieter Nolf. Het inschrift, een jaarschrift,
leert ons ook zijn herkomst:
‘GEJONT DOOR TGILDE VAN ST ANTONIVS GESEID FONTEYNISTEN BINNEN
CORTRYCK’.
Het nr 339 was de gotische cylindermonstrans van 1473 uit de kerk van Vijvekapelle
die afkomstig is uit het oude klooster van Rosendaal te Waasmunster. Meester en
gilde blijven onbekend.
C. DENORME.

Goudmaker en valsmunter terechtgesteld. 1654
‘Opden 18. april 1654 wiert tot Brugghe gheiusticiert eenen valschen muntenaere
ghenaempt Abraham Coult wesende eenen alchimist van professie ende mackten
ducatons ende waeren soo subtillick ghemackt dat men het bedrogh niet en conde
ontdecken dan als de ducatons waren ghesmolten ende ghemackt tot assay, want het
gheschiede door de chimie, ende wiert levende gheworpen inde siedende olie, ende
de vrauwe van synen compaingnion die ontlopen was wiert oock ghestelt op een
schavot daer ieghens over om het spel te aenschauwen ende wiert den ontloopen
muntenaere weesende eenen fransman vervolght door den pensionairis Dooghe door
Zeelant ende Hollant tot datmen tot Amsterdam verstont dat hij was vertrocken met
een schip op Hamburgh daegs voor het arrivement vanden pensionairis Dooghe.
Maer Abraham Coult wiert seere beclaeght van alle liefhebbers vande conste vande
chimie omme sijne perfectie inde selve conste.’
- Uit het Handschrift (Rare Geschriften) van Jacques Inbona, blz. 80-81.
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Mengelmaren
Ruitersommegangen en Paardenzegening
Oost-Vlaanderen is de gouw van de ruitersommegangen en paardenzegeningen. Niet
minder dan 42 gemeenten hebben zulke ommegangen gekend en bij een twintigtal
heeft dit gebruik tot op heden stand gehouden. Op sommige plaatsen worden nu
zelfs, na de ruiters, ook de ‘ijzeren paarden’ (auto's en tractors) gezegend.
West-Vlaanderen heeft vroeger ook zijn deel gehad. Niet over heel het grondgebied
van de huidige provincie, doch op het deel ervan dat vroeger onder het oude bisdom
Doornik gelegen was. En het gebruik heeft zich het best en het langst gehandhaafd
in het stuk West-Vlaanderen gelegen tussen Leie en Schelde dat nooit tot het eerste
bisdom Brugge heeft behoord en tot in 1802 bij het (nieuwe) bisdom Doornik gebleven
is. De bekende ruitersommegangen in West-Vlaanderen zijn de volgende: Beerst,
Brugge (S. Salvators en Smedenkapel), Deerlijk, Harelbeke, Houtave, Ieper, Izegem,
Kanegem, Kooigem, Lissewege, Moen, Ramskapelle, Rollegem, Ruddervoorde,
Slijpe, Snellegem, Waarmaarde, Wingene, Zwevegem. Al deze ommegangen zijn
weggevallen, vooral door de kerkelijke reactie tegen de volksgebruiken na het
Concordaat van 1802. Een kenmerk van de Westvlaamse ommegangen is dat het al
Sint-Elooisommegangen waren, gevierd op Sint-Elooi-in-de-Zomer (25 juni of
volgende zondag, of op de mesdag van St Pieters en Pauwels).
In zijn voortreffelijke en mooi geïllustreerde studie: Bedevaartvaantjes en
Paardenommegangen (Ars Folklorica Belgica II, blz. 225-264; Antwerpen, De Sikkel,
1956) behandelt JULES PIETERS, van de Nationale Commissie voor Folklore, dit
onderwerp met een kijk op al de Belgische provincies en aan de hand van een
overvloedige historische en actuele documentatie die hem toeliet al de aspekten van
dit volksgebruik methodisch te belichten. Een welkome verrijking voor onze
volkskundige literatuur.
A.V.

Gustaaf Verriest als medisch hoogleraar
Gustaaf Verriest (1843-1918) is een van de drie bekende letterkundige geneesheren
uit de beruchte poësisklasse van Gezelle. Als medicus heeft hij boven Eugeen van
Oye en Karel de Gheldere uitgemunt. Hij werd immers hoogleraar te Leuven (1876
tot aan zijn emeritaat in 1911) en heeft als geleerde naam gemaakt en als meester
vormend en bezielend gewerkt op tal van studenten. Van natuur en temperament was
hij een animator. De belangrijke en boeiende studie van Dr L. ELAUT: Gustaaf
Verriest, medisch hoogleraar te Leuven (Handelingen van de Kon. Geschied- en
Oudheidkundige Kring van Kortrijk. N.R. deel XXVI, blz. 180-201),
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maakt nu de weg effen voor de uitwerking van een volledige literair-historische
biografie van Professor Verriest. In een paar suggestieve bladzijden tekent Dr Elaut
de kijk van Gustaaf Verriest op het poëtisch genie van zijn vereerde Heer ende
Meester. Verriest was misschien wel de hardste Gezelliaan van heel de Roeselaarse
groep; zijn dwepende bewondering voor de woordkunst van Gezelle voerde hem
naar een nieuw terrein van onderzoek, n.l. de psychologische studie van het ritme,
die haar bekroning vond in zijn nog steeds merkwaardige publicatie: ‘Grondslagen
van het rythmisch woord’, verschenen in 1904.
A.V.

West-Brabantse familiekunde
Het was in de 27e jaargang (1944) van het tijdschrift Eigen Schoon en De Brabander
dat Dr. JAN LINDEMANS met de publicatie begon van de ca. 10.000 namen van
Brabantse Meiseniers (d.z. oudtijds bevoorrechte landlieden) uit de Grimbergse
registers van de 15e tot de 18e eeuw. Het heeft jaren geduurd (1944-1956) eer de lijst
kon voleind zijn, daar zulke documentatie alleen in feuilletons in een tijdschrift kan
medegedeeld worden.
Deze documentatie is énig voor al wie aan familiekunde doet in Brabant, en zal
ook meer dan een van onze Westvlaamse stamkundigen interesseren. Ook voor de
studie van de persoonsnamen en van de gebruikelijke voornamen biedt deze uitgave
een overvloed van kostbaar materiaal. Immers bij elk item worden de ouders, de
woonplaats en de getuigen-familieleden opgegeven.
- Dr JAN LINDEMANS. Van Meiseniersbloed. 252 bladzijden. Beperkte overdruk
uit Eigen Schoon en De Brabander (1944-1956). Prijs in de boekhandel: 270 frank.
Gunstprijs voor leden-inschrijvers van Biekorf: 182 frank, mits dadelijke storting
van het bedrag op P.C. nr 1012.42 van J. Lindemans, Laken. (Met vermelding
‘Biekorf’.)
A.V.

Sint-Machutus
Van de hand van Paul LESTIENNE, een onlangs overleden geestelijke uit Rijsel,
verscheen in 1953 een lezenswaardige brochure over ‘Saint Malo ou Maclou (Macout,
Machutus), Evêque d'Alet (Saint-Malo)’. Imprimerie Paul Briquetier, Haubourdin
(Nord), 47 blz.
Een eerste hoofdstuk handelt over het leven en de legende van de heilige, waarbij
de auteur zowel Groot-Brittanje als Frankrijk betrekt. Een tweede kapittel is gewijd
aan de geschiedenis en de verspreiding van de relieken van Sint-Machutus. Het
voornaamste deel van het boekje heeft de schrijver voorbehouden aan de cultus van
de heilige. Hier vindt de folklorist talrijke volksgebruiken terug. Eerst komt de
verering in Frankrijk (dus ook in Frans-Vlaanderen) aan de beurt. Wat België betreft,
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spreekt hij vooral over de devotieoorden in de bisdommen Brugge (Brugge zelf,
Wulvergem, Houtave en Pollinkhove) en Gent (Wannegem-Lede en
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Zwijndrecht). Nederland, het Rijnland, Rome, Ierland en Canada worden niet vergeten.
Zijn vierde hoofdstuk behandelt Sint-Machutus in de kunst. Hierin geeft hij een lijst
van plaatsen, zowel in Frankrijk als erbuiten, waar kerken, beelden, schilderijen,
miniaturen, reliekhouders aan de heilige herinneren. De Machutusstaf uit de
St-Salvatorkerk te Brugge vindt hier eveneens zijn plaats. Tenslotte vermeldt de
auteur tien verschillende manieren waarop de heilige wordt voorgesteld. Een vijfde
kapittel, getiteld ‘Liturgie et Prières’, waarin men verneemt tegen welke kwalen de
sint zoal wordt aangeroepen, besluit deze merkwaardige brochure.
W.G.

Klein soldatje, groot soldatje. Een kinderliedje.
Hier is de Kortrijkse tekst van het liedje van de vrouw van Snaaskerke (zie Biekorf
hiervoor blz. 319) en dat nog gezongen wordt door Kortrijkse grootouders. De vrouw
van wie deze het hoorden was Louiza Dujardin van Lendelede (1840-Kortrijk 1922).
Klein soldatje, groot soldatje,
Laat mij nu passeren,
De trommel slaat, de fluite gaat,
En mijn vader is soldaat.
En hi gaat naar stee
En hi bringt wat mee,
Drie blauwe schortjes,
En een voor u en een voor mi
en een voor Madam Laporte.
En hi roert zijnen pap
En hi douwt zijn kindje,
En hi laat zijn wuvetje dansen.

Het lied van de vrouw van Snaaskerke bestaat blijkbaar uit twee onvolledige liedjes
te oordelen naar de vier eerste regels die helemaal anders lopen dan de volgende.
G.P.B.
Mijn Vader zaliger leerde mij dat liedje zingen als volgt. Vóór en rond de jaren
1890 te Kortrijk. Ik schrijf het neer op zijn Kortrijks.
Klee' soldatje, groo' soldatje
laat mi nie passeren,
den trommel slaat,
de flute gaat
en mi vader è soldaat.
Je gaa' naa' stee
je bring wa' mee
drie blauwe schorten
een voor u en voor mi
en een voor Madam Laporte.
P.D.
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Sterreventen en Kerstliederen
Een gekende sterrevent die met de sterre rondging in het Kortrijkse was de genaamde
Juul Buysens, geboren te Waregem 28.2.1868, die ergens in de Groeningestede op
logies was.
Zijn foto met de sterre stond destijds in menig geïllustreerd blad en ik herinner
mij nog een portret van hem gemaakt aan het huisje van een begijn in het Begijnhof
van Kortrijk.
Ik heb hem kort na de oorlog ondervraagd en hij vertelde dat hij stoker geweest
is bij de fabrikant Steverlynck te Vichte, dat hij hem rijk heeft gemaakt en dat hij
vanaf zijn twaalfde jaar wees geworden was.
Tweemaal heeft hij zich voor den troep verkocht en diende de Koning vijf jaren
en half, in het 5e en 2e Linieregiment. Zijn matrikuul was 45.672 en hij zegde zijn
nummer altijd in het frans, zoals het vroeger het gebruik was.
Zijn sterre miek hij zelf en ze was nogal aardig toegetakeld: het was een houten
kruis met kleurige linten en koordekens, beplakt met santjes en uitgesneden figuurtjes,
verder metalen bierflesstopsels erop genageld en soldatenknopen eraan gehecht. Er
hingen zelfs stukjes van een blauwe plastron aan. In het midden van het kruis was
een prent met het kribbeke geplakt. Met een stuk touw deed hij de sterre draaien.
Een ander jaar was zijn ster gemaakt van de hoepel van een velowiel waarvan de
spaken verwijderd waren.
Zijn Kerstlied heb ik opgetekend en het luidde:
't Was op enen witten donderdag
waar Jezus aan tafelke zat
al met zijn twaalf apostelen.
't Was op het laatste avondmaal
en Mariatje die brak er het brodeke,
de Heer Jezus die schonk er de wijn.
Komt zet u al aan mijn tafelke
die mijn verrader zult zijn.
Maria die sprak er met droefheid aan:
Wat heeft mijnen zone misdaan?
mijn zoon die moet nu sterven,
de goede vijand kwam aan.

Een ander:
Den zondag komt op,
staat op al zonder schromen
wilt gij met mij naar Bethlehem toe gaan (bis)
hier ligt het Kindeke in zijn doekskens gewonden
zelver en goud met wierook als offerande
o Maria maagd die er voor ons zorge draagt.
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Een ander gekend sterreventje was Peetje van Rugge, gehucht Avelgem, die de streek
van de Kluisberg afketste. Als men hem na het zingen van zijn liedje vroeg: Peetje,
waar hebt ge dat geleerd?, antwoordde hij: Vrouwke, ik mag het niet zeggen.
Hij zong:
Vrouwtje, vrouwtje lief,
bakt er ons ne koeke,
bakt hem niet te warme,
we zouden ons kunnen verbranden,
bakt er ons twee
't en zal niet besanden.
Sinte Pieter trekt aan 't zeel,
geef ons wat van godsdeel,
'k en mag er niet te lange blijven staan,
want 'k moet van hier naar elders gaan.

Dit laatste gelijkt veeleer aan een Sint Maartensliedje, maar het was Peetjes sterrelied.
Nog een ander gekneusd sterreliedje heb ik in 1946 te Harelbeke opgetekend, de
sterrevent zong het op een vreemd vooisje:
Drie koningen
die kwamen uit het oosten
troosten en verdriet
om Maria te troosten
te troosten en verdriet
Maria ontsnapte
ze gingen al te gare
a gloria en den excelcilia (bis).

Deerlijk.
L. DEFRAEYE.

Volkszeg rond opgravingen
Het volgende heb ik gehoord van mensen die kwamen kijken terwijl we bezig waren
met opgravingswerk (voor de Dienst voor Opgravingen van het jubelpark te Brussel)
in en om de kerk van Roksem (sept.-nov. 1956).
- 't Schijnt dat ze hier een nieuwe kerk gaan bouwen.
- 't Is al loos werk: putten maken en dan weer vullen. 't Is te dwaas! Wat weten ze
daarmee?
- Ze zoeken oudheden voor de musée van Brugge.
- Als ge daar al die beenderen ziet liggen, ne mens 'n is toch van geen tel, hé?
- 't Is een zottigheid hier naar een kerk te komen zoeken. Ik 'n heb er nooit geen
geweten en mijn voorouders ook niet.
- 't Was hier vroeger een kerkhof, maar de kerk stond ginder, verder. Ze kosten
niet alle twee op dezelfde plaatse staan. 't Is 't een of 't ander.
- Ze zoeken goudstikken, 't is dat dat telt in 't leven.
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- Ze zoeken de twaalf gouden apostels die vroeger in de kerk stonden.
- In den ouden tijd, de mensen waren slim en z'hadden kanons. Ze wierden toen
dom en ze schoten met bogen. Nu zijn ze weer slim, maar hoelang zal 't duren?
- (Op de gekleurde opgravingsplannen wijzend:) Zie je wel, er bestonden plans
van! Ze zouden zijlder dat anders ook niet gevonden hebben. Nu is 't niet moeilijk.
- En zeggen dat ze hier al die oude Roksemnaren alzo maar uit de grond halen en
op een hoop leggen. Gaan ze dat later ook alzo doen met ons?
L.D.

Bescherming tegen de pest
‘Den keijser van roemen heeft geschreven tot onsen heijligen vader den paus om raet
tegen die peste. Soo heeft den paus weder geschreven datmen over hem soude dragen
dese heijlige namen: Jeusus maria anna bernardus antonus, nicasius sebastianus
stephanus martinus silvester rochus adrianus gietruij. Ende men sal ter eeren van
dese heijlige namen alle dage lesen eenen pater poster ende eenen ave maria ende
men sal onse lieve vrau eeren ende lesen eenentwintich roesenhoeijkens eens binnen
de acht dagen tijts ende dise sal lesen met goet betrauwen sal van die peste nimermeer
sterven.
Tis geproft geweest in vele steden daer de pestilencie begonste regneren ende de
lieden dit lasen ende godt screiden terstont...’
- Door een hand uit de eerste helft van de 17e eeuw geschreven op toegevoegde
bladen in mijn exemplaar van Hortulus Animae Dat is, Der Sielen Bogaert
(Antwerpen, Jan van Keerbergen, 1596).
C.B.

Vraagwinkel
Maseur
Wanneer is alhier in West-Vlaanderen het woord maseur voor ‘zuster’ (kloosterzuster)
in gebruik gekomen? Werd het ook onder de zusters gebruikt? of alleen door leken
als appellatief en om een zuster toe te spreken?
G.D.

Vrouwenklooster bij Sluis
In 1438 was de andaloezische reiziger Pero Tafur de gast van een edelman te Sluis.
Samen werden zij royaal ontvangen door de abdis - een verwante van de edelman in een klooster dat ‘niet ver van Sluis’ afgelegen was. Tafur noemt geen enkele naam.
Welk klooster mag dat geweest zijn? Er lagen toch niet veel kloosters in de omgeving
van Sluis?
E.N.
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[Nummer 12]
Oude muntnamen
Enkele namen van kleine munten hebben tot heden in de volkstaal stand gehouden
als laatste getuigen van ons oude muntwezen. Zulke achterblijvertjes horen we nog
in de ‘instelpenning’ bij de notarissen; men zal nog gaarne iemand ‘een penning
junnen’ en ook zelf ‘een goede stuiver verdienen’; die vent daar verkoopt arme redens
‘aan een ortje (oordje) 't voer’; en of ik bij het biljartspel verloren heb: ‘ik was zo
plat als een zeske’. Grootmoeder zal men nog eens horen spreken van een
‘ordjekeerske’ (kleinste roeten kaarsje) en van een ‘splijtmijte’ (kluitenwrijver,
gierigaard), en misschien zal zij ook nog de herinnering hebben bewaard aan het
kinderspel genaamd ‘oordje-stek’. Namen van gouden en zilveren munten, van rijders,
rozenobels en dukaten klinken alleen nog in de historische roman en het historisch
drama, waar zij iets tot het scheppen van de antiquarische atmosfeer mogen bijdragen.
De oorsprong van sommige muntnamen ligt niet immer voor de hand. Een
voorbeeld van betwiste etymologie biedt o.m. de eenvoudige ‘stuiver’. Stûver komt
in het late mnl. voor en zou zich, volgens Franck, van de Nederrijn of Nederduitsland
uit verbreid hebben; stûver zou ontstaan zijn uit bnw. stûf ‘stomp, afgeknot’. Schröder
kwam echter met een nieuwe etymologie voor de dag. Hij betoogde dat stuiver een
nomen agentis zou zijn bij stuiven: de stuiver was oorspronkelijk een munt waarop
vuurijzers (briquets)
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waren aangebracht, door stuivende vonken als zodanig gekenmerkt: een muntbeeld
ontleend aan de keten van de Gulden Vliesorde. Stuiver zou dus synoniem zijn van
vuuriser en betekenen: instrument waaruit vonken ‘stuiven’; en vandaar: muntstuk
waarop zulke ‘stuivers’ voorkomen. J.H. van Lessen vond deze etymologie, hoe
aanlokkelijk ook, niet overtuigend en verklaarde mnl. stuiver uit een znw. ‘stûf’
(stuk) met augmentatief suffix -er.
Hoe een dubbeltje ook taalkundig rollen kan, leren de lotgevallen van onze oude
placke, een munt van onvaste waarde in Vlaanderen gedurende de middeleeuwen
ontstaan. De Spanjaarden namen onze placke als placa (= stuiver) over, brachten het
woord naar West-Indië over waar het nog heden in het negerspaans van Curaçao in
gebruik is voor het stuk van 2½ cent. En als zeemanswoord migreerde plak uit Curaçao
terug naar Noord-Nederland.
Hoe benoemde men in de oude tijden een munt?
Men kan een achttal soorten van muntnamen onderscheiden. De voorbeelden die
hier volgen, behoren vooral tot de 15e en 16e eeuw; een goed deel er van komen voor
in Brugse inventarissen van 1480-1530. De kleine pasmunt, ‘zwarte munt’: myten,
corten, zwarte deniers e.a. blijft hier buiten bespreking. Het gaat alleen over de gouden zilvermunten. De grafelijke goudmunt werd, zoals men weet, eerst zeer belangrijk
onder Lodewijk van Male (1346-1384), die een aanzienlijke hoeveelheid lyoenen,
mottoenen, scilden, liet slaan. Te voren was hier alleen de koninklijke Franse
goudmunt in omloop, samen met de florijn, die de eerste echt Westeuropese goudmunt
geweest is.
1. Naamgeving naar het metaal waaruit de munt was vervaardigd. De nederl. gulden,
het noors-deens Øre, zweeds öre (uit lat. aureus), de franse denier d'or en later louis
d'or zijn daar voorbeelden van. Ook de latere goudgulden. De zilverling uit het
Evangelie is een vertaling van gr. ργν ριον.
2. Naamgeving naar het gehalte van de munt. De dobble, fr. double royal d'or, had
een zuiver gehalte van 1/36 mark, tegenover de royaal met 1/58 zuiver goud. De
nobel zou de adel van zijn naam gekregen hebben wegens de uitmuntendheid van
zijn goud.
Naar de echte of vermeende zuiverheid van zijn gehalte werd de zeer verspreide
klinkaard genoemd, een goudmunt eerst in de
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14e eeuw in Brabant geslagen; ‘klinkaard’ is gevormd uit ‘klinken’ met betekenis:
de klinker, de klinkende. Philippus Clinckaert van Vlaenderen (onder Philips de
Goede). Dobbelen Philippus Clinckaert van Hollandt. Halven Clinckaert. De naam
van deze populaire munt bleef het langst bewaard in het fragment van een
dronkemanslied: ‘'t Is van te beven de klinkaard’, door Charles De Coster verwerkt
in zijn Thijl Uilenspiegel (III, 35).
Men vergelijke ook de latere Engelse guinea, geslagen met het nieuwe goud uit
Guinea.
3. Naamgeving naar de relatieve waarde van de munt. Voorbeelden: mnl. hallinc (uit
halvelinc, een kleine munt ter waarde van een halve penning); vierkins; vyfpenninck
(= een Philippus ort); zeskins (zes miten); neghenmannekens; twaelfaerts.
4. Naamgeving naar de naam van de landsheer op wiens gezag de munt geslagen
werd. Enkele voorbeelden: de Vlaemsche Louys (van Lodewijk van Male; zo genoemd
in 1627, in de jaren dat de eerste franse ‘Louis’ door Lodewijk XIII aangemunt
werden). Reeds in 1490 gewagen Brugse oorkonden van Karolussen en Kaerlinkins,
een andere naam voor dubbele en enkele ‘vierysers’ geslagen door Karel de Stoute.
Zeer bekend zijn de Karolusgulden (Keizer Karel), de Philippusdaalder (Philips II).
Andere voorbeelden: Maximiliaensche penninghen. Een ludicxschen Erardus
(prinsbisschop). Arnoldusgulden van Gelrelandt (bekend als minderwaardig). - Men
vergelijke de nog bekende Napoleon.
5. Naamgeving naar het gebied waarin de munt loop had of waarvoor zij gemunt
werd. Voorbeelden: de drielander, zilveren munt geslagen voor hertog Jan IV van
Brabant en graaf van Henegouwen en Holland; de vierlander (alias Philippus stuyver
of plak) ca. 1434 gemunt tegelijk voor Brabant, Vlaanderen, Henegouwen en Holland.
6. Naamgeving naar de beeldenaar van de munt of naar een iconografisch of heraldisch
element dat op de munt voorkomt.
Het klassieke en oudste voorbeeld is de florijn, die zijn naam ontleende aan de
lelie van Florence. Veruit het grootste aantal muntnamen behoren tot deze soort. Het
is ook in deze reeks dat de volksgeest en de volkshumor het meest hebben
meegespeeld.
ANDRIES, HALVE ANDRIES: naar de apostelfiguur met kruis; guldens geslagen in
Brabant, Gelderland en Luxemburg. Borgoensche Andriesgulden.
ANGELOTEN: naar de engelfiguur (St Michiel). Franse goudmunt, door de Engelsen
nagevolgd (Angel-nobel); zie verder op Roosennobel. Oude anghelotten van
Enghelant.
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BOTDRAGERS, BUTDRAGERS. Volksnaam van de ‘gehelmde leeuwen’ geslagen door
Lodewijk van Male. Butdrager = sjouwer die, vooral bij graaf- en dijkwerk, de butte
(rugkorf) draagt. Het volk zag een ‘butte’ in de zware heraldische helm die de kop
van de leeuw van Vlaanderen tooide.
DAVID: naar de profeet David, op de Davidsguldens van Utrecht. Geslagen door
prins-bisschop David van Bourgondië, wiens naam in het omschrift voorkomt.
ENGEL: met engelfiguur. Gouden Enghel van Vlaenderen. Waarschijnlijk een type
‘angelot’ uit de grafelijke munt.
FLORETTEN: naar de leliebloemen; franse stukken geslagen onder Karel VI.
FRANCKEN TE PEERDE: goudmunt met ruiter, naar Frans voorbeeld geslagen door
Lodewijk van Male. Men kende ook Francken te voet.
GRAVEN, GRAVENSCILT: zie Schild.
GRIFFOEN: naar het wapendier (leeuw met arendsvleugelen). Dobbelen griffoen van
herwaerts over (1487).
GULDEN VLIES: andere naam voor de Dobbele Philippus (met Gulden Vlies-keten).
Tgulden vlyes (1499). Er bestond ook een ‘zilveren vlies’ als munt; zie op Toysoen.
HARPE: naar de harp van Ierland, voorkomend op sommige Engelse munten uit de
16e eeuw. Harpe van Engelandt.
HELM: naar de helm boven het wapenschild. Helm van Vlaenderen = Nobel van
Vlaenderen (Philippus nobel).
HOOFDE: munt met portretkop; zie verder Slapaert en Testoen. Die Milaensche
hoofde. Die Savoysche hoofde (1493).
JOHANNES: Sint Jans gulden van Ghendt (met Sint Jan de Doper). Den Johannes van
Gendt.
CLAPMUTSEN: vertonen een manskop gedekt met een klapmuts. De Vrieschen florijn,
gheseyt Clapmuts.
CLEMMER: met klimmende leeuw. Clemmer guldens van Gelderlandt. Den Clemmer
van Gelre.
CNAPCOECKEN. Volksnaam van de gouden munt der heren van Gronsveldt;
goudgulden van Nijmegen. Zo genaamd naar de drie ronde, als koeken beschouwde,
stenen door de H. Laurentius (beeldenaar) op de hand gedragen.
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CRABBELAER. Volksnaam van de vierstuiverspenning van Keizer Karel. Zinspeling
op de afgebeelde Keizerlijke Adelaar.
CROMSTEERTEN: naar de staande leeuw met een naar binnen krullende staart en
wapenschild van Bourgondië op de schoft. Dubbele groten geslagen ca. 1430. Den
ouden Johannis cromsteert.
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CROON: naar de koningskroon. Gehelmde Croon van Vranckrycke. Een Croone
metten harendt. Gouden Croonen metter zonne; met den vercxken gheborstelt; met
den corten cruce.
CRUSATEN, CRUUSADEN, CRUSAERTS: benaming naar het kruis. Vooral de portugese
cruzado, met kruis en spreuk: ‘In hoc signo vinces’. Den crosade van Portugale
(1499). Grooten cruusaet van Portugael met den corten ende langhen cruusse. Grooten
cruusaet van Hamburgh. Vgl. de kreuzer, denarius cruciatus, in het Etschdal geslagen.
LEEUW: naar het wapendier. Ouden Vlaemschen leeuw. Nieuwen gouden leeu van
Vlaenderen gheslaghen tot Brugghe int jaer 1584. Een gehelmde leeuw. Leeuw met
den helm.
LYOENE: te herkennen aan de leeuw van het grafelijk wapen. Goudstuk geslagen
door Lodewijk van Male in 1365-70.
LUPAERT: Franse goudmunt; de koning er op afgebeeld met de voeten op een liggende
leeuw.
MOTTOEN, fr. mouton, denier à l'agnel, agnelet: naar het Lam Gods met kruisbanier
en omschrift: ‘Agnus Dei qui tollit’. Geslagen in Vlaanderen naar Frans voorbeeld.
Gouden mottoenen van Brabant (zoals er hangen aan de monstrans van het Sakrament
van Mirakel te Brussel). Gouden mottoen van Vilvoorde. - Roosekens mottoen: de
mottoen met een roos in het hart van het kruis op de keerzijde. Kruyskens mottoen:
zonder deze roos.
PAVELLIOEN: Franse goudmunt, pavillon d'or. De koning is gezeten onder een
paviljoen (troonhemel) met leliën.
PEERDEKENS: stuivers met ruiter. Peerdekens van Ruremonde.
PIETER: naar de apostelfiguur; Brabantse munt. Goude Lovenschen pieter. Gulde
pieters. Pieters van Namen.
POSTULATEN, POSTULAETGULDEN: geslagen voor een electbisschop (postulatus),
meestal met bisschopsfiguur. Postulaten van Ludyck. Den Hornes Postulatus (1491).
Den Bourbons Postulatus (1493).
RIJDERS: naar de afgebeelde ruiter. Munt uit de Bourgondische tijd, in Schotland
nagevolgd. Zeer in gebruik. Gouden Ryders van Vlaenderen (ook genaamd: Francken
te peerde). Silveren Ryder van Engelandt. Gelderschen Ryder. Borgoensche Ryders.
ROOSEBEKER, ROOSEBEEKSCHER: naar de ‘rozenhoed’ die de twee schilden bekroont.
Goud en zilver; geslagen door Lodewijk van Male (in de laatste jaren van zijn
regering) en Philips de Stoute. Nieuwe roosebekers in goude ende in selvere. - Er
werden ook ‘leuvensche roosebekers’ geslagen onder Johanna van Brabant. De eerste
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roosebekers verschijnen omstreeks 1382: zou de benaming met de slag bij Rozebeke
in verband te brengen zijn?
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ROOSENNOBEL, NOBEL MET DER ROOSE: naar de roos van het Engelse vorstenhuis.
Ook in Vlaanderen nagevolgd. Sint Joris nobels van Engelandt (naar de Sint-Joris
er op afgebeeld): zulk een ‘Angel-noble’ werd door de Engelse Koning geschonken
aan de patiënt bij de aanraking tegen koningszeer (scrofula). Henric noblen, Nobel
Henricus: van mindere waarde.
SALUTEN: naar de afgebeelde Groetenis des Engels (Salutatio angelica): Maria
ontvangt een banderol met Ave uit de handen van de Engel. Engelse munt uit de 15e
eeuw. Den saluyt (1491).
SCHAEP: zie Mottoen (hiervoor). Gouden Schaep van Amboise.
SCHILD, SCILT: naar het wapenschild met leliën naast de zittende koning; fr. écu.
Eerst in Frankrijk geslagen. Gouden Schilt van Vlaenderen. Philippus Schilden.
SCUUTKIN, SCHUYTKEN: gouden nobel met de graaf rechtstaande in een schuit.
Bourgondisch (Philips de Stoute, Jan zonder Vrees, Philips de Goede). Populaire
naam van de Vlaamse gouden nobel. Halven gouden nobel ofte schuytken.
ZETELAERTS: naar de troon waarop de landsheer zetelt; denier à la chaise, chaière
(?). Zetelaers komen in 1526 voor als een minderwaardige munt.
SLAPAERTS, SLAPERS. Zo genaamd blijkbaar naar de beeldenaar. De naam betreft
oorspronkelijk munten van Italiaanse vorstendommen geslagen gedurende het
Quattrocento: de portretkop van de prins vertoont antieke (gedoofde) ogen. Die
slepers milaensche, savoysche ende andere (1521). Slapaerts van Montserrat. Slapaerts
metten arendt. - Komt ook voor als synoniem van Testoenen.
SNAPHANEN: munt waarop een snaphaan (ruiter) is afgebeeld. Vooral Gelderse.
Populaire benaming.
SWEERDEKENS: naar het kruis van Lorreinen, waarin het volk de greep van een zwaard
zag. Zwerdekens van Loreyne.
TESTOENEN: naar de kop (fr. teste) van de landsheer. Renaissance-munten, met
portretkop in profiel. Testoenen van Milanen. Oude testoenen van Ferrare.
TOYSOENEN: naar het ‘toysoen’ (vlies) van de Bourgondische heraldiek. Den Thoisen
(1497). Tgulden thoison (1498). Tsilveren vlies (1521).
THUYN: naar de schilddragende engel in een tuin (omheining). Guillelmus Thuyn
van Holland.
VIERYSERS, ook Vierslach: vuurijzer, fr. briquet. Naar het vuurslag van de
Bourgondische heraldiek. Inckele ende dobbel vierysers. Dobbel vierysers van
herwaerts over.
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VOETDRAGER: naar de adelaar (beeldenaar) die met de voeten twee wapenschilden
houdt, Bourgondië en Vlaanderen. Geslagen door Philips de Stoute.
7. Naamgeving naar een epigraphisch element (omschrift) van de munt. Het klassieke
voorbeeld is hier de frank: de gouden munt in Frankrijk geslagen onder koning Jan
(1350-64) met omschrift: FRANC(orum) REX.
De robusten, Brabantse rijders te Brussel geslagen, werden zo genaamd naar het
omschrift: ‘Confortare et esto robustus’.
Ook de dukaten en dukatons kunnen tot deze groep gerekend worden. De dukaat
was oorspronkelijk een munt geslagen voor het hertogdom (‘ducatus’) Apulië. Allerlei
munten die het woord ‘dux’ (hertog) in omschrift dragen, werden dukaten genoemd.
Hongersche ducaeten. Spaensche ducaeten. Ducaeten van Portugael.
8. Naamgeving naar de plaats van herkomst. Het klassieke voorbeeld is hier de taler
(een verkorting van Joachimstaler): de zilveren munt die in 1519 voor het eerst werd
geslagen te Joachimstal in Bohemen. Uit taler komt het zeer verspreide ndl. daalder
en engels-amerikaans dollar. Evenzo ging het met de duitse heller, die naar de
Zwabische stad Hall zijn naam draagt.
Buiten onze series valt een laatste naam, de coppenolen, een gelegenheidsnaam.
Deze munt wordt vermeld in de Brugse rekening van 1490: ‘Phelippus penninghen
ghenaempt coppinolen’ en in een oorkonde van hetzelfde jaar: ‘coppenhollen’.
Gedurende de troebelen tegen Maximiliaan in 1488 sloeg men te Gent inderdaad
zilveren deniers op naam van de minderjarige landsheer Philips de Schone. Deze
stukken werden in de omgang ‘coppenollen’ genoemd naar de gebroeders Coppenhole,
de gevierde volksleiders in het verzet tegen Maximiliaan en aanvoerders van de
laatste Witte Kaproenen.
- Benuttigd werden: Wdb. Ned. Taal; Mnl. Wdb. (Verdam); de Glossaria van Stallaert
en Gailliard (Inv. Brugge en Keure van Hazebroek); de etymologische Wdbn. van
Franck-van Wijk (-van Haeringen) en Kluge; Littré; Deutsches Wörterbuch
(Weigand-Hirt); Oxford English Dictionary. Alsook de numismatische werken van
V. Gaillard. C.A. en R. Serrure, Deschamps de Pas, Van der Chijs; over ‘stuiver’ in
't bijzonder het art. van J.H. van Lessen in Tijdschrift Mij Ned. Lett. Leiden 59, 1940,
49-67. Inventaris van munten uit 1530 medegedeeld door L. Gilliodts-van Severen
in Bull. Com. Royale d'Histoire XVI, 4o série, no 3 (1889). De Caerte van Munten,
ed. Antwerpen 1627. Archief van de abdij Ter Duinen (Seminarie, Brugge). Enkele
onuitgegeven citaten uit rechtsbronnen werden me vriendelijk door Prof. E.I. Strubbe
medegedeeld.
A.V.
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Verering van Sint Job te Nieuwpoort
Sinds aloude tijden wordt Sint Job te Nieuwpoort vereerd en gediend. Tot vóór de
algehele vernietiging van de stad tijdens de wereldoorlog 1914-18 had de heilige een
eigen kapel, Sint-Jobskapel genoemd. Zij stond op de hoek van de Langestraat en
de Recollettenstraat en men vindt ze reeds in opstand afgebeeld op de vogelvluchtkaart
van de stad Nieuwpoort, die Vedastus du Plouich tekende omstreeks 1650.
De Sint-Jobskapel was een afhankelijkheid van het stedelijk hospitaal waarvan de
stichting, door een rijke poorter Willem de Ram, opklimt tot in 1469. Daar kwam
een communauteit van zeven grauwzusters of zusters van de Derde Orde van St
Franciscus zich vestigen. Deze gasthuiszusters verpleegden de zieken zowel aan huis
als in hun hospitaal. De erkenningsbrieven van de schepenen van Nieuwpoort
dagtekenen van 15 mei 1469.
Toen in de Nederlanden de reformatie van de Grauwzusters onder de bezielende
stuwkracht van de eerbiedwaardige Moeder Jeanne de Jésus doorbrak, richtte de
toenmalige overste van het hospitaal in 1629 een verzoek aan deze venerabele Moeder
om over te gaan tot een meer beschouwend kloosterleven met strengere clausuur(1).
Na veel onderhandelingen tussen de magistraat en Pater Marchant, provinciaal van
de Recolletten in de Vlaamse provincie, bleven er nog zes zusters als
ziekenverpleegsters in het hospitaal over. De andere betrokken in 1637 als
Penitenten-Franciskanessen de gebouwen van de brouwerij ‘De Sleutel’ in de
Hoogstraat en reeds voor 1650 hadden zij aldaar een eigen kapel.
In het sanctuarium van de vooroorlogse hospitaalkapel stond een in hout gesneden
beeld van Sint Job. Wie er kwam dienen moest eerst bellen aan de meestal gesloten
kapeldeur. Men kwam de voorspraak van de Heilige Man Job inroepen tegen zweren,
puisten, inwendige en uitwendige uitslag, ettergezwellen, zenuwkrampen en flerecijn.
Men kon er medailles verkrijgen en een litanie van aanroepingen, gedrukt ‘Tot
Veurne. By P. Ryckeboer, Boekdrukker en Boekverkooper in de Ooststraet by de
groote Merkt’. Bovenaan stond als opschrift: ‘Litanie van den godvruchtigen en
verduldigen Vriend Gods den H. Job, die gevierd wordt in de Kerck van St
Janshospitaal te Nieuport, den 10 Mey.’. Onderaan de litanie las men: Vidi. L.A.
Caytan. Can. Lib. Cens.
In de hoek, tegen de houten koorafsluiting of het ‘galent’ van de kapel, was er een
ijzeren bus vastgemaakt die een bord droeg met het geschilderde opschrift: ‘Hier
offert men ter eere van de H. Job, patroon tegen zeeren en zweeren’.

(1) La vénérable Mère Louise de la Passion, dite Doilsain, née De Fruge, religieuse de la
communauté de Nieuport, in Notices historiques des Pénitentes-Récollectines, N. Cornet,
Bruxelles 1869.
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Vermoedelijk werd in de Sint-Jobskapel het sanctuarium door dit koorhek afgesloten
omstreeks 1570, toen de bisschop van Ieper aldaar zondagschool liet houden. De
volgende tekst wijst daarop: ‘Alle vaders ende moeders van alle meyskens ofte
knechtkens vander oude van zeven jaeren ende daerboven zullen de voorseyde

Kapel van Sint-Job te Nieuwpoort
Binnenzicht; vóór 1914
Naar een akwarel van A. Crespin

kinderen moeten senden ende beschicken alle zondaeghen ende heilighe daeghen tot
inden gasthuse deser stede omme aldaer ter ghecostumeerder heure geleert ende
onderwesen te zyne ende ooc mede gheexamineert in zaeke onse ghelove angaende’(2).

(2) Nieuwpoort, Stadsarchief. Camerboeck, november 1569, f. 5, n. 4.

Biekorf. Jaargang 57

362
Elk jaar op 10 mei vierde men de H. Man Job. Op zijn feestdag en tijdens de acht
volgende dagen stond de kapeldeur open en hadden de bedevaarders vrije toegang.
In de jaren vóór de eerste wereldoorlog zat Miette Reybrouck, die anders als helpster
dienst deed bij de zieke vrouwen, tijdens de dagen van St Job bestendig in het
zitgestoelte om met een relikwie te zegenen.
Tijdens de oorlogsjaren 1914-18 werd de St-Jobskapel met de grond gelijk gemaakt
en verdween voor altijd. Bij de heropbouw van de stad bouwde men een nieuw
hospitaal op een veel ruimer terrein langs de huidige Canadalaan, waar voordien de
gasfabriek had gestaan.
Thans blijft er niets meer over van de schilderachtige St-Jobskapel. Als enige
herinnering wordt op het stedelijk museum een aquarel van Adolf Créspin bewaard,
die ons een kijk op het intérieur van het indrukwekkend heiligdom heeft nagelaten.
Doch spijts vier jaren oorlogsgeweld bleef de devotie tot Sint Job voortleven bij het
volk. Mensen in nood kwamen terug bij de Heilige Man genezing zoeken. Zij landden
aan in de Kapel van de Arme Klaren, die in de Recollettenstraat nabij de voormalige
St-Jobskapel stond herbouwd. Onder de drang van de talrijke bezoekers plaatste men
achteraan in de huidige kapel van de Arme Klaren op een eikenhouten voetstuk een
nieuw gepolychromeerd beeld van Sint Job, geleverd door het huis De Visschere
van Gent.
Nog dagelijks komen er mensen bidden en dienen, ook jonge moeders voor hun
kindjes die moeilijk hun tandjes krijgen. Er wordt brood of beschuit gewijd om nadien
in het voedsel te worden vermengd. Men laat ook door een priester de kleedjes van
de kinderen wijden met de gebedsformule volgens het Rituaal en er wordt gezegend
met een relikwie van de Doornenkroon, waarvan het aanzienlijkste deel berust in de
Notre-Dame te Parijs.
Wanneer een zieke in eigen persoon in bedevaart niet kan komen, brengen de
bedevaarders een kledingstuk van de zieke mede om ermede het beeld van Sint Job
aan te raken.
Thans nog worden medailles uitgereikt en een litanie medegegeven, echter een
magere en verbleekte tekst in vergelijking bij de sappige kleurige aanroepingen uit
de 18e eeuw. Voor het bidden van de litanie van Sint Job verleende Mgr Faict op 16
april 1869 een aflaat van veertig dagen.
Uit Veurne-Ambacht en uit alle hoeken van West-Vlaanderen komen mensen Sint
Job dienen om verhoring en genezing. Zij offeren er geld, kaarsen en ex-voto's in
was: kleine kinderen, hoofdjes, armpjes, benen en monden vol tandjes.
Nog op 20 september 11. kwam een autocar met parochianen uit Adinkerke onder
de leiding van hun pastoor, die in de kapel de mis ter ere van Sint Job opdroeg.
P. DECLERCQ.
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Westvlaamse voorlopers inzake ruilverkaveling
Ruilverkaveling is een modern woord(1). Het vraagstuk der ruilverkaveling daarentegen
is heel wat ouder. In de meeste ons omringende landen werd de versnippering der
landbouwgronden en de soms zeer ongelijkmatige verspreiding van de percelen
tegengegaan door een wet op de (verplichte) ruilverkaveling; zo bijvoorbeeld in
Nederland. Bij ons is er thans eveneens een wet op de verplichte ruilverkaveling op
komst.
Alhoewel men vooral sinds de eerste wereldoorlog over ruilverkaveling ging
spreken, eerder in navolging van vreemde landen, vooral dan Nederland en Duitsland
(Ruhrgebied), mag het toch wel vermeld worden dat er in de vorige eeuw al
Westvlamingen waren die het probleem van de grondversnippering aanvoelden en
er zelfs middelen op bedachten, toen in de meeste buurlanden maar nauwelijks sprake
was van dit probleem.
In het jaar XI der Franse Republiek richtte Napoleon zich tot zijn prefecten om hen
advies te laten inwinnen over sommige punten die konden opgenomen worden in
een nieuw Veldwetboek (Code Rural). Ook de prefect van het Leiedepartement liet
enkele gedrukte vragenlijsten toekomen bij de bekendste grondeigenaars,
landbouwspecialisten, onderprefecten en maires. De meeste binnengekomen
antwoorden zijn bewaard(2). De inlichtingen over bestaande toestanden en
rechtsgebruiken te platten lande, alsmede het oordeel der ‘specialisten’, weerspiegelen
goed wat men van het nieuw Veldwetboek verwachtte. Er wordt gesproken over
razende honden, het houden van bijen, de reglementering van de pachten op lange
termijn, de hervorming van het kadaster, de verdeling van de gemene gronden, de
inrichting van de landelijke politie en het korps der veldwachters, de bestrijding van
schadelijk ongedierte, enz.
Nieuwe voorstellen mochten ingediend worden. De antwoorden op de enquête
zijn nogal voorzichtig en nieuwe voorstellen zijn zeldzaam.
Het rapport, ingediend door AUGUST WIELAND van Westkerke, maakt op gans de
lijn een uitzondering. Wieland was ongetwijfeld een man van aanzien in
landbouwkringen, drager van voor zijn

(1) P. Pipers, Landbouwwoordenboek (Antwerpen, 1910, 2 dln.) kent niet de woorden:
ruilverkaveling, herverkaveling, herverdeling.
(2) Rijksarchief Brugge, Frans Archief, nr 2863.
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tijd vooruitstrevende ideeën. Zijn antwoord is het meest oorspronkelijke en gedurfde
uit de hele reeks.
Op 15 frimaire XI rapporteerde Wieland reeds dat hij veldwachters wenste van
minstens 25 en hoogstens 40 jaar oud, van goede zeden, die niet ongeletterd waren
en de taal der streek moesten spreken. Het ambt moest bij voorkeur worden
toevertrouwd aan ‘les militaires retirés’. In grote trekken zijn dit de bepalingen die
thans nog in voege zijn, voor wat betreft de toelatingsvoorwaarden tot het ambt van
veldwachter, het ‘voorkeurrecht’ inbegrepen, dat pas dateert sinds de wetten van
1919 en 1947!
Op zeker ogenblik heeft Wieland het over ‘les échanges de terre’. Hij licht zijn
voorstel tot herverkaveling toe in vier punten:
1. ruiling van gronden moet zowel voor openbare instellingen als voor private
personen vergemakkelijkt worden, telkens de noodzakelijkheid of de nuttigheid dit
vereisen;
2. alle overdracht ter registratie dient kwijtgescholden te worden wanneer de
verruilde goederen dezelfde waarde hebben; is er meerwaarde, dan valt de overdracht
alleen op deze meerwaarde;
3. ‘d'autoriser le droit de retrait et de le donner à tout propriétaire soit pour la vente,
soit pour le loyer des terres qui seraient enclavées dans les siennes ou dont
l'exploitation pourrait donner lieu à un passage qui porte préjudice à la culture
particulière comme aux intérêts généraux de l'exploitation des terres’;
4. de rechten van de hypothecaire rentebezitters moeten gevrijwaard blijven, door
een keuze mogelijk te maken vanwege de eigenaars der renten in verband met het
goed waarop ze de rente willen zien rusten.
Punt 3 van Wieland's voorstel is compleet de opvatting die aan de moderne
ruilverkaveling ten grondslag ligt: verplichting tot verkaveling op voorstel van één
of meer belanghebbenden. Wieland laat zich echter inspireren door ‘le retrait’, dat
hij afgekeken heeft van ‘le retrait lignager’, een door de Fransen afgeschaft feodaal
recht, waardoor bloedverwanten binnen een zekere termijn een overdracht van
goederen aan vreemden kunnen laten verbreken, indien zij het goed in dezelfde
voorwaarden willen verwerven. Wieland wist dat een nieuwe invoering van ‘le retrait
lignager’ in het jaar XI uitgesloten was, maar zijn opvatting van verplichte
ruilverkaveling haalt hij uit het oude ‘retrait’, dat hij nieuwe vorm en toepassing
geeft in het voordeel van vreemden omwille van landbouweconomische redenen.
Deze voorstelling van zaken komt van een interessant persoon. Wieland was
geboren te Bazel (Zwitserland), ca. 1757. In 1783 was hij al te Oostende in het
handelsmilieu, als gerant van het huis Helinger-Wieland en Co, waarvan hij
geassocieerde was. In 1787 was hij dit nog, alsook ‘syndic’ van het huis Amalle de
Gavenon en Co, en het huis We Verbeke en Co. In 1790 was hij ‘gérant en chef de
la maison, Aug. Wieland’.
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Hij nam actief deel aan het Frans Bestuur: membre de l'assemblée électorale du
département (jaar V, XIII), président de l'administration municipale du canton
d'Ostende (jaar VI), conseiller de préfecture du département de la Lys (vóór het jaar
XI).
Hij trok zich uit het handelsleven terug en ging zich vestigen te Westkerke bij
Gistel als landbouwer. Op 20 nivose VIII trouwde hij te Gistel met Catharina Cl. De
Wilde, wonende te Westkerke, maar geboren te Antwerpen. Hij zelf was dan
‘cultivateur à Westkercke’.
Zijn gezag in het Oostendse handelsmilieu bleef groot. Als ‘négociant retiré et
ex-conseiller de préfecture’ werd hij op 9 pluviose XI door de Oostendse zakenlieden
(Conseil de Commerce) naar Parijs afgevaardigd om er o.m. de oprichting te bepleiten
van een Handelskamer te Oostende. Oostende kreeg inderdaad bij keizerlijk decreet
een Handelskamer, die op heden nog bestaat.
In het jaar XIII was Wieland maire te Westkerke en gold hij als specialist inzake
landbouwvraagstukken. Zo vinden wij hem in 1806 onder de stichtende leden van
de ‘Société départementale d'Agriculture’, die aanvankelijk tot 28 leden beperkt
bleef(3). Van zijn verder bestaan is ons niets meer bekend.
Hoe interessant zij ook waren, Wieland's ideeën inzake ruilverkaveling brachten
het niet verder dan het bureau van de prefect.
Op het einde van de voorgaande eeuw was er nochtans weer een Westvlaming die,
vóór zijn tijdgenoten, met het probleem van de ruilverkaveling bezig was.
In Duitsland was er inmiddels in 1875 een wet ingevoerd op de verplichte
ruilverkaveling. België had de wet van 17 juni 1887 aanvaard, die de vermindering
regelde van de belasting op de ruiling van onbebouwde landelijke eigendommen.
De weinige publicaties die over deze wet waren verschenen, hielden zich eerder op
het strict juridisch terrein(4). Het eigenlijk probleem der ruilverkaveling evenwel was
in België nog niet gesteld.
Op 28 maart 1897 werd in het bekende en zeer vooruitstrevende landbouwcomice
van Herzele (Oost-VI.) een voordracht over de ruilverkaveling gegeven.
Oost-Vlaanderen was de provincie in België die in 1890 het hoogste aantal percelen
telde per 100 Ha, nl. 295.
In het meinummer 1897 van de ‘Revue générale agronomique’, waarvan hij
hoofdredacteur was, schreef landbouwingenieur EDMOND LEPLAE zijn bijdrage: ‘La
question des réunions territoriales’ (pp. 194-203).
Leplae verwijst naar de bijeenkomst te Herzele, waar de ruilverkaveling voor de
eerste maal in ons land aan de orde was gekomen. Hijzelf wist geen publicaties in
eigen land over dit

(3) Ibid., nr 2862.
(4) Bvb. de vergelijkende rechtsstudie van H. Lavallée, De l'Echange des immeubles ruraux en
Belgique et en France, et de la nécessité de l'affranchir du droit proportionnel de mutation,
in Belgique judiciaire, 1887 (XXV), col. 689-702.
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vraagstuk aan te wijzen. Zijn bijdrage is zo volledig en concreet voorgesteld, dat ze
thans nog actueel is, en op geheel de lijn modern is gebleven. Hij geeft de status
quaestionis, verwijst uitvoerig naar de Duitse verwezenlijkingen, waarvan hij twee
sprekende landkaarten afdrukt, en tenslotte geeft hij de beperkte middelen tot
ruilverkaveling op, die de wet van 1887 biedt.
Hij besluit: ons land is nog niet rijp genoeg om deze gedurfde hervorming in te
voeren, maar de landbouworganisaties moeten onverwijld de ruilverkaveling
instuderen, propageren en de noodzakelijkheid ervan illustreren met voorbeelden uit
de eigen, onmiddellijke omgeving.
Zoals zijn (onbekende) voorganger Wieland, was ook Leplae een interessante
figuur. Hij was de zoon van een vrederechter en werd in 1868 geboren te Veurne.
Hij woonde een tijdlang te Kortrijk en later te Ardooie als landbouwingenieur. Hij
stond in nauw contact met de stichters van de Belgische Boerenbond.
Te Ardooie toonde E. Leplae zich een voorloper der nieuwere landbouwmethodes.
Hij stichtte een ruiterclub, propageerde de kunstmeststoffen, stichtte de nu nog
bestaande parochiale boerengilde en nam anders actief deel aan het dorpsleven, o.m.
door de inrichting van de stoet ter gelegenheid van de intrede van gouverneur baron
Ruzette te Ardooie.
Zijn landbouwkundige bijdragen waren voor hun tijd meestal zeer vooruitstrevend(5).
In 1894 werd Edm. Leplae docent aan de Universiteit te Leuven, buitengewoon
hoogleraar in 1896, en gewoon hoogleraar in 1898, tot aan zijn emeritaat in 1940.
De cursussen die hij doceerde waren: algemene en vergelijkende landbouwkunde,
‘le génie rural’, koloniale landbouwkunde, koloniale veeteelt, de grote tropische
culturen, jacht en visvangst in Belgisch Kongo.
Onder de eerste Minister van Koloniën, de Heer Jules Renkin, werd Ir. Edm. Leplae
de eerste directeur-generaal van de 5e Algemene Directie (Landbouw) van het nieuw
Ministerie (Kon. Besluit van 28.1.1910).
Toen de regering er aan dacht een blanke kolonisatie in Katanga in het leven te
roepen, ging Leplae zich ter plaatse vestigen om de leiding ervan ter hand te nemen.
Langs de spoorlijn van Elisabethstad-Sakania stichtte hij drie centra voor kolonisten:
Welgelegen, Nieuwdorp, Tshinsenda.
In deze streek verrichte Leplae echte pioniersarbeid, zonder zich evenwel veel de
administratieve tucht aan te trekken. Zo legde hij wegen aan en liet zelfs te
Elisabethstad een primitieve waterleiding plaatsen.
Op een heuvel buiten Elisabethstad kwamen er onder zijn impuls de gebouwen
van de provinciale Landbouwdienst. De nu nog bekende

(5) Bvb.: Les automobiles et l'élevage des chevaux, in Revue générale agronomique, 1897 (VI),
blz. 1-10.
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plaatsnaam ‘La tour Leplae’ (de toren van Leplae) is een toren, die boven de kantoren
van deze Dienst opsteekt, en van waaruit men een prachtig vergezicht heeft op de
vallei van de Lubumbashirivier.
De campagne van 1911-1912 werd gedeeltelijk een mislukking. Betitelt men deze
kolonisatiepoging als mislukt, dan mag de schuld allerminst aan de ijverige en
vooruitstrevende directeur-generaal worden geweten. Allerlei oorzaken, waaronder
niet het minst een zware handelscrisis in Katanga zelf, hadden die veroorzaakt.
Leplae keerde terug naar België. Hij bleef verder actief en zat o.m. verschillende
internationale landbouwcongressen voor. Hij bleef ambtenaar tot in 1933(6).
Zijn bibliographie is indrukwekkend. Zijn betekenis als geleerde, kolonisator en
pionier is even groot.
Hij overleed te Leuven in 1941.
Toen de bekende Engelse socioloog, R. Seehbohm Rowntree, in het begin van deze
eeuw ons land bezocht om zich te documenteren voor zijn werk ‘Land and Labour.
Lessons from Belgium’ (Londen, 1911), won hij ook inlichtingen in over de
versnippering van de landbouwgronden, die hier in België heel zijn aandacht
opwekte(7). Onder de promotors van de herverdeling der gronden noemt hij baron F.
Fallon, die ten dien tijde een medewerker was van Leplae op het Ministerie van
Koloniën. Dan waren er inderdaad reeds enige publicaties verschenen over het
probleem(8). Maar de naam van Leplae, die al deze schrijvers voorafging en zelfs uit
zijn bijdrage liet afschrijven, geraakte niet bekend aan Seehbohm
Nu de ruilverkaveling bij ons weldra een feit zal zijn, mogen de namen van deze
twee voorlopers uit West-Vlaanderen, Wieland en Leplae, die het al in de vorige
eeuw opnamen voor de ruilverkaveling, wel eens aanghaald worden. Te meer daar
de tegenwoordige lectuur over dit onderwerp alle eer aan vreemden, en dan nog wel
aan buitenlanders, wil afstaan, waar het in werkelijkheid anders was, ook al komt
België tegenover het buitenland achteraan, voor wat betreft de wetgeving op de
verplichte ruilverkaveling.
L. VAN ACKER.

(6) De meeste gegevens over Leplae werden ons bereidwillig verstrekt door wijlen Heer R. de
Mûelenaere, ere-directeur-generaal van Koloniën. Zie ook art. Leplae in Belgische Koloniale
Biografie IV, 1955, kol. 515-518 (A. Van den Abeele).
(7) Chap. IX (Belgium; a country of small holdings), pp. 107-125.
(8) Vooreerst de mededeling van F. Fallon, But et économie de la loi du 17 juin 1887 sur les
echanges d'immeubles ruraux, in Congrès nat. Agricole (Namur, 1901), blz. 367-371, gevolgd
door bijdragen van M.A. Raeymaekers, Le morcellement, in Ingénieur agricole (Gembloux),
1900-01 blz. 507-522; E. Tibbaut, Un chapître de l'évolution agricole en Belgique, in Revue
générale agronomique, 1904 (XIII), blz. 485-504, alsmede de brochure van E. Visart de
Bocarmé, La dispersion de la propriété rurale et la réunion territoriale, uit La Revue générale,
Juni en Juli 1904 (Brussel, 32 blz.).
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Zomeravondzittingen
(Vervolg en slot van blz. 310)
Maar Buik van Campe, zegde die niets op die zomeravondzittingen? - Wel zeker,
hij zegde zelfs veel. Maar daar waren altijd zware ketterslagen van vloeken bij en
Buik spuwde dan iedere keer tot op de straatstenen. Een verzopen vat, die Buik. Hij
is nu zesentachtig jaar oud en er gaat geen dag voorbij zonder dat hij jenever drinkt.
En een stroper! 's Nachts liep hij de streek af met de lichtbak, een beetje overal maar
Spilthoorn en Bellem was zijn beste plaats.
Of pensejagen moeilijk was? Ja zeker. Men moest kunnen zien of de sporen niet
te oud waren, of een haas regelmatig op een perceel klaver kwam of hij steeds zijn
zelfde leger opzocht. Wanneer een snip geschoten werd moest opgepast worden dat
ze niet te veel van de lading kreeg, ze moest ‘onderschoten’ worden, anders was ze
te veel beschadigd en had maar halve waarde. Als men 's avonds de fazanten hoorde
opgaan, dan werd hun vlucht gevolgd om te zien waar ze sliepen en ze dan van de
masten te kunnen schieten. Voor het plaatsen van stroppen moest de draad sterk en
tevens soepel zijn; voor een konijn of een fazant was een kleine opening nodig, voor
een haas een grotere en wat hoger boven de grond. De stroppen werd in de bossen
vastgemaakt aan een buigzame tak en in het veld aan een ‘sleper’. Dat was een grote
tak waar het wild niet ver kon mee lopen. Patrijzen werden in het najaar gevangen.
Ze zochten toen in groepen hun nachtleger op in een partij loof en werden met het
net ‘gesleept’.
Buik had eigenlijk zijn stiel geleerd bij Padde Baute. Niet dat Padde een kampioen
was in het stropen, maar hij kon er zo goed over vertellen dat de jonge kerels uit de
Brugstraat 's avonds bij hem kwamen ‘buren’. Padde vertelde meer dan hij deed en
wanneer de jonge mannen dan eens werkelijk op tocht wilden gaan was er altijd te
veel wind of werd er te veel gewaakt. En wanneer er dan geen wind was, zegde hij
dat men de schoten te ver zou horen. Buik ging met zijn vrienden dan alleen op jacht
en wanneer zij terug kwamen, hingen zij de staartjes van de konijnen aan de klink
van Padde's deur. Wanneer Padde dan toch eens meeging, dan droeg hij de lichtbak,
maar van zohaast er wat wild geschoten was zegde hij dat hij zijn broek moest afsteken
en liep hij stilletjes naar huis.
Zo was er altijd iets om over te spreken. Tegenwoordig kent het jong volk alleen
de sport maar in de tijd van Buik sprak men in de herbergen over het wild. En er zat
hier
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vroeger veel wild. Vóór vijftig, zestig jaar moesten de jachtwachters in de Vette
Bulken vijftig konijnen per dag schieten want die deden te veel kwaad aan de jonge
dennen. Maar hazen en snippen waren meer waard. Alle pensejagers van het dorp
kenden de stukken klaver en wanneer ergens een haas tweemaal kwam eten wisten
het minstens tien pensers. Ook een ‘snipzate’ was gauw bekend. De snippen immers
verraden zichzelf: ze zoeken plaatsen op waar veel pieren zitten, lodderen die uit
men hun lange snavel en laten langs achter van tijd tot tijd iets vallen. Die vogels
komen bij deemstering naar zo'n zate die gewoonlijk een zompige plaats is in een
meers of een gracht. Ze verblijven daar gans de nacht en bij 't krieken van de dag
trekken ze terug naar de bossen.
Buik van Campe en Spruite Medaert gingen zo ook eens bij valavond naar een
snipzate in Onderdale. Ze verscholen zich in een dubbelen houtkant van waar ze de
snipzate goed konden zien. Ze zaten daar nu stil te wachten. Almeteens zegt Buik:
‘We gaan ons moeten wegsteken, 'k zie ginder iemand komen en moest hij ons zien,
hij zou misschien blijven staan klappen en de snip zou niet durven komen’. Spruite
steekt het hoofd eens buiten de takken en zegt: ‘Blijf maar zitten, die komt alhier
niet, hij zal ginder de dweerskant inslaan. 't Is 't Everzwijn’. Een tijdje nadien ziet
Buik weeral iemand: ‘Verdomme daar komt ginder nog enen af’. Spruite loert nog
eens en zegt: ‘Die zal ook alhier niet komen. Hij zal al den anderen kant van de partij
gaan, 't is den Bonze’. En korten tijd nadien Buik nog eens: ‘Er is ginder sakerdju
weeral enen’. Spruite kijkt voor de derde keer en zegt: ‘Nu moeten wij ons wegsteken,
die zal alhier komen, 't is de Buswante’.
Ge ziet, de pensers kenden de handel en de wandel van al de mensen van het dorp.
Maar het meest schrik hadden ze van de jachtwachters en vooral van de rijkswachters
of de ‘haren mutsen’. Het gebeurde meer dan eens dat de haren mutsen aan het huis
van gekende pensers op loer lagen en deze na hun uitgang knipten. Waren de stropers
niet leep genoeg en hadden zij hun materiaal en hun vangst niet vóór hun thuiskomst
verborgen, dan mochten ze op staatskosten een tijdje bij ‘boer Kotte’ gaan wonen
om zakken te plakken. Maar het gevaar bracht een zekere drift teweeg. Buik ging
zelfs naar Spilthoorn, zoals ik reeds zegde en ook enkele keren naar Drongen. Daar
werd Willeken Pieters in 1899 naast Buik neergeschoten. Hijzelf was ook erg getroffen
en moest, om aan de gendarmes te ontsnappen, een viertal uren onder een mennegat
tot aan zijn buik in het water staan. Bij het onderzoek werd hij toch beklapt, werd
van
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zijn bed gehaald en moest, alhoewel hij reeds een zekere hoeveelheid zaad onder de
huid had, nog een zestal weken brommen. Hij heeft dat echter niet gedaan, hij is naar
Frankrijk uitgeweken.
Alle pensers hebben een zekere hoeveelheid lood in het lijf. De Zwarte Matthijs,
een donkere kerel van de boskant die zich dikwijls stilletjes zat drinkt, toonde mij
zo eens zijn arm. Hij was blauw van het zaad. 't Zwijn Wille, de Witten Beer, Stien
Claeys, Peet de Lodder, ze verkeerden allemaal in dat geval.
Met 't Zwijn Wille ging Buik ook eens op tocht. 't Was echt pensersweer, veel
wind en regen. Maar Buik had al wat jenever gedronken. Hij strompelde door het
land en zijn maat merkte op dat hij zo geen enkele haas zou kunnen schieten ‘Ge
kunt niets passen met uw zat vel’ zegde hij. Toch zag Buik een haas in het klaverveld.
Aangelegd en geschoten maar bij het nazien niets te vinden, wel veel wol. ‘Ziet ge
wel, ik heb het gezegd dat ge niet kunt schieten’ zei 't Zwijn. ‘Ik moet hem getroffen
hebben, ik zie teveel wol’ antwoordde Buik. Ze gingen zoeken en vonden niet één
maar twee hazen, waarschijnlijk verrast tijdens hun vrijage. En ook de volgende
schoten van Buik waren raak. Wanneer hun kardoezen op waren vroegen zij er nog
vier bij een collega. Als resultaat hadden ze die avond dertien stukken wild en toch
hadden ze slechts elf schoten gelost. ‘Ge moet altijd een beetje zat zijn’ zei Buik.
‘Dan gaat het veel beter en 't wijf mag dan de plank klaar maken’.
Tussen Buik en Marie, zijn wijf, ging dat niet te best. ‘Als ik dood ben en ik kom
bij Sinte Pieter zal ik toch eerst vragen of mijn wijf daar niet is’ zei Buik. ‘Zit ze
daar al in de hemel, dan keer ik terug’. En een andere keer: ‘Een getrouwd man heeft
eigenlijk maar één dingen dat het zijne is en dat is zijn kortwagen (kruiwagen). 't
Andere is allemaal van 't wijf. 't Wijf zegt: mijn huis, mijn geld, mijn geit, mijn
konijnen, mijn lochting enz. Maar als zij de kortwagen moet vernoemen dan zegt ze
niet: pakt daar eens mijn kortwagen maar wel: allij, pakt daar eens uw kortwagen en
rijd om wat loof’.
Het was niet altijd over pensejagen dat er verteld werd. Soms ging het ook over
bijnamen. Wij hebben hier al heel wat bijnamen vermeld. Maar op Ursel zijn dan
nog al de Tee's, van de Gehuchten. Al de Medaerts zijn Blondia's, al de van Hoecken
zijn van Parijzen, al de Vellen zijn Vlieghers, al de Bert Costens zijn Roelandts, al
de Kuipers zijn de Muers enz. En op Kleit is het nog veel erger, daar wonen geen
mensen zonder bijnaam: Pol Ratte, Caboor, Pierrot,
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Luitte, Fasse, Fluite Pieters. Ge moet de mensen daar nooit bij hun rechte naam
noemen, men kent ze slechts onder hun bijnaam.
Op Knesselare is het al even slecht. Maar ja, Knesselare, dat is een dorp dat zeer
op zijn eigen leeft. Als ze daar iemand hebben die studeert, maken ze er een heel
spel van, dat is dan de felste mens van de wereld. De onderpastoors zijn daar altijd
echte Vlamingen en grote werkers. Op Knesselare zijn er veel die Hilaire heten of
Hilairken. Ze zijn daar zeer sterk in het toneelspelen. Er is daar veel vrouwvolk,
omtrent 60% van het Ursels mannenvolk is getrouwd met een Knesselaarse. Beatrijs
Buysse, de moeder van mijn vader (het was mijn vader die zich in het gesprek mengde
als het over Knesselare ging), was van Knesselare en nonkel Victor, alias Olie, was
ook met een Knesselaarse getrouwd. Wanneer zijn moeder hem eens aanraadde op
Nieuwjaar naar de familie te gaan, zei Olie: ‘'k Zou mij gaan haasten, bij de
Knesselaarste van geheel Knesselare’. Te St. Joris noemen ze de Knesselaarse de
Geitenfretters. En er is een liedje waarin gezongen wordt: ‘Knesselare, Knesselare,
veel schone meisjes en goei hespe’. Het schijnt dat Uilenspiegel daar geboren is en
er zitten daar hier en daar nog wel enkele kluchteniers.
Jozef Buysse, bijgenaamd Kannaart, was ook zo'n humorist. Kannaart zat dikwijls
zonder werk en dood van armoe. ‘Hewel’ vroeg hem iemand van Ursel, ‘wat doet
ge nu?’ - ‘Sneeuw scheppen’ antwoordde hij. ‘Ja maar sneeuw scheppen, zegt ge, er
ligt toch niet altijd sneeuw’. - ‘Toet, toet, er ligt er altijd, is 't geen witte 't is zwarte’.
Er waren zoveel zaken die op die zomeravondzittingen werden besproken.
Gebeurtenissen uit het dagelijks leven. Bo Colpaert bijvoorbeeld, die met een kardeel
aal naar de Barrere reed op een maandagmorgen. Hij ging binnen bij Besten Vogelaere
(Stien Claeys woont daar nu) en bleef daar tamelijk lang. Bo kwam uit de herberg
en zijn paard was ondertussen gekeerd. ‘Ju’ zei hij en hij kwam dwaas weg, half zat
natuurlijk, terug op de Plaatse aan met zijn aal.
Of de Haverbeer die daar stil voorbij drendelde, van het klooster naar de kerk. Hij
heette eigenlijk Peet Wispelaere en hij woonde vroeger in het huisje waar nu Gust
Meuleman woont. Dat huis zat verborgen achter beukenhagen en in de winter schudde
de wind aan de vensterluiken terwijl Peet, bij 't licht van een vetlampje dat vastgehecht
was aan een lanteknaap, verdiept was in boeken en schriften. Hij wist veel, sprak de
Franse taal en las Latijnse boeken. Maar nu zat hij bij de peten in het klooster. Zijn
handen, die vroeger gepikt hadden en gewrocht, geschreven en gebladderd, hingen
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laag langs zijn lijf, zijn witgrijs nekhaar was ver over zijn kraag gegroeid. Men
noemde hem de Haverbeer.
En dan over Draad van Daele! Daar werden altijd grote ketels karnemelkpap
gekookt. ‘Roere maar’ zei Prudence, ‘de brokken liggen van onder’. En men haalde
een kattejong boven. En als de kiekens rond die pap scharrelden terwijl hij stond af
te koelen en de koeier zag dat zij er iets lieten invallen, riep Prudence ‘is 't nen dikken,
schept er hem uit, is 't nen dunnen roert er hem in’.
En ge had dan nog Tieste Roozemond die ieder jaar drie keren te biecht ging: ‘te
Paschen, met den Biddag en te Paschen. Dat was drie keren’, zei Tieste.
Maar ondertussen was het al zeer donker geworden. Peet de uil zweefde sierlijk
uit de galmgaten en begon zijn nachtronde.
‘'k Ga naar mijn convent’ zei Buik. En dat was dan het einde van de zitting. Maar
de volgende avond begon een nieuwe zitting en er werd op een nieuwe kerf verteld.
D. VERSTRAETE.

Nijverheid te Waasten in 1763
Een rapport van de douaneofficieren uit 1763 (Brussel, Algemeen Rijksarchief,
Conseil des Finances) vermeldt voor Waasten de volgende fabrikanten:
Twee manufacturiers van spellewerkgaren geven werk aan 9 man, zij trekken (in
smokkel!) hun ruw garen uit Frankrijk en doen het bleken alhier.
Een fabrikant in naaigaren werkt met 2 man; doet geen zaken over de grens.
Drie tabaksfabrikanten werken elk met 4 werklieden; zij trekken hun overzeese
tabaksbladen uit Brugge en Gent om ze te vermengen met tabak uit eigen streek;
export vooral naar Frankrijk, als smokkelwaar.
Twee kalkbranders werken elk met 2 ovens en 12 werklieden; kalksteen en
steenkool trekken zij uit Frankrjik; hun productie is uitsluitend bestemd voor eigen
land, voor bemesting.
Al deze nijverheden bestaan hier sedert lang en werken zonder octrooi. Van
nieuwere datum is de geringe zaak van een manufacturier in speelkaarten die werkt
met twee man; hij heeft zich geschikt naar de verordening van de Raad van Financiën
en werkt met octrooi.
A.V.
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Mengelmaren
Onze Windmolens
In september-october 1952 werd de Bergmolen te Lendelede afgebroken. Het was
een staakmolen op teerlingen (eigenaar: Maurice Neyrinck).
In de zomer 1956 werd de teerlingmolen van Wed. Hollevoet te Leffinge gesloopt.
De molen werd reeds een twintig jaar niet meer gebruikt en was in erg verval geraakt
na de oorlog.
In september 1956 werd de molen Declerck te Slijpe, eveneens een staakmolen
op teerlingen, afgebroken. De molen was na de oorlog 1914-18 naar hier overgebracht.
Gedurende de laatste oorlog draaide hij nog een weinig. Voor enkele jaren werd de
molen door de bliksem getroffen en verloor twee wieken.
De roeden van de staakmolen te Vlissegem (A. Maelfeyt) werden deze zomer
afgezaagd tot aan de pestels. Gans het uitzicht is gebroken. De molen gaat een rap
verval tegemoet: de kap ligt reeds open.
Aan de stenen molen van R. Hoste te Ruiselede worden belangrijke
herstellingswerken uitgevoerd.
De nieuwe molen te Meulebeke-Marialoop vordert snel. Het zal een zeer grote
houten molen zijn op torenkot, met vliegende gaanderij. Veel materiaal van de molen
van Vollezele wordt er in verwerkt. Molenmaker: Van de Kerkhove, die in november
reeds had moeten beginnen met de herstelling van de St Janshuusmolen te Brugge
(Carmersstraat).
Te Rumbeke verrijst ook een prachtige stenen molen uit de ruïne van de afgebrande
Cazandmolen (zie B. 1954 blz. 304). De kuip werd nog een meter hoger gemetst.
Molenmaker Ch. Peel haalde de as voor de nieuwe Cazandmolen uit Malden (Ned.).
Ze is in één stuk met de assekop gegoten te 's Gravenhage in 1866 en draagt het merk
De Prins van Oranje. Het is voor ons een stuk van ongeziene grootte. Ook het
vangwiel is enorm. Het kostte heel wat moeite - ook administratief - om dit stuk uit
Nederland te mogen weghalen. Deze twee nieuwe molens zullen een mooie verrijking
van ons molenbezit vormen. Beiden staan immers op een gunstig renderend bedrijf
en zullen onverpoosd kunnen draaien.
In B. 1955, blz. 335 dient gelezen te worden: De Walmolen te Beernem (kinders
Van Haecke: Achilles, August, Alfons en Elise). De Lijstermolen (thans Armand
Van Haecke) is de enige molen die nu nog te Beernem staat, al is zijn afbraak reeds
lang vooropgesteld. Toch bestaan ernstige plannen om deze molen over te brengen
naar Westouter, op de Rodeberg. Dit toeristisch belang is zijn laatste kans op behoud.
C. DEVYT.
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Volksgeloof over Kabouters, Oude Wijvekes en de Mare
De goede ‘kleine rode ventjes’, ook wel kadotterkes (Beernem) genoemd, treden in
het volksgeloof in West-Vlaanderen meestal op als bondgenoten en helpers van
Duitse schapers. Dit blijkt eens te meer uit de verhalen uit Beernem en St. Kruis,
Handzame en Dudzele medegedeeld door M. Cafmeyer, R. Depuydt en A. Mahieu.
Verhalen over de alf, ‘van den alf geleid’, zijn bij ons onbekend, in
Oost-Vlaanderen daarentegen komen ze veelvuldig voor.
Ook de witte juffrouwen en de zwarte madam zijn niet thuis in het volksgeloof in
West-Vlaanderen. Zonderlinge vrouwtjes, 't oud Wijvetje (Sijsele), 't
Kazemeeswijveke (Oedelem), ontbreken niet, zoals blijkt uit een paar medegedeelde
verhalen.
De Hellewagen rijdt nog te Brugge en ommelands (Dudzele) en West-Vlaanderen
schijnt even flink als de andere Vlaamse gewesten ‘van de mare bereên’ te worden,
zowel mensen als paarden en koeien. Verhalen daarover werden opgetekend te
Beernem, Oostkerke (Damme), Heist-aan-zee, Nieuwpoort, Veldegem, Alveringem
door M. Cafmeyer, Ere-notaris R. de Gheldere, M. De Vos, W. Fonteyne en M.
Lecot.
Uit het Verslag van M. DE MEYER over de Volkskunde Atlas (zie Biekorf 1955,
29) verschenen in Jaarboek VII 1954 blz. 7-49 van de Nationale Commissie voor
Folklore; 132 blz.; prijs 30 F. (Te bestellen: Min. van Openb. Onderwijs, Wetstraat
155, Brussel).
Dit Jaarboek bevat, naast de Volkskundige Bibliographie voor 1954, een belangrijke
bijdrage van H. Jamar over Documentaire Folkloristische Filmen (Touwslagerij,
Klompenmakersbedrijf, Hoefsmederij) waarvoor de auteur een draaiboek heeft
samengesteld.
A.V.

Brugse Volkstypen
In zijn laatste levensdagen had de befaamde kunstcriticus Emile Renders (zie Biekorf
1956, 123) zich met welbehagen toegekeerd naar het schetsboek van zijn leerjaren.
Zijn schattingszin liet hem ditmaal in de steek, want hij besloot die tekenbladen te
publiceren in een genummerde prachtuitgave, zijn fortuin liet hem deze onschuldige
folie toe. De jonge Renders had echter wel de begrensdheid van zijn kunnen ingezien
toen hij die bladen in een onderste schuif opsloot en zijn critisch talent ging oefenen
- men weet met welk succes - op het terrein van kunstkennis en kunsthandel. Zijn
Brugse volkstypen zijn overigens, ook folkloristisch bekeken, te schools behandeld
om overtuigend te zijn. De waarde van deze uitgave ligt dan ook in de fijnzinnige
inleiding van Kan. J. Dochy en in de volkomen typographische uitvoering die de
stempel draagt van de firma Desclee De Brouwer.
- Brugse Volkstypen. Tekeningen van EMILE RENDERS. Albumuitgave met een
oplage van tachtig exemplaren. 1956.
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Wat Sterreventen zongen
Nieuwjaarslied
Ik wens u al te gaar
een gelukkig en zalig nieuwjaar
niet min of niet meer
en de gracie van God onzen Heer.
Een kindeke uit 't heilig sacrament
dat de grond van onz' gedachten kent
't das (?) er zijn handjes zo rood als bloed
't das om ons te verlossen al van de dood.
De Hemel is onze zaligheid (bis).
Zoudt gij geloven in de drie Personen
en zijt gij niet bevreesd?
God den Zoon is God waarachtig
die voor ons gestorven is.
En de ziele zal eeuwig duren,
en ons lichaam zal vergaan
op het einde van ons leven
zal de ziele voor 't oordeel staan.

Gezongen door een zanger met de ster, een man van Nazareth, op Onnozele
Kinderendag 1904; te Deinze opgetekend.

Driekoningenlied
Het was op een driekoningenavond,
het was op een driekoningendag,
als Maria met Helena,
bij 't kribbeke van Jezus zat.
En zij speelden op een vierkanten orgel:
‘Leve Maria, zij mag er zijn!’
Vrouwke, zijt gij thuis?
Wij komen U bezoeken,
pakt de panne vast,
en bakt ons eenen koeke.
Bakt er ons maar twee,
't en zal ons niet besanden.
Bakt er ons maar drie,
wij 'n zullen ons niet verbranden.
Alhier een stoel, aldaar een stoel,
op ieder stoel een kussen,
legt er een heetekoek tusschen.
Vrouwke, laat ons hier niet te lange staan,
wij moeten van 't een naar 't ander gaan.
Vrouwke, geeft ons toch iet of wat,
al ware 't een schelle van 't verkensgat.
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Dit lied werd vijftig jaar geleden gezongen door twee Waregemse sterreventen die
tussen Nieuwjaar en Dertiendag naar Kruishoutem afzakten. - Regel 12: besanden
= mishanden.
G.P.B.

Zantekoorn
Puppen. - De kleine bundeltjes stro die langs de binnenkant van 't dak tussen de
pannen aangebracht worden, heten ‘puppen’. Gehoord op 't hof van Mon Zutters te
Moerkerke.
Om de mollen uit den hof te houden. - Men plaatst ledige flessen in den hof op
een rijtje. De wind speelt in die flessen en door de veroorzaakte trillingen gaan de
mollen weg. St-Michiels.
R.C.

Bisschoppen van goud en van hout
Op de vraag gesteld hiervoor blz. 224.
Het franse spreekwoord: ‘Evêque d'or, crosse de bois: évêque de bois, crosse d'or’
zal ook in het nederlands bekend geweest zijn, voortgaande op het volgende citaat
uit Den Leytsman der Medicijnen van Valerius Cordus (Amsterdam, 1614):
Inden gulden saysoen wierden Kercken gebout
Van Bisschoppen van gout, met heur staffen van hout.
Tis nu al seer verkeert, men siet regeren stout
De Bisschoppen van hout, met heur staffen van gout.

Deze tekst komt voor in de inleiding die van de hand is van de geleerde Matthias de
l'Obel (Lobelius), ‘medicyn ordinaris der vermaerder Coopstadt Middelburgh in
Zeelandt’.
Ligt de oorsprong van het spreekwoord soms niet verder dan het frans, in het
middeleeuwse latijn? of is het ontstaan in de wereld van de godsdienstige
strijdliteratuur?
J.C.

Biekorf. Jaargang 57

377

Bladwijzer
I. Bijdragen
Keizer Karel en het
Klooster zonder zorgen

A. BONNEZ

1
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4
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12
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O.-L.-Vrouwkerk te
Nieuwpoort vóór 1914
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88

Konijnenjacht in de duinen A. VIAENE
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89
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A. VIAENE

91
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B.

93
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95
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97
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112

De Sinte
Godelieve-processie te
Gistel
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119
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127
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uit Barbarije. 1642-1678

143

De reus en de draak in de A. VIAENE
ommegang van Tuindag te
Ieper. 1585-1594

149

Het schieten van de
papegaai op de Brugse
stadsmolens

161

C. DEVYT

De ‘Canesie’ van Kortrijk A. VIAENE

170

Met de zwarte vlag rond de J. DE SMET
stad lopen. Brugge 1847

173

Herinneringen aan Maurits W. GIRALDO
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179

Jan Breidel en zijn
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Nieuwjaarwens van het
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A. VIAENE

193
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A.V.

199
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G.P. BAERT

200 231

Margareta Ghoys van
J. DE CUYPER
Keiem, ‘familiaris’ van de
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211

Volkslied uit de jaren 1890 D. VERSTRAETE

216

Uit de papieren van Deken L. DEFRAEYE
De Bo

218

Een Engelse
J. DE CUYPER
‘slachorologie’ op de toren
van Pervijze. 1785

222

Daringdelven in de Polders J. AMERYCKX & F.
MOORMANN

225

Dienen en bedevaren

241

J. DELBAERE

Wijding van het zaaigraan M. CAFMEYER
Brugse kapoenen

245

A. VIAENE-L. DANHIEUX 247 283

Gerecht van desperatie te A. VIAENE
Kuurne. 1555

252
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Kardoen

B. SLEMBROUCK

253

Het Begijnhof van Kortrijk A. VIAENE
in 1491

257

De kleren maken de man

260

G.P. BAERT

Folklorica uit Kan.
W. GIRALDO
Tanghe's ‘Noodpatronen’

263

Paalsteen op het Syseelse M. CAFMEYER
opgegraven

273

Oude schilderijen in de
kerk van Watervliet

278

D. VERSTRAETE

Fabriek van Marseilse zeep A. VIAENE
te Brugge. 1756

284

De vissersopstand te
J. DE SMET
Oostende. Augustus 1887

289

De Sint-Trudo abdij in
Odeghem. 1555

A. VIAENE

299

Galgejongen van Stok
Vanheette

S. DESMET

306

Zomeravondzittingen.
Freed vertelt

D. VERSTRAETE

307 368

Ziektediening eertijds
vanuit Rumbeke

J. DELBAERE

311

Het kasteel van Oostkerke R. DE KEYSER
bij Damme

315

De ‘Driepikkel’, paalsteen J. DELBAERE
van drie bisdommen

316

Soldaat van Napoleon. Een A.V.
ontmoeting in het Westland
in 1835

321

Zedelgem: een
R. CROIS
gallo-romeinse vindplaats

324

Hondenmerktekens in
Vlaanderen

331

V. ARICKX

Damme. De laatste
R. VANDENBERGHE
overblijfsels van de Lieve
verdwenen

341

Edelsmeedwerk uit
C. DENORME
West-Vlaanderen op de
Scaldis-Tentoonstelling te
Gent

344
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A. VIAENE

353

Verering van Sint Job te
Nieuwpoort

P. DECLERCQ

360

Westvlaamse voorlopers in L. VAN ACKER
zake ruilverkaveling

363

Nijverheid te Waasten in
1763

A.V.

372

Onze windmolens

C. DEVYT

373
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II. Zakenwijzer
Plaatselijke Geschiedenis
Brugge 12 16 33 56 59 63 86 89 91 98 112 119 143 153 160 161 173 188 192 193
199 202 222 247 248 250 252 266 272 278 283 284 321 345 346 355.
Aalbeke 66.
Aalter 200.
Aarsele 203.
Adinkerke 89.
Alveringem 78.
Anzegem 345.
Ardooie 130 202 366.
Assebroek 274 286.
Avelgem 31 351.
Bavikhove 271.
Beerst 141.
Bekegem 270.
Beveren (Leie) 219.
Beveren (Roes.) 345.
Bissegem 243.
Blankenberge 12 17 155.
Bredene 112.
Dadizele 311.
Damme 246 328 341.
Deerlijk 63 69 255.
Deinze 204.
Dentergem 213.
Desselgem 172.
Dikkebus 61.
Dudzele 158 230 270.
Eernegem 221.
Emelgem 311.
Geluwe 243.
Gistel 115 228 284 344.
Gits 91.
Harelbeke 92 170 172 252 270.
Heestert 92.
Heist 45 230.
Helkijn 58 345.
Heule 269.
Hooglede 272.
Houtave 230 245 271.
Houthulst 190.
Ieper 64 82 97 100.
Izegem 130 188 190 269 331.
Kanegem 203.
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Keiem 140 211.
Kerkhove 58.
Klemskerke 172 192.
Knokke 45.
Koekelare 344.
Koksijde 17 29 56 89 90 96 139 211.
Komen 252.
Koolkerke 60 155 214.
Kortrijk 42 98 130 170 194 244 257 267.
Kuurne 252.
Lampernisse 140.
Lapscheure 227.
Ledegem 98 316.
Leffinge 12 228.
Lendelede 87 203.
Lo 82 255.
Loker 61 63.
Lombartsijde 93.
Mannekensvere 228.
Mariakerke 21.
Marke 267.
Meetkerke 226 230.
Menen 130 244 250.
Merkem 190.
Mesen 171.
Meulebeke 203.
Middelkerke 19 21.
Moeren (De) 228.
Nieuwkapelle 228.
Nieuwmunster 230 270.
Nieuwpoort 14 15 18 77 148 212 222 317 325 360.
Oostduinkerke 17 89.
Oostende 12 17 135 147 227 250 289 317 328 365.
Oostkamp 299.
Oostkerke (Damme) 30 62 230 315.
Oostkerke (Diksm.) 329.
Oostrozebeke 265 267.
Oudekapelle 228.
Oudenaarde 304.
Oudenburg 118 249.
Pervijze 223.
Pittem 203.
Poperinge 46 218 341.
Ramskapelle (N.) 25 228.
Reninge 331.
Roeselare 29 130 157 202 224 244 265 345.
Roksem 249 268 351.
Rollegem-Kapelle 316.
Ruiselede 201 203 345.
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Rumbeke 74 130 202 241 311.
Schore 228.
Schuiferskapelle 203.
Sijsele 273.
Slijpe 228.
St. Andries 220.
St. Kruis 164 274.
St. Michiels 318.
St. Pieterskapelle 228.
Snellegem 249.
Stalhille 62 272.
Steenbrugge 299.
Tiegem 266.
Tielt 130 200 203 231 244 271.
Torhout 14 170 249.
Uitkerke 156 230.
Ursel 41.
Varsenare 249 271.
Veurne 15 83 139 212 222 228 250.
Vichte 191.
Vijve St. Baafs 202.
Vlamertinge 30.
Waarmaarde 101.
Waasten 98 372.
Wakken 203.
Watervliet 278.
Watou 346.
Werken 253.
Wervik 82.
Westende 19 21.
Westkapelle 45.
Westkerke 62.
Westouter 30 61.
Westrozebeke 311.
Wielsbeke 270.
Wijnendale 30.
Wijtschate 104.
Wilskerke 228.
Wingene 203.
Woumen 201 228.
Wulpen 272.
Wulvergem 271.
Zedelgem 324.
Zevekote 228.
Zonnebeke 82.
Zuienkerke 230.
Zulte (Frans klooster) 10.
Zwevegem 31 243 267.
Zwevezele 203 265 331.
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Plaatsnamen
Apa- 281. Bazelaar 226. Blank 155. Blankaart 228. Dayselleen 311. Dentergem 213.
Heen 155. Hele 156. Heve 44. Oude Hevine 28 44. Canesie, Canesiestraetkin 170.
Calside-, Causiegoet 172. Kercpolre 25. Kool-, Kol-, 155 214. Corvere (Curba?)
190. Krom-elleboog 276. Leed 211. Loweide 276. Paelsteen, Paelsteenbusschen 316.
Rietbos 226. Schobbejakshoogte 60. Schrooback 276. Sijseelstraat 276. - Molens:
Bonne Chiere, St. Janshuusmolen 161 - Café de Vespa 82.
Uit de Kuststreek. - Den Aap 281. Blankenberge 155. Eelvelde-Helevelde 156.
Eevoorde 155. Evendijk 44. Heveninghe-Everinghe 26. Hoosemanspolder 155.
Canins bilk 156. Kemelader 281. Koolkerke 155. Mastaart-, Mostaerthoek 46.
Muggevliet, Museken beilc 45. Plankier (Heist) 45. Polder 25. Ronselare 214. Uitkerke
156. Wisberge-Wulfsberge 214. Zadelhoek. Zalserstrate. Zweversweg 282. Zwiersweg
281.
Persoonsnamen. Hrode, Hrodila 215. Mudzo 45. Swidger Swidhard 281. Wierd,
Wighard 281.
Familienamen. Canin, Caenen 156. Maestaert, Mostaert 46. Muse, Musekin 45.
Ronse, Rontsaart 215. Swiers 281. Van Laureyne 191. Zwevers, Wevers 282.
Vondelingnamen. Block. Bonaventure 30. Vander Santen 192. Van Schouwburg
213.

Biographica
Adriaen H.E. van Poperinge, oudheidkundige 122. Ascham Roger, Engels humanist
247. Bernaerts Philips, kunstschilder 81. Boudewijn van België, prins 4. Boucquet
V., kunstschilder 81. Braecke P.J., beeldhouwer 317. Breidel Jan 193. Catris, inrichter
in 1601 van militaire hospitaaldienst 14. Caxton William, boekdrukker 91. Corteville
Charles van Rumbeke, beheerder Gazette van Detroit 221. Coryn Edward, emigrant
te Moline 202. Daniel (minderbroeder) van Roeselare 224. De Bo, deken van
Poperinge 218. De Borchgrave P.J. van Wakken 199. Decarne A. (Aposarkos) 96.
Delbeke van Stasegem, pastoor in Schotland 9. De Mystere Jan, burgemeester
Nieuwpoort 251. Egidius van Bredene 112. Elias van Koksijde 56. Guido Gezelle
108 127 193. Ghoys Margareta van Keiem 211. Groensteen, zilversmid te Alveringem
79. Martens Jan, annalist te Mechelen (?) 128. Hans Memlinc 222. Merlebecque,
baljuw te Nieuwpoort 19. Op ten Berch Diederic, monnik van Groenendaal 303.
Panthaleone de Confluentia, geneesheer 142. Pastor Pype van de vissers 296. Plas
Joanna, abdis St Trudo 304. Rapaert Pieter, chirurgijn 12. Rembry E. geschiedkundige
194. Renders E. kunstcriticus 123 374. Rommel Felicitas, dagboekschrijfster te
Rumbeke 74. Ruella Petrus de, parochiepastoor te Kortrijk 259. Slosse L.
geschiedkundige 78. Stijn Streuvels 57. Tanghe G.F. auteur van parochieboekjes
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263. Tryffaut P.J. publicist 42. Van Lancker Jozef van Deinze, uitgever Gazette van
Moline 220. Gustaaf Verriest 347. Veys Gillis, baljuw te Veurne 139. Wille Judocus,
landbouwer te Ursel, schrijver van handboek 41. Winnepenninckx, pastoor (Stevenist)
90. Witter J.R. fabrikant te Brugge 284. Wybo, glazenier te Nieuwpoort 80.
Familiekunde: Devry. Duron 64. Ghoys (Veurne-Ambacht) 141 211. Veys, Veyse
(Veurne) 139.

Oudheidkunde
Opgravingen. Boot van Oostende 135. Brugge, Karolingische Burgkerk 86.
Aardenburg (St Bavo) 251. Grafkelders met schilderingen, Brugge 86; Aardenburg
en Sluis 251. Grafzerken, Duinenabdij (Koksijde) 139 211. Vestingmuren te Damme
341. Paalsteen op het Sij-
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seelse 273. - Romeinse waterleidingsbuizen 324. Graf met boerenmakke 286. Steen
met inschrift 35 96.
St-Maartenskerk Kortrijk 29. Teuntjeskapelleke Rumbeke 74. Molens 222 273. Mariabeelden 15 325. Beeldhouwwerk uit Poperingse 122. Offerblokbeelden (van
Triniteitsconfrerieën) 82. Edelsmeedwerk 344. Munten 129 286 353. - Schilderijen
van Matsys te Watervliet 278. Schilderij van het H. Bloed (vera effigies) 120. Slaghorloge 222. Hondenmerktekens 331. - Museum te Nieuwpoort 317; te Poperinge
122.
Bodemkunde. Bodemonderzoek in de Polders 136. Daringdelven in de Polders
225.

Folklore
Afweer (tegen kwaad) 58 352. Bedevaarders (dienders): psychologie 65 263 313.
Belezen 58. Bierdrinken 337. Boerenmak 286. Bolspel 163. Doop 336. Draak (in
ommegang) 149. Gebakvormen 47. Goede Vrijdag: eiers 88; water 319. Hand
(krachtige) 319. Handboog 161. Hespebeen begraven 255. Huwelijksgebruik: stropen
30. Klaterdag (St-Elooisviering) 16. Klederdracht 95 260. Kinderspelen: moksken
dool, katjoezen, kolle slaan, zeugekoten, zeugejagen 128 159 340. Nachtroepers 59.
Offergeld 32. Offerkaars 16 326. Ommegang 149. Paardenzegening 347. Paasnagels
58. Papegaaischieting 161. Pintje-dek 338. Processiën: 115 119 144 250. Reuzen 63
149 255. Rokerskoning 93. Ros Beiaard 153. Ruiterommegangen 347. Schamelen
Djoos 255. Sterreventen 350 375. Strooien hoed 262. Titelschieting 165. Toverij
192. Trouwring (pendelen met -) 115 158. Uithangborden 314. Uitvaartgebruiken
92 158 191 286 336. Verkoping (gebruik bij openbare -) 323. Zaaigraan (wijding)
245. Ziektediening: zie Volksgeneeskunde. Zwarte vlag (rondlopen met -) 173.
Bestegen wagen 24. Boerenwagen 46. Rosmolens 62. Sieze (voiture) 46.
Volksgeloof: Galgejong 63 306. Goede week 88. Gouden apostels (bedolven in
kerkgrond) 351. Klokputten 60 221. Tand 323. Voortekens (van geluk of ongeluk)
259. Weerwolf 323.

Volksgeneeskunde
Ziekten. - Abcessen, beroerte, blaren (St-Juliens-, St-Laureins-), breuken, convulsies
105; darmen 70; distel 105; excessen 102 105; flerecijn 105 360; hartkwalen, herteklop
104 243; hoofdkwalen 72; kanker 10 104; katrienewiel 72 105 244; keelpijn 102
244; keelzweer 72; kinderkwalen 71 105; kinkhoest 69 102 105; koeke (en 't
hertegespan) 66 101 105; koorts, krampen, lamheid 102 105 360; lever 67; nagelgaten
69; oogkwalen 72 102 244; oude man 71 244; pest 311 352; plane 68 105; tierende
plane 71; reumatiek 72 105; roos 105 312 319; ruie 71; slijmkoeke 244; steen 68;
stuipen, vallende ziekte 102 105 244; uitslag 360; vier (vuur) 102 106; vreze 71;
water en wind 104; zilt 72 102; zweren 105 360. - Diening voor overledenen 311. Veeziekte 72 105 106. - Aardappelplaag 74. - Plaatsnaam en ziektediening 72 313.

Biekorf. Jaargang 57

Praktijken. - Hogere en lagere macht van bedevaartsoorden 244. Drie plaatsen
bezoeken 61 106. Met drieën gaan. Drie kerkstoelen omverwerpen 70. Toeren rond
kerk (ommegang) 106 312. - Appelkernellen 185. Beeld (aanraking) 362. Brood 71
72 102 362. Draadje (rood) 105. Ex-voto's 104 362. Klederen 71 362. Koeken 67 71
101 102 104 243. Lint 67 68 71 72 105 243. Kruipen (door ringen) 58. Litanie 243
360. Looisnagels 244. Medailles 68 243 360. Nagels 69 244. Novene 67 106 243.
Ondergoed 68 104. Oorringen 104. Spinneweb 58. Steentjes 68 243. Water (gewijd)
69 71 102 269. Zwarte zalf 102.
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Volksbedevaartplaatsen (ziektediening)
Aalbeke 66.
Appels 73.
Arnèke (Fr.- Vl.) 268.
Assebroek 312.
Belle (Fr.-Vl.) 69 242.
Beitem 244.
Berchem (Vl.) 102.
Beveren-Leie 71.
Bissegem 243.
Bovekerke 268.
Brielen 105.
Brugge 68 104 244 266 268 269.
Celles (H.) 70.
Dadizele 311.
Deerlijk 69 71.
Dentergem 68.
Deurle (Leie) 70.
Dudzele 270.
Dulzemonde (Deulemont) 68 71 105.
Elverdinge 72 103 105.
Emelgem 312.
Geluveld 243.
Gent 69 71 72 244.
Gijzelbrechtegem 102.
Gistel 244.
Harelbeke 72.
Herzeeuw 71.
Heule 269.
Ieper 105 106.
Ingooigem 102.
Izegem 269.
Kachtem 244.
Kemmel 105.
Kerkhove 102.
Kerselare 102.
Kortrijk 66 69 72 107 244 267 312.
Langemark 106.
Machelen (Deinze) 71 242.
Marke 68.
Marquette 69 72 102.
Menen 68 244.
Mesen 103 105 312.
Nieuwpoort 360.
Oostnieuwkerke 266.
Oostrozebeke 265 267
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Outrijve 72.
Reningelst 104 244.
Roeselare 104 244 265.
Rollegem 69.
Ruien 72 102.
Rumbeke 74.
St Denijs Boekel 70.
St Eloois Vijve 67 70
St Joris ten Distel 71.
St Katharina (K.) 72.
Stalhille 272.
Tiegem 72 102 266.
Tielt 67 102 266.
Varsenare 271.
Vlamertinge 105.
Voormezele 105.
Wannegem-Lede 67 70 244.
Westrozebeke 105 311.
Wevelgem 72.
Wingene 271.
Wulpen 272.
Wulvergem 105.
Zandvoorde (Ieper) 105
Zillebeke 105.
Zulte 72 102.
Zulzeke 72.
Zwevegem 67 70 101 243 244 267.
Zwevezele 104.

Heiligenverering en -verbeelding.
H. Bloed 68 104 119. H. Doorn 72 362. H. Kruis 120.
O.-L.-Vrouw: van Alsemberg 97; met den Hamer 243; van Kindsbedde 327; Nood
Gods 326; van Remedie 16 78; Rozenkrans 328; Ter Ruste 69 312; Scheve Nekke
327; Onbevlekt Ontvangen 329. Zie nog: 72 102 103 311-312.
Aldegonde 70 104 265. Amandus 102 265. Andreas Avellinus 265. Antonius (abt)
69 74 102 106 266. Arnoldus 72 102 266. Bartholomeus 105. Benedictus 68. Blasius
104 266 313. Brigida van Ierland 266. Dionysius 70. Dominikus 66 67 101 267 329.
Donatus 267. Don Bosco 31. Drogo 68. Dymphna 72. Elooi 69 249 347. Fiacrius 69
244 267. Gandolphus 267. Gertrudis 268. Gislenus 268. Godelieve 102 115. Goewaert
268. Idesbald 269. Ignatius van Loyola 269. Isidoor (Broeder) 69. Joannes (de Doper)
71. Job 102 105 269 360. Joris 71. Jozef 120. Juliaan 105. Katharina 72 105 270.
Katharina Labouré 63. Kristoffel 70. Koleta 270. Kolomba 63. Kornelius 71 72 102
105 270. Laurentius 105 270. Leonardus 270. Livinus 72 103 105 270. Machutus
105 271 349. Margareta 105 271. Mauritius 271. Maurus 271. Nikolaus van Tolentijn
68 72 271. Pater Paul 73. Petrus 72 102 105. Quelderyck (Servulus) 272. Quintinus
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272. Rita 69. Rochus 272 284. Stefaan 68 249. Symphorianus 68 71 105. Willibrordus
272. - Pestheiligen 272 352.
Vertellingen en Sagen. - Keizer Karel en het klooster zonder zorgen 1. Van de koeier
die de bijbel las 192. O.-L.-Vrouw Scheve Nekke 16. Klokputten 60 221. Hellewagen.
Kabouters, kadotterkes. Kazemeeswijveke. Oud Wijveke. Van de mare bereden 374.
Hebreeuws als kindertaal 224 230. Schrikaanjagend vertelsel 191. Zwijgzame Vlaming
128.
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Oud recht. - Balie van kasteel 31. Gerecht van desperatie 252. Jachtrecht 89 331.
Valsmunterij 129 346.
Liederen en Rijmpjes.
Kerstliederen: 't Was op enen witten donderdag. Den zondag komt op. Vrouwtje
lief bakt er ons ne koeke. Drie koningen die kwamen, 350-351. Het was op een
driekoningenavond. Ik wens u al te gaar 376. - Wilt al den meyboom planten 41. Anne Marietje zat op de zoldertrap 59. En de school is gedaan 184. Klein soldatje
319 349. Spellewerkliedje 59. Oostendse rijmpjes en liedjes 317.
Aftelrijmpje 285. - Appels en peren 186. Kind van Wingene 107. Wild gebed 107
287. Straatroep 186. Van de vespers en 't lof 73 114. Vogelroep 273. Raadseltje: op
de appel 184; op de noten 187. - Boekenrijmpje 121.

Volkstaal.
Afsmeren 49. Annetjetek. Appelpolk 184. Baktaarte 47. Bidzaligers 241. Blende
keuns 50. Blende soepe 48. Boerelap 184. Fietematrulle 187. Geblauwlint 121.
Gedroogde scharre. Half hemdeke 260. Hammesmout 47. Herbergpilaar 340.
Kaantjesaus 50. Kapkoeke 287. Karreko 32. Kersenwachter. Kerzeschuw.
Keutelkerzen 186. Klutterboeljon 49. Kofferkleers 260. Kollevijntje 185. Kontekletser
260. Kottevolk 32. Kweebrood 185. Labaansters 186. Lochtingvlees 50. Looien (St
Elooi vieren) 16. Mol 47. Oorlog van veertiene, van veertig 125. Ovekoek. Ovejongen
47. Patat 50. Patattenzak (mantel) 261. Pianewijze 261. Pijlkasse. Pintenbreker 260.
Plafonneren 48. Plankier 45. Plantnamen: Heed, Hennekousen, Krakke, Mannejes
en wûvejes, Tem heed, Werkeblommen 54. Poefen 187. Puidewijn 337. Reedpap
262. Rud 31. Rusepiers 184. Smouterham 48. Verbamist 31 62. Veugelwijn 337.
Wit vet (smout) 282. Zoete eerde 32. Zurings 185. Zwijnebake 49. Zwijnevroeten
185.
Zegswijzen en spreuken. - Eten: koeken en stuiten 47-48; vet en smeer 48-49; vlees
en spek 49-50; aardappels 50; groenten 51; appels en peren 184-186; allerlei fruit
186-187. Drinken: wijn en bier 336-340.
Uit Berten scheppen 338. De wereld is een vioolkasse 8. Dat is hier allemaal 't
mijne 314. De beste broek luiden 32. Droge knopen 'n binden niet wel 336. 't Endeke
wordt kort 148. Geruïneweerd 'n is niet dood 280. Muizen eten geen dagen 32. Geld
is pot 288. Geld (niet) hangen hebben 138. Doen lijk Jan Kapoen 156; lijk die van
Poeke 138. De zondagen uit de bomen (niet) schudden 178. De duivel haalt 't konvooi
weg 138. Thomas is al gaan nieuwjaren 32. Zijn Pasen houden 73 372. Kwelspreuken
94. Zeispreuken 32 256 280. Personificaties (veriemandingen) 320.

Uit de oude taalschat
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Cheinert 23. Donatinne 305. Drynckghelt 151. Duym: zeelieden duym (maat) 17.
Everinghe 26. Forsier 298. Geernaert-cruyer 22. Gesp 39. Gru 22. Heveninghe 26.
Canesie 170. Cappoenen: Meessensche, Noordersche 283. Cleene Kermis 119.
Kolfdrager 19. Conversinne 305. Crijnheijt (?) 286. Mockepit 342. Murselen 284.
Netten (visserij): cheinetten, caerten, corren, crucnetten, pincknetten 21-24.
Ommedraghen 151. Opvaert 150. Rentecappoen 126 283. Sepulture 64. Singie 326.
Souda 284. Suyden (den papegay) 164. Triompheren 151. Upwaerts scieten 165.
Vogelnamen in jaarschriften 37. Wachtjevierschap 60. Wiegen (den reuse) 152.
Wyle, wiele 300. - Oude spreekwoorden 160. Bisschoppen van goud en van hout
376. - Oude rijmen voor de school 60. - Carnacioenen 33-40; 134.
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Boekennieuws
H.E. ADRIAEN. De Romeinsche Steenstraete. Van en rond 't Oud Poperinghe 122.
G.P. BAERT. Uitwijking naar Amerika 220. K. BERQUIN. Katalogus Museum
Nieuwpoort. Beeldhouwer P.J. Braecke 317. H. CALLEWAERT. Harelbeke 92. J. DE
CUYPER. Elias van Koksijde 56. A. DEMEDTS. Stijn Streuvels 57. JEAN DE VINCENNES.
L'abbaye des Dunes 90. L. DEVLIEGHER. Gotische bouwkunst in West-Vlaanderen
29. St-Bavokerk te Aardenburg 251. J. DE WOLF & P. VANDE VYVERE. De apothekers
uit Den Cleynen Thems 250. J. DOCHY. De schilderkunst te Brugge 189. L. ELAUT.
Gustaaf Verriest. G. FRANCHOO. Camere van het Heylich Cruys 318. J. GELDHOF.
Pater Renatus Devos 29 57. J. GOOSSENAERTS. Taal in het landbouwbedrijf 318. [P.
HILDEBRAND]. Kapucijnen in België 319. J. HINNEMAN. Betrekkingen met Schotland
189. N. HUYGHEBAERT. Origines de l'abbaye de Saint-Jean-au-Mont 124. Villa quae
dicitur Curba 190. Dévotion mariale à l'abbaye de Saint-André 220. H.E. s'JACOB.
Grafkelders met wandschilderingen te Aardenburg en Sluis 251. N.J.M. KERLING.
Caxton and the trade in printed books 91. P. LESTIENNE. Saint Malo ou Maclou 348.
J. LINDEMANS. Van Meiseniersbloed 348. J. MARECHAL. Bankwezen te Brugge 56.
G. MARICHAL. Poorters van Roeselare 157. J. NOTERDAEME & E. DEKKERS. Sint
Eligius in de Pagus Flandrensis 249. M. NUIJTTENS. Noodgeld van Izegem. K.C.
PEETERS. Over Volkskunst 221. J. PIETERS. Bedevaartvaantjes en
paardenommegangen 347. E. RENDERS. Brugse Volkstypen 374. A. SCHOUTEET.
Hans Memling 222. A. SLEEKS. Oostendse kinderrijmpjes 317. H. STALPAERT.
Boetprocessie van Brugge 250. E. TORFS. Stevenisme in Zuidwest-Brabant 91. A.
TUTEIN NOLTHENIUS. Getij- en watermolens in Vlaanderen 222. L. VANDEN BUSSCHE.
Onze volkstaal voor kruiden 52. R. VANDENBUSSCHE. Klokken van Eernegem.
Doodmaren. - Julien Claeys 288. Herman Vander Gucht 320.
Prenten. - Steen met inschrift (1450) 35. Rekonstitutie van de Karolingische Burgkerk
Brugge 87. O.-L.-Vrouw van Mesen. O.-L.-Vrouw van Kerselare. Sint Livinus te
Elverdinge. De dienster Emerance Vande Walle 103. Schieting bij een dorpsmolen
167. Maurits Van Coppenolle 179. Titelpagina van ‘Kloecke Daeden’ (1788) 195.
Daringstekerijen in de polders 229. Paalsteen op het Sijseelse 275. Oostendse
burgerwacht vuurt op opstandige vissers 293. Freed, verteller op de
zomeravondzittingen 307. Romeinse waterleidingsbuizen (Zedelgem) 324.
Hondenmerktekens 333 335. De Lieve in Damme 341. Kapel van Sint-Job te
Nieuwpoort 361.
Vraagwinkel.
Broeder Daniël van Roeselare 224. Conterroleur van Vlaanderen 224. Dagboek
Jan Martens 128. Evêque d'or, crosse de bois 224 376. Oude gevelsteen 96. Kapoen
als cijns 64 96 126 283. Maseur 352. Als de ouden niet piepen 224 230. Schuilnamen
64 96. Sepulture Bonaert 64. De zwijgzame Vlaming 128. Vrouwenklooster bij Sluis
352.
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