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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.
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[Nummer 1]
Van de makelaar die er een schepke moest bijdoen
Petrus Vraeghe, Pier Paelinck in de wandelinge, was de jongste uit een bende van
acht. Broers en zusters waren allemaal uitgetrouwd en voor hun eigen.
't Was lange dat Moeder zei: ‘Petrus jongen, 't is tijd dat ge uitziet naar een jong
boerinneke, ik en Vader zijn alletwee tot de grate versleten, en 't is niet meer vóór
tijd dat we uitscheên van boeren voor de dagen dat w'er nog te lopen hebben.’ Maar
Pier slachtte van d'hennen in oest, hij 'n hoorde niet op die ore en Pier liet Moeder
preken. 't Is geen preken waar er geen gelove 'n is.
En toch, Pier was in niets misdeeld, groot en fel, goed gebeend en gememberd
met handen lijk ovenpalen en met al de macht van geheel de wereld.
Dat 't pensejagen ware of vissen, of duvelen met de peerden, daarin moest hij niet
gevingerd zijn, en alleszins deed hij zijn lapname eer aan. Als een paling zo spertelde
en gletste hij door d'handen van vis- en andere garden.
Op een keer hadden ze hem bij de krage. 't Was te bamistijde. Op een donkeren
en windigen nacht was hij op laveie geweest en in 't werekeren bij d'hofbalie springen
hem onverwacht twee gendarmes, de garde-chasse en de champetter, van bachten
d'hage boven op 't lijf. 't Ging verraads, maar van zijn eerste verschot bekomen, liep
Pier met geheel de kluts tot tegen d'Heebeke en schudde daar de een achter
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den anderen 't sop in, en dan rap en zere naar huis. Bij gebrek aan bewijzen gerocht
de zaak in den doodboek.
‘Een trouw en een pacht, komt al in een nacht’, placht men te zeggen. Zo rap ging
het wel niet, maar toch tewege, ge zult gaan horen.
Moeder had heimelijk doen inkertéren bij haar broere, die frontiereboer was, en
daar wist men van een enige dochter van een grote schaaphofstee van vorenaan in 't
Franse. Treffelijk volk, ten andere, van gezonde orije, en butter bij de vis, en
verstandig en gestabeleerd, wat wil je nog meer.
Het plan werd gemaakt en goedgekeurd, en men wilde daarbij slim spelen. Men
kwam overeen dat Benoit Abeele uit 't gebuurte zou meegaan als makelaar om de
zaken te helpen beklappen.
Petrus werd de lesse gespeld, hij moest maar alleen antwoorden op de vragen die
men zou stellen. En waar er sprake zou zijn van getal beesten te bande of grootte
van hof of land moest hij van den eersten keer niet alles zeggen maar iets minder
maken en de rest overlaten aan Benoit: die zou dan het woord nemen en er een
schepke bijdoen, en 't is alzo dat 't zou inslaan.
De volgende zondag trokken onze gasten op naar 't Franse en 't was Benoit die
eerst aan 't woord kwam.
‘Ik heb hier een goe' kennisse meegebracht, Petrus Vraeghe, die geerne 'n keer de
jonge peerden zou. zien. Hij boert in 't Blote tegare nog met Vader en Moeder die
van nu voort niet beter vragen dan te gaan rentenieren.’
‘Ja tè, zei de boer, je zoudt geerne de peerden zien...’ En zegt de boerinne; ‘Zet
julder eerst en blaast 'n keer uit, g'hebt dan nog al den tijd voor de peerden’.
Intussen kwam Godelieve, de dochter, binnen en zei goen dag, bedeesd weg, en
verdween in de keuken.
‘En je boert daar alzo met Vader en Moeder?’ herneemt de boerinne.
‘Ja'k, madame,’ riskeerde Petrus.
‘Zeg maar Rosalie, madame is niet thuis. En uw name is Petrus bij dat ik hore.
Pierre gelijk of we dat hier zeggen. En dat maakt, Pierre, dat ge allene thuis zijt met
Vader en Moeder?’
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‘Ja'k, Rosalie.’
‘Enne hebt ge nog een goede melkerij?’
‘Bah ja, voor 't moment, een stuk of tien koeien. Maar vroeger, als Moeder nog
goed te bene was, hadden w'er soms wel achttiene.’
‘Hoeveel gemete gars heb je dan wel?’
‘Omtrent vijfentwintig gemete hofwee...’
Nu achtte Benoit het ogenblik gekomen om er een schepke bij te doen: ‘... ja
vijfentwintig gemete bij 't hof, dat is geheel juiste, maar daar is dan nog de
achtentwintig gemete vettewee in de Torrelle en de negen gemete maaigars in de
voorleed. En aangaande de koeibeesten, vergeet niet er de acht veerzen bij te rekenen,
en de negen messingkalvers en negentien tweetandse ossen.’
‘Hoe groot is dat dan wel?’ vraagt de boer.
‘Zo entwat van zestig gemete,’ zegt Pier, maar hij moet niet voort zeggen, Benoit
is al bezig met een schepke erbij te doen: ‘Ja ja, zestig gemete zaailand in één blok,
maar daar is dan nog de twaalf gemete broekeland. Om het al te zeggen, niet minder
en niet meerder als het is, gars en land al t'hope rond de honderd vijfendertig gemete.’
De boerinne trok een paar ogen lijk bolleketten als ze dat hoorde: 't was 't dubbel
van hun eigen hof. En ‘Francies, zei ze, haalt een kanne bier uit de kelder, we gaan
ne keer tikken.’ De dochter haalde de glazen boven en 't was erger als een
herbergkermesse.
‘Op zulk een doeninge heeft Vader ook wel z'n peuzelinge?’ vraagt Francies.
‘Ja, zegt Benoit, natuurlijk, en hij veroudert ook met een dag tegare, en Petrus is
dat dagelijks op zijn brood geleid dat hij moet uitzien achter een jonge boerin, maar
zeggen 'n helpt niet, hij is benauwd van er gene te vinden die de stake zal wikkelen
van zijn moeder. Maar ik heb hem gezeid: Petrus jongen, ik weet er wel een zitten
voor u.’
‘Ze moeten blijven om te vesperéren, zei Rosalie. Toe, Godelieve, haalt het
hammevlees en brood, en wat belieft er julder, nog bier, of kaffé?’
Zo ze zaten aan tafel en staken ze binnen, kontent alte-

Biekorf. Jaargang 58

4
male dat ze al zo verre waren. En Benoit, enja ge kunt wel peizen, Benoit was
bijzonder kontent van zijn zelven.
Nu, binst eten, voelt Petrus een lichte jeuking in zijn hals en een paar keren moet
hij wrijven op dat plekske dat zo jeukt, en lijk om entwat te zeggen, zegt hij: ‘'k Zitte
daar met een zwijnezweertje in mijn nekke, geloof ik...’
Benoit zit wel met zijn kelegat vol, maar is er op tijds en ter trouwe bij om Pier te
helpen en er een schepke bij te doen.
‘Petrus, ge moet het weerom niet minder maken,’ zegt Benoit al neerstig
knabbelend, ‘zeg het maar zoals het is, dat ge, zo groot of dat ge zijt, opgeëten zijt
van de krauwte...’
Ze moesten het nu niet meer langer trekken, 't was met de vrijagie almeteens
opgeschept en amen en uit.
- Naverteld naar wat ik hoorde van R.S., geboortig van Roesbrugge.
De vertelling behoort tot de reeks koddige vertelsels in verband met huwelijk. Het
stuk is niet gecatalogeerd noch bij De Meyer, noch bij Sinninghe.
De anekdote van het pensejagen, die hier op de naam van Pier Paelinck staat, is
werkelijk gebeurd met een gekend type uit de streek een vijftig jaar geleden.
De vrijage zelf heb ik een drietal keren horen vertellen. Dat de handeling gebeurt
in 't Franse is toevallig. Feitelijk komt het meermaals voor dat boerezoons van deze
kant van de ‘schreve’ (grens) trouwen met Françaises, en omgekeerd. De
Frans-Vlaming nu heeft een groot gedacht van zijn eigen, hij is Fransman! en om
sukses te hebben moet men de mensen kunnen overtroeven met rijkdom en geld en
goed. Ook zijn de vrouwen van over de schreve gaarne aangesproken met ‘madame’,
ook op het boerenhof, en zij zelf zijn niet gierig met het woord ‘monsieur’. En met
de dochters is het natuurlijk nog een graad erger.
Stavele.
A. BONNEZ.

Nog Veriemandingen ofte Personificaties
Biekorf 1956, blz. 320
- Had'ik, Ha'n we en Had'hi zijn kozens en nichten, wil er u van zwichten.
- (Bij gemis aan bier:) We zullen er een tappen van den Baas uit den énen Arm
(pomp).
G.B. Leiestreek.

Biekorf. Jaargang 58

5

Smokkelhandel in Veurne-Ambacht ten tijde van Maria-Theresia
1760-1770
De stad Veurne en het Veurnse hadden in de jaren 1760-70 weinig of geen nijverheid,
ook geen landbouwbedrijven van betekenis. De producten van het land werden
onbewerkt uitgevoerd: tarwe en schokkeljoen gingen naar de markten van Ieper en
Poperinge, naar Roesbrugge en naar Frankrijk; de boter ging in grote hoeveelheden
naar de markt van Diksmuide; vlas werd niet veel gewonnen; de wol van de schapen
werd afgenomen door Poperinge; de tabak ging naar de karottenfabrikanten van
Nieuwpoort, Brugge en Gent.
In de stad Veurne zelf beperkte de nijverheid zich in 1770 tot het volgende. Een
kousenfabrikant, gevestigd sedert 1758 zonder octrooi, had twee gasten en verwerkte
witte sajet uit Poperinge en blauwe sajet uit Brugge. Een fabrikant stelde zes gasten
en enige kinderen te werk in een textielbedrijf dat, met katoengaren uit Brugge en
vlasgaren uit Poperinge en Roeselare, gestreept linnen (‘siamoises et toile rayée à la
façon de Bruges’) produceerde. Een leerlooier had één werkman in dienst.
Houtem en Adinkerke hadden enkele thuiswevers.
De voornaamste industrie van de Kasselrij was de pannenfabriek van sieur Dacquet
te Fortem (Alveringem): deze werkte in 1763 met een groot aantal werklieden en
fabriceerde uit de plaatselijke klei ronde dakpannen naar Hollands model en van
uitstekende hoedanigheid. Deze pannen werden in grote hoeveelheden naar Frankrijk
geëxporteerd; zij vormden een retourvracht voor de binnenlanders van St Omaars,
die kalk, kalkas en ‘cendres trempées’ aanvoerden voor de bemesting.
De handel met Frankrijk was actief. In de kasselrij was alleen Franse munt in
omloop, Oostenrijkse munt zag men er zelden. De uitvoer bestond vooral uit hoornvee.
In de herfst kwamen kooplieden uit de streek van Kamerijk, uit Artesië en
Frans-Vlaanderen op de Veurnse markten en op
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de hofsteden hun aankopen doen van vette beesten en fokvee.(1)
De stad Veurne had enkele winkels, vooral van laken en Franse stoffen; ook
Engelse stoffen waren in de handel, naast saimoises en katoen van Vlaanders fabrikaat.
Van enige betekenis was verder de handel in faience en in koloniale waren: koffie,
thee en suiker. En hier komen we op het kapittel van de smokkelhandel.
Alveringem had een keizerlijke douanebrigade en was de woonplaats van talrijke,
zeer actieve handelaars. De winkels waren er groter dan te Veurne. De groothandel
van de kasselrij had zich inderdaad gevestigd te Alveringem, een open woonplaats.
Veurne daarentegen was een omwalde stad en stond daardoor zelf in de ongunst van
handelaars die zeer gesteld waren op vrij en stout verkeer.
Het rapport van de douaneofficieren geeft een overzicht van de smokkelhandel
die in de jaren 1770 de welvaart van dat Veurnse grendistrict verzekerde. Deze handel
was veelzijdig; hij was voor een goed deel transito-handel van de vrijhaven Duinkerke
naar het Franse binnenland (Saint-Omer), via het strand van Koksijde en
Oostduinkerke. De ontduiking van de invoerrechten in Frankrijk was immers zeer
winstgevend en had een uitgebreid en flink georganiseerd smokkelbedrijf in het leven
geroepen.
De smokkelboten uit Duinkerke losten hun waar op het strand van Koksijde en
Oostduinkerke; naar omstandigheden verliep het landingsgebied wat meer naar het
westen tot op de oostenrijks-franse grens. De blauwers lagen gereed in de duinen
om de koopwaar over te nemen en te vervoeren in verschillende richtingen.
Een deel van de aangebrachte stoffen was bestemd voor het binnenland en werd
door blauwers op de rug gedragen naar Diksmuide en ommelands. De smokkelaars
maakten een dankbaar gebruik van de bootjes van particulieren om over de
watergangen te komen. Ook veel Engels aardewerk werd op deze wijze ingevoerd.(2)

(1) Biekorf 1950, 257.
(2) Over Diksmuide als centrum van de handel in Engels aardewerk in de jaren 1760-1770, zie
Biekorf 1952, 102.
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Een tweede richting voerde naar Frankrijk. Dit was, zoals gezegd, voor een groot
deel transito-smokkel naar Saint-Omer en verder. De koopwaar, vooral ruwe en
bewerkte tabak uit Duinkerke, werd opgeladen door mannen te paard die Frankrijk
bereikten via de Rode brug of over de brug van Wulpen; andere trokken over de
ringsloot van de Moere en Bulskamp.(3)
Een derde richting liep op Veurne. De winkels van Veurne kregen hun stoffen,
thee, koffie, suiker, faience en kleer-waren grotendeels uit het kamp van
Koksijde-Oostduinkerke. Met bootjes werd elke nacht de koopwaar over de
vestinggrachten van de stad binnengebracht. Veurne werd echter ook bevoorraad
vanuit het smokkelcentrum Alveringem. Handelaars van Alveringem kwamen
regelmatig naar de markt van Veurne met belangrijke hoeveelheden koopwaar,
eigenlijk smokkelwaar gedekt door geleibiljetten die door de Alveringemse wetheren
zonder beperking aan hun dorpsgenoten werden uitgereikt.
Zeer belangrijk was ook de smokkel in paarden en vee naar Frankrijk. Alveringem
had reeds in 1763 een veemarkt de eerste dinsdag van elke maand. Talrijke Franse
kooplieden kwamen er paarden en veulens kopen die in smokkel de grens overgingen.
De dieren werden overgeblauwd zowel langs het strand van Oostduinkerke en
Koksijde als over de bilken van de Moere.
Houtem smokkelde ruw vlasgaren en boter naar Frankrijk over en was eveneens
een belangrijk centrum van sluikhandel in vee. Beesten uit het binnenland werden
er in groten getale op de vette weiden gelegd; in september, als ze vet waren, gingen
ze de grens over naar Frankrijk. Vetleggers en blauwers werkten goed samen. De
gewone weg liep over de Moere, de blauwers brachten dan ‘eau de vie’ als
retourvracht mee. Andere voorname overgangswegen waren de Grayaerd (Groignard)
en Den Doorn.
Fortem was een hoofdplaats van de smokkel met Hondschote en St-Winoksbergen.

(3) Zie onze bijdrage: Tabak in West-Vlaanderen, Biekorf 1953, 81.
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De grote veeziekte van 1770 kwam deze bloeiende grenshandel in hoornvee tijdelijk
verlammen.(4)
De douanebrigade van Alveringem had de sector van de duinen en het strand
samen met de toegangswegen naar Frankrijk onder haar toezicht. Veel konden de
douaniers niet uitrichten, zij waren te weinig in getal en te ongeoefend om de
smokkelhandel te kunnen remmen. De blauwers beheersten het terrein. In hun
rapporten, gericht aan hun hogere overheid van het Conseil des Finances te Brussel,
beschrijven de officieren van Alveringem uitvoerig de organisatie van de smokkelaars,
beschrijving die hun eigen minderheid in deze uithoek van de Oostenrijkse
Nederlanden moet verschonen.(5)
De blauwers zijn verenigd in ‘gilden’ van 5 tot 12 man, met een kapitein aan 't
hoofd. Zij hebben vuurwapens doch schieten niet op de Nederlandse douaniers, wel
echter op de Franse: worden ze immers door de Fransen gesnapt, dan is niet alleen
al hun koopwaar verbeurd, doch zij zelf worden naar de galeien gezonden.
Voor de verzekering van hun koopwaar vormen zij vennootschappen: dit zijn de
zelfstandige blauwers. Andere werken in commissie voor ondernemers uit Duinkerke
en ontvangen 2 à 4 florijn percent van de waarde der gesmokkelde goederen.
Velen zijn eigenaar van hun paard. Wie geen vennoot in een assurantie is, krijgt
van zijn kapitein een kroon per dag plus de voederkosten van zijn paard. De kapitein
staat ook in voor de paarden die gedood of genomen worden.
De douaniers - zo noteert het rapport - kunnen meestal alleen toezien en laten
gebeuren. Het terrein van deze streek is bloot en de smokkelaars hebben overal hun
spionnen. De kapiteins zijn stoutmoedige en besliste mannen, voor een groot deel
zijn het ‘déserteurs françois de nation picarde’. Hun karavanen zijn uiterst beweeglijk,
zij verspringen telkens van richting en ontzien het niet door het kanaal van
Duinkerke-Veurne te waden.
De enige kans van de douaniers - zo besluit het rapport

(4) Over de grote veepest in Veurne-Ambacht in 1770, zie F. De Potter c.s. Geschiedenis van
Veurne I, 15-17 (Gent, 1873).
(5) De gegevens van deze bijdrage zijn ontleend aan de rapporten van de douaneofficiers van
1763 en 1770, berustend te Brussel, Algemeen Rijksarchief, Conseil des Finances, nn. 6133
en 6146.
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van 1770 - is dat een van de schuiten der blauwers omslaat of dat een groep tussen
twee vuren geraakt. Hetgeen zelden voorkomt.
Ook in die verre jaren van Maria-Theresia was de frontiereherberg de zoete inval
voor blauwers en kommiezen. Daar wisselden zij elkaar af, en lagen er om beurt te
wachten om een sprong te doen. En ondertussen werd er verteld ‘van duivels en
kommiezen’, verhalen die werden voortverteld en misschien zijn terechtgekomen,
een paar generaties later, in het oor van die jongen die eens pastoor Leroy zou worden
en in de jaren 1850 aan 't opgroeien was in Den Hagedoorn, een herberg en boerderij
gelegen bij de ‘frontiere’ te Beveren, op de steenweg van Roesbrugge naar
Hondschote. Zou niet meer dan één Zeisel-en-Vertelling op een verteller uit die
blauwersgilden van Maria-Theresia's tijd teruggaan? En de figuur van Leroy's ‘Karel
den Blauwer’ moet men alleen uit de banden van de geboden tendens bevrijden om
een blauwerskapitein uit de heroïsche Oostenrijkse tijd aan het woord te horen en
aan het werk te zien.
A. VIAENE.

Oude Muntnamen. Biekorf 1956, blz. 353-359.
Ontvangen opmerkingen, verbeteringen en vragen.
- Een lezer merkt terecht op dat de rubrieken 4 (naam van de landsheer) en 7
(omschrift) niet volledig malkaar uitsluiten. De naam van de vorst komt dikwijls in
het omschrift voor: Philippusdaalder en Karolusgulden zouden dus evengoed onder
rubriek 7 mogen geplaatst - of herhaald? - worden.
- E.P.A. wijst op een vergissing in de heiligennaam onder ‘Cnapcoecken’, blz.
356. Men gelieve aldaar te lezen:
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. Stefanus (en niet Laurentius!) op de hand gedragen.
- De gouden ‘reael’ die vanaf de 16e eeuw - en vroeger? - alhier in omloop komt
is de Spaanse real = royal, koninklijke munt; valt dus onder rubriek 4.
- De patakon is een Spaanse zilveren munt die in de 17e eeuw alhier gangbaar
werd. Silveren Souvereyn geseyt Pattagon (1698). Duusent guldenen in vlaemsche
patacons (1690). Het spaans patacon zou, volgens Vercoullie, gevormd zijn uit
arabisch ba taca = venster-kolom: omdat de Moren de zuilen van Hercules op die
piasters voor vensterkolommen aanzagen. Is dit juist, dan zou patacon ortder rubriek
6 te stellen zijn.
- Wie geeft bescheid over Beiaerd als muntnaam? En over Mannekin Guldin? En
vanwaar de muntnaam Claykin?
Tot volgende wisselbank!
V.
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Meester Lenaart op vakantie te Klemskerke
Op het kerkhof van Klemskerke, voor de kerkdeur aan de noordzijde, tussen de
arduinen grafmonumenten, ligt een eenvoudig ijzeren grafkruis, waarvan de tekst
bijna onleesbaar is geworden, alhoewel hij vroeger reeds werd herschilderd. Het is
het graf van Pastoor Ignatius De Bo, die overleed op 17 mei 1867, nadat hij gedurende
35 jaren het herdersambt te Klemskerke had vervuld.
Ignatius De Bo was geboortig van Dentergem (21 juni 1794). Op 12 augustus
1822 werd hij tot priester gewijd te Mechelen, omdat het toenmalig bisdom Gent,
waartoe ook West-Vlaanderen behoorde, sedert de dood van Monseigneur de Broglie
in 1821 te Parijs, zonder bisschop was. Enkele weken later (30 sept.) werd hij
benoemd tot onderpastoor te Beveren aan Leie. Hij bleef er tot 15 november 1832,
toen hij als pastoor naar Klemskerke overging.
Pastoor De Bo was de oom van Lenaart Lodewijk De Bo, onze grote ‘Deken De
Bo’.
Als leraar aan het St-Lodewijkscollege ging Lenaart De Bo ieder groot verlof
enkele dagen doorbrengen bij zijn oompastoor te Klemskerke. Deze bezoeken gaven
aanleiding tot het schrijven van vier gedichten, opgenomen in de bundel ‘Gedichten’,
in 1874 te Brugge uitgegeven door L. De Bo, bij Beyaert-Defoort(1).
In september 1855 schreef L. De Bo te Klemskerke ‘De Zee’: een ballade van
twee visserskinderen, een jongen en een meisje, wier vader op zee vergaan was.
‘Het Lied van den braven Vlaming in de Zeeduinen’ werd te Klemskerke
geschreven drie jaar later, in september 1858(2). Hier vinden wij een aanwijzing van
het Klemskerke uit die dagen, dat toen bijna 1.200 inwoners telde. De dichter verkiest
boven de rijke vruchten die groeien op

(1) Over Deken De Bo, zie de levensbeschrijving met bloemlezing uit zijn werken: Een groot
Vlaming. Deken De Bo [door E. Verhamme], Kortrijk 1914. - Lenaart Lodewijk De Bo
(Beveren aan Leie 27 september 1826 - Poperinge 25 augustus 1885) studeerde aan het
college te Tielt. Werd priester gewijd te Brugge 15 maart 1851 en op 11 april tijdelijk
hulppriester bij de zieke pastoor P.J. Naert (1793-1851) te Assebroek. Op 1 oktober 1851
werd hij leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge, achtereenvolgens in de poësis en
de rhetorika. In 1873 werd hij pastoor te Elverdinge, in 1882 te Ruiselede, en op 22 april
1884 volgde hij pastoor-deken Huys op te Poperinge, waar hij reeds op 25 augustus 1885
overleed.
(2) Deze vier gedichten komen voor op de blz. 84-88, 106-109, 130-136 en 141-146 van de
oorspronkelijke uitgave; zij werden herdrukt blz. 40-62 van de hiervoor aangehaalde uitgave
van E. Verhamme; over de gedichten zelf, zie aldaar blz. VIII.
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de boorden van de Middellandse zee, de gewassen uit de duinen:
‘Maar 'k vinde meer lust in het woeste der hei
Met 't zand in de duinen bestoven...’

Het noordelijk deel van Klemskerke is inderdaad overdekt met duinzand en is weinig
vruchtbaar. Het draagt de naam ‘Heie’. Daar werd nu een hulpkerk gebouwd.
Klemskerke staat vooral beschreven in het gedicht ‘Herdenken’, geschreven thuis,
te Beveren aan Leie, gedurende het groot verlof van 1867, het eerste verlof na de
dood van zijn oom.
‘Tusschen Breedene en Wenduine,
.........
Kwam een zuiderling gewandeld
Ieder jaar in 't herfstseizoen,
Met een wandelstaf in handen
En met beukels op de schoe'n...’

De Bo stamde uit het zuiden van West-Vlaanderen. Hij kwam ieder jaar naar
Klemskerke gewandeld in het begin van de vakantie, die toen liep over de maanden
september en oktober. Er bestond nog geen tram, en de meeste mensen, buiten de
rijken die beschikten over paard en gespan, waren aangewezen op de voetreis als zij
ergens gingen waar geen ‘convooi’ liep. Van de ‘statie’ van Jabbeke, waar De Bo
moest uitstappen, tot Klemskerke was dat een wandeling van een anderhalf uur. De
zilveren gespen op de schoenen waren toenmaals nog algemeen in de mode bij de
geestelijken.
Toen de kinders ‘Meester Leenaard’ zagen komen, wisten zij dat de zomer vorbij
was. Nu zal hij er niet meer terugkeren. In korte tijd verloor hij zijn ouders.
‘En, wien 'k nooit vergeten mag,
Mijnen oom die vele jaren
Langs den duin als herder stond,
En in wien ik gansch mijn leven
Eenen tweeden vader vond.
'k Bad bij hem in zijnen doodstrijd,
Onder 't ruischen van de zee;
.........
Hij begraven, ging ik henen
En ik kome nimmer weêr.’

Maar de herinneringen uit het verleden komen bij hem op:
‘'k Sta nog op dien Hoogen-Hille
Tusschen hemel, land en zee:
Land bezuiden, zee benoorden,
Zonder palen alle twee.

Biekorf. Jaargang 58

12
't Een dat altijd zwalpt en swanselt,
Bruischt en buldert zonder stand,
En zijn baren rolt, en schuimend
Openwentelt op het strand;
.........
't Ander, uitgestrekte bilken
Waar het rund zich vet in graast,
Met wat ingekrompen boomen
Die de wind van bladeren blaast;
En daarover in de verte
't Somber Houtland dat aan 't oog
Als een lijstwerk schijnt te vormen
Rond dat bloot en blak vertoog...’

Hij ziet de torens van Gistel, Brugge, Oostende, Vlissegem waar hij troost vond,
Stalhille.
‘En die witte scherpe naalde
Van die blijde Clemenskerk...
Maar een traan valt in mijn rijmen
En mijn oog zoekt eenen zerk...’

De kerk van Klemskerke is toegewijd aan de H. Clemens, vandaar ook de naam van
de gemeente.
Hij herinnert zich de garnaalvangers die zelf hun netten slepen, en de vissersjongens
die andere netten plaatsen op het strand, om er bij ebbe, de vis te vangen die met de
vloed is medegekomen en die terug naar zee wil. In stormweer trok hij op bezoek
naar de uitkijkpost van de strandbewaker, die zich bevond in Den Haan, en die
verdween bij het aanleggen van de wandeldijk aldaar. Oude militaire kaarten geven
op 500 m ten westen van de nu nog bestaande huizen van het vroegere reddingsstation
in de duinen, een klein gebouw met de vermelding ‘Corps de garde’.
‘Ach! de tijden zijn verdwenen,
Zoete tijden van weleer:
Dat ik op de kust zoo dikwijls
Met den geernaarvanger sprak,
En hem, bezig aan zijn netten,
Troost en moed in 't herte stak;
Of de knaapjes van den visscher
Hielp in 't strand de stekken slaan,
Om de vluwen aan te spannen
Die den ebbevisch verraân;
Dat ik, als de donders grolden
Over 't stormend zeegebrom,
Daar omhoog naar 't schilderhuisje
Van den strandbewaker klom,
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En, door zijnen verrekijker,
Met een siddrende gemoed
't Slingren van een schuite volgde
Op d'onstuimen watervloed;
Dat ik dwalende in de duinen,
Bij het hellen van den dag,
De konijntjes, uit hun pijpen
Wippelende, spelen zag...’

Als het te warm was trok hij een hutje binnen:
‘Waar een visscher, oud van dagen,
Mij vergastte met 't verhaal
Van zijn vroeger zeegevaarten,
In onze oude vlaamsche taal;...’

Hij wandelde ook dikwijls in de bosjes aangelegd in de duinen door de Bruggeling
Th. van de Walle-van Zuylen, die door Koninklijk Besluit van 6 februari 1836 de
vergunning gekregen had om aldaar gedurende vijftig jaar beplantingen uit te voeren.
Deze bosjes gingen in 1886, na het aflopen van de 50 jaar, over naar de Dienst van
Bruggen en Wegen. Sedert 1922 staan zij onder het toezicht van de Dienst van Waters
en Bossen(3).
Deze bebossing, die nu nog bestaat, was de oorzaak van de snelle bloei der nieuwe
badplaats Den Haan, ontstaan rond 1890, en die voor het grootste deel op het
grondgebied van de gemeente Klemskerke ligt.
De toeziener van deze beplantingen, aangesteld door Th. van de Walle, was
Pieter-Jan Gezelle, de vader van Guido; hij bewoonde in de Rolweg de fruit- en
groentenhof van de familie van de Walle.
‘Toen hij (Guido Gezelle) 10 jaar oud was, mocht hij met zijn vader eene reis
meêmaken. Pieter-Jan was namelijk werkzaam in de duinen van ‘Den Haan’ om er
sperren en biezen te planten, en Guido mocht helpen. De zee is dan ook een van zijn
oudste en liefste herinneringen, en wij kunnen hem wel zien als
‘... kleine knaap, daar hooge op d'hillen staan
En kijken diepe in zee met waterblinkende oogen.’(4)

Deze bossen werden reeds door De Bo vermeld in de aanhef van zijn gedicht
‘Herdenken’:

(3) C. Loontiens. Duin- en Strandverdediging langs de Vlaamse Kust, blz. 7. Oostende, 1940.
(4) A. Walgrave. Het leven van Guido Gezelle, deel I, blz. 34. Amsterdam, 1923.
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‘Tusschen Breedene en Wenduine,
Langs de zee in 't duinenzand
Sedert vijf en dertig jaren
Met een weeldrig bosch beplant...’

Verder in dit gedicht geeft hij de beschrijving van deze bossen, alsook van de bomen
die er tot op onze dagen groeien:
‘'k Wandel nog door die plantagie,
In de pannen van den duin,
.........
Die plantagie! een echte wonder...
In dat zand dat eeuwig dreef,
.........
Groeit daar nu de achtkantte popel
Met abeel en els vermengd,
En met de eik wier traagzaam leven
Over de eeuwen zich verlengt;
De essche met haar lijsterbezien,
En de wilg die katjes draagt;
En de berk met al zijn meien,
Waar de wind op wiegewaagt;
De olme grauw en ruw van schorse,
En de den die de wierook stort:
Waarlijk eene lustwarande;
't Zijn maar notelaars te kort.’

Verder vermeldt hij nog al de kruiden die in de duinen te Klemskerke groeien. Een
van de liefste bezigheden van De Bo was het herboriseren; daaruit is later zijn
‘Kruidwoordenboek’ ontstaan.
Na de dood van zijn oom ging L. De Bo niet meer naar Klemskerke. De nieuwe
pastoor P.N. Verrou (Rexpoede 1823-Gullegem 1891) was niet gastvrij. In februari
1872 werd hij te Klemskerke vervangen door Ivo Volckaert (Beveren bij Roeselare
1825 - Moen 1902), een tijdgenoot van Lenaart De Bo. Met het groot verlof van
1872 werd deze uitgenodigd tot een bezoek aan zijn geliefde Klemskerke. De
herinnering aan dit bezoek werd neergeschreven in het gedicht ‘Vijf jaar later’,
gedagtekend uit Brugge, 4 september 1872, en opgedragen ‘Aan den eerweerden
Heer J. Volckaert, Pastor te Clemskerke’.
De eerste en de laatste strofe tonen hoe gelukkig De Bo was Klemskerke terug te
zien. Hij was er 's namiddags toegekomen:
‘Hoe was het aangenaam en zoet
Dat vriendlijk avondwaken...’
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De pastoor vertelde over zijn vroegere bedieningen als onderpastoor eerst te
Sint-Baafs-Vijve en daarna te Izegem. De Bo vertelde van zijn verlofdagen vroeger
te Klemskerke. Sedert de dood van zijn oom was de oude pastorie onbewoond, zij
zou de volgende week afgebroken worden en door een nieuw gebouw vervangen.
‘En 's andren daags aan 't hoog Altaar
Heb ik, van dank doordrongen,
De Heilge Mis, voor die ze daar
Zoo dikwijls zong, gezongen.
En dan op wandel strandwaart heen
Om te herboriseeren...’

Samen met de pastoor trok hij op, bracht eerst een bezoek aan een zieke die vroeger
‘Meester Leenaard’ gekend had.
‘Gelukkig volk! 'k benij uw lot,
Uw strand en eenzaam leven;
'k Benij den priester dien u God
Voor herder heeft gegeven!’

En het gedicht eindigt
‘Neen, Vriend, 'k vergete nimmermeer
- Al leefde ik nog zoo lange Dien dag dat, na vijf jaar, ik weêr
Den duin eens zag en 't strange.’

Na 1872 was het uit met de vakantie. Meester Lenaart werd pastoor De Bo en ten
slotte deken De Bo, en geen ‘herfstseizoen’ heeft hem nog de wandelstaf in de hand
gegeven om rustig enkele dagen in de duinen van Klemskerke te gaan doorbrengen.
J. DE SMET.

Vlaams koekebrood en Vlaamse lukken in Amerika
Er zijn op onze parochie elke zondag Vlaamse gezinnen die koekebrood van eigen
bakte meedoen naar de kerk en het daar bij de ingang verkopen ten voordele van de
parochie. En liefhebbers zijn er altijd, ook vreemde die komen zien of er Vlaams
koekebrood voor de kerkdeur te krijgen is.
Zo hoorde ik van Heer en Mevrouw René Devos-Tassaert, die op 27 oktober 1956
hun gouden bruiloft gevierd hebben op de St-Philomenaparochie te Crosse Pointe
Mich.
Ook de ‘lukke’ behoudt haar burgerrecht bij de Vlamingen. Zie maar in de ‘Gazette
van Detroit’ in de weken vóór Kerstmis: drie-vier verschillende fabrieken en
handelshuizen adverteren er in, met tekening en afbeelding, voor ‘Belgische
Lukkenijzers’.
M.T..
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Eerste nagel in een schip op de werf
Brugge 1685
De nieuwe gouverneur-generaal van de Spaanse Nederlanden, don Francisco Antonio
de Agurto, markies van Gastanaga, deed zijn plechtige intrede te Brugge op 22
augustus 1685. Een maand later was hij in de stad terug voor een plechtigheid in de
Handelskom die door een kroniekschrijver beschreven werd als volgt.
‘Op den 24 september arriveerde wederom sijn excell. den marquis don Antonio
d'agurtho, om den eersten nagel te slaen in het kiel van een nieuw schip dat gebouwt
wiert op den Com (dat moeste voeren 60. stucken canon en daer naer genaemt wiert
Flandria). Sijn excellentie wiert verselt door den bisschop in sijne carosse met veel
groote heeren naer den Com, ter plaetse daer de kiel van 't schip op stapel stondt,
alwaer een plankier gemaeckt was overdeckt met tapijten, rondom verciert met
jaerschriften; oock stonden 2. hondert borgers in de wapens op de kaeije in den Com.
en op de batterije 12. stucken canon, en het schip de Maeght van Gendt voerende
36. stucken canon, was in de Com tot dien eijnde gekomen. Syn excellentie uijt de
carosse tredende is gegaen op het voorseijde plankier ter plaetse daer den eersten
nagel moeste geslagen worden. Soo is den meester schipwercker die het schip moeste
bouwen gekomen bij sijn excellentie ende heeft hem gepresenteert een vergulden
nagel met een schipsijseren hamer. Sijn excellentie stack de selve in 't gadt dat van
te vooren al geboort [was] en keerde sich naer den bisschop op dat hij die soude
zeghenen, waer naer hij deselve inslough met 20. slaeghen. Op den eersten slagh
wiert het canon van de stadsvesten gelost, alsmede van 't schip de Maeght van Gendt,
en van de borgerije die in de wapens stonden. Dan wierden noch 17. nagels
ingeslaegen door den bystaenden edeldom. Dese plechtigheijt verricht sijnde vertrok
sijn excellentie met de ledeschuijte naer Gendt, en op den 14. maerte 1686 liep het
schip int water.’ - Kroniek van Pieter Ledoulx 1685-1781 (Hs. op de Stadsbibliotheek
Brugge).
Dit nieuwe fregatschip Flandria was, evenals de Maeght van Gendt, een eenheid
van de krijgsvloot der Staten van Vlaanderen. Deze eenheden deden vooral dienst
als konvooischepen.
De Flandria werd in mei 1711 geroepen om deel te nemen aan de verdediging
van het Fort van Plassendale. Dit zou haar laatste vaart zijn. Onderweg liep het schip
vast in het kanaal. Men kon het niet meer vlot krijgen. De stad Brugge vroeg dan
ook aan de koning om het te mogen afbreken. (J. De Smet in Handelingen van de
Société d'Emulation 81, 1938, blz. 5).
Is de plechtigheid van de ‘eerste nagel’ bij de scheepsbouw ook elders in de
Nederlanden bekend? Of zou dat hier een Spaans gebruik geweest zijn?
A.V.
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De Sint-Laurenskerk van Nieuwpoort
Ontdekking van grafkelders
In ons opstel in Biekorf, 45e jaargang, 1939, blz. 89-101, hebben wij een uitvoerige
beschrijving gegeven van de nog bestaande puinen van deze kerk. Sedertdien hebben
wij verdere opzoekingen gedaan die ons toelaten met de volgende nota's ons vroeger
opstel aan te vullen.
De hierbij gevoegde schematische tekening van de Sint-Laurenskerk, opgemaakt op
grond van onze eigen opzoekingen, geeft nu een duidelijker voorstelling van hetgeen
deze kerk geweest is. Het was, zoals men ziet, een kruiskerk met

De Sint-Laurenskerk
(Schematische rekonstitutie)

zijbeuken. De vensters van de kerk zijn, bij gebrek aan dokumenten, niet getekend;
deze van de toren zijn gekend en te zien op onze tekening blz. 95 van ons opstel van
1939.
Verschillende kerken in de omgeving van Nieuwpoort hebben ook nog een oude
toren die vroeger een vieringstoren was, maar die, ten gevolge van herhaalde
verbouwingen, niet
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meer tussen de beuken staat. Dit kan men nog opmerken in de kerken van Wulpen
en Adinkerke.
In 1934, bij de uitvoering van werken op het Boulevard ten oosten van de
Sint-Laurenskerk, ontdekte men op 1,95 m diepte, grafkelders in brikken gemetseld,
ten getale van zes. De kelders liggen op 13,50 m van de toren, aan de oostkant. Al
de geraamten lagen in gelijke richting, met de voeten naar het oosten.
De afmetingen van deze grafkelders zijn nagenoeg dezelfde: lengte 2,25 m; breedte
0,52 m; de hoogte der muren tot aan het begin van de vout 0,55 m. Het bovengedeelte
lag 0,73 m onder de vloering van de kerk.
De muren waren van binnen witgekalkt en beschilderd met kruisen in rode verf.
In sommige kelders had men de dwarsbalk van het kruis zo hoog geschilderd dat er,
tussen het middelpunt van het kruis en de vout, geen voldoende ruimte overbleef om
de eindfiguur te kunnen schilderen.

Kruis uit een van de grafkelders
Hoogte 52 cm; de loodrechte lijnen verbeelden enkel de rode kleur.(1)

In een van de grafkelders waren er zes kruisen: een aan het hoofdeinde, een aan
het voeteinde en twee op elke zijkant; alle waren verschillend.
In een andere kelder was er een dubbel kruis (Lotharings kruis) geschilderd waarvan
de beide armen uitliepen op een piek; de kruispaal eindigde boven tegen de vout,
zonder eindfiguur, bij gebrek aan ruimte.
De meeste kruisen waren enkel, doch de armen eindigden somtijds op een piek
(zie de afbeelding) ofwel op een franse lelie, of ook nog op een ronde figuur, soms
nog gevolgd door een eivormige.
(1) De tekening wordt bewaard in het Museum te Nieuwpoort. De Heer K. Berquin, Conservator
van het Museum, was zo goed ons het document te laten natekenen.
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Daaronder waren ook kruisen voorzien van vier ronden: een in het middelpunt, een
aan het uiteinde van de beide armen en een vierde geplaatst tussen het middelpunt
en de voet die de vorm van een driehoek had.(1)
De lijkkisten hebben gerust op brijken: twee aan het hoofdeinde en twee aan het
voeteinde. In de O.-L.-Vrouwkerk te Nieuwpoort ontdekte men, tijdens de herbouwing
in 1920, eveneens grafkelders voorzien van rode geschilderde kruisen; daar had men
echter de kisten geplaatst op ijzeren staven die in de muren van de grafkelder
vastgemetseld waren.
In 1935 ontdekte men in de toren nog verschillende graven, waaronder er een
voorzien was van rode kruisen. In twee van deze graven lagen volledige geraamten,
die sedert hun begraving nooit aangeraakt waren geweest: het was ten minste sedert
1387 dat zij daar lagen, immers vanaf dat jaar werd de kerk niet meer gebruikt.
Ongelukkig hebben in 1940, bij het begin van de oorlog, vandalenhanden de deur
van de toren opengebroken en deze graven zodanig omroerd dat er van de geraamten
alleen nog een hoop gebroken beenderen overbleef.
Een bewijs te meer dat deze kerk niet heeft toebehoord aan de Tempeliers - zoals
dikwijls werd beweerd - ligt in het feit dat men tussen de talrijke kruisen die in deze
grafkelders voorkomen, geen enkel tempelierskruis heeft aangetroffen. De Tempeliers
droegen een breeduitlopend kruis in hun wapenschild; dit was: van zilver, met een
geledigd breeduitlopend kruis van keel.
Sedert wij al deze opzoekingen deden is de torenruïne van de Sint-Laurenskerk
meer en meer in verval gekomen en afgebrokkeld. En rond de toren zijn verscheidene
belangrijke stukken ten dele of zelfs geheel vernietigd, namelijk de basis van de
kolommen, die uit wit zandsteen gehouwen was. Het wordt hoog tijd dat men een
ernstige inspanning zou doen, wil men deze belangrijke torenruïne voor Nieuwpoort
en ons kustgebied bewaren.
K. LOPPENS.

(1) Zie ook de afbeelding in Biekorf 1936, 273: opstel getekend C.D.
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Een patrones van de duivenmelkers: de H. Catharina Labouré
Via pers en radio werd in de jongste jaren een actie gevoerd tot aanneming van de
H. Catharina Labouré (1806-1876) als patrones der duivenliefhebbers.
Waarom nu precies deze sinte uit de orde der Dochters van Liefde? Zoals
gewoonlijk schuilt de verklaring hiervoor in het leven van de heilige. Immers, op de
hoeve van haar ouders stond Catharina in voor de verzorging van de duiven, die, tot
800 in getal, van zodra zij verscheen, in de vorm van een kroon boven haar hoofd
toerden. Ook later, toen zij na haar professie in 1831 verbonden was aan het hospitaal
van Enghien te Parijs, waakte zij, net als in haar jeugd, over het welzijn van de duiven.
(Zie M. Aladel, pr., La Médaille miraculeuse, édition revue et augmentée, Paris 1878,
pp. 5 en 37).
Het is vooral in het Antwerpse dat Sint-Catharina Labouré vereerd wordt. Het
begon feitelijk in 1947, het jaar van haar heiligverklaring, toen Z.E.H. Buffels, alsdan
nog onderpastoor te Wilrijk, samen met een befaamd duivenliefhebber het initiatief
opvatte om te harer ere een duivenwijding op touw te zetten. Het voorbeeld werkte
aanstekelijk en de devotie werd ook in andere gemeenten in 't leven geroepen, o.a.
te Putte-bij-Mechelen en O.-L.-V.-Waver.
Doch een paar jaar later werd E.H. Buffels benoemd tot pastoor te
Sint-Antonius-Brecht, een dorp in de Antwerpse Kempen, vermaard om zijn
duivenliefhebberij. Sindsdien begon de devotie te Wilrijk te verslappen, maar te
St-Antonius-Brecht werd het plan verder uitgevoerd. Op 28 november 1955 - feestdag
van de H. Catharina Labouré - werd ter intentie van de duivenliefhebbers een plechtige
heilige mis opgedragen. Het initiatief bleek in te slaan en er werd beslist de
plechtigheid jaarlijks te herhalen, ook op de zondag volgend op het feest van de
heilige, die de begankenis-zondag zou worden. ('s Zondags kunnen de mensen zich
immers gemakkelijker vrij maken.) In 1956 had men op die zondag af te rekenen
met het rijverbod: er waren ongeveer 250 personen in de halfelf-mis aanwezig. In
de parochiezaal ging een duivenwijding door, alsook een duivententoonstelling. De
melkers waren zo bereidwillig duiven te offeren, die dan in de zaal werden verloot.
Aldus kon men tegen een spotprijs zo'n diertje, soms uit een bekend hok, bemachtigen.
Dit offeren in natura ter ere van de H. Catharina Labouré had te St-Antonius-Brecht
reeds een precedent, want in dezelfde kerk wordt ook Sint-Antonius-abt gediend, tot
wiens eer tijdens de begankenisdagen in januari nog talrijke offers in natura, zoals
hanen, kiekens, varkenskoppen, boter e.d.,
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worden gebracht. Dan is de kerk vol drukte en rumoer, zodat de dieren de stem van
de pastoor af en toe onhoorbaar maken.
Om nu terug te keren tot de H. Catharina Labouré, het dient gezegd dat de
eerwaarde heer pastoor van St-Antonius niet bij de pakken blijft zitten. Zelf
duivenliefhebber zijnde, heeft hij zich tot doel gesteld de vermaardheid van zijn
patrones gans België door te verspreiden. Zo werden inlichtingen over deze jonge
devotie gestuurd naar niet minder dan 120.000 adressen van duivenmelkers in den
lande. Als reactie hierop stromen de blijken van belangstelling toe, niet alleen uit
Vlaams België, maar ook uit Wallonië. Toen wij onlangs bij de pastorie aanklopten,
waren verscheidene autobussen gemeld uit Diksmuide, allemaal met mensen die
Sinte-Catharina Labouré wensten te vereren en tevens een bezoek wilden brengen
aan de befaamde duivenkweek-installaties van de gebroeders De Scheemaker te
Sint-Antonius-Brecht.
In de kerk berust een relikwie, afkomstig uit het klooster der Zusters van
Sint-Vincentius in de rue du Bac te Parijs, waar het graf van de heilige zich bevindt.
Vanzelfsprekend prijkt er haar beeld; men kan zich gipsbeeldjes aanschaffen op de
pastorie. Daar kunnen de duivenmelkers ook een geïllustreerd album bekomen dat
hun het leven van hun patrones beter zal leren kennen. Natuurlijk wordt daar ook
aangeprezen de gewijde Wonderbare Medaille, die herinnert aan de verschijningen
van de H. Maagd aan zuster Catharina. Verschillende soorten prentjes, eerder van
het zoeterige genre, zijn er beschikbaar.
Zoals voor elke bedevaartplaats die zichzelf eerbiedigt, is er een vaantje. Het stelt
voor van links naar rechts: de heilige in ordekledij en met gevouwen handen; aan
haar voeten pikken en vliegen een troepje duiven; op de achtergrond bevindt zich,
in het midden, de zware toren van de ouderlijke boerderij waarin de duiven woonden;
daarvóór drie figuren die bezig zijn met de diertjes te verzorgen; in de scherpe hoek
rechts de Wonderbare Medaille, rustend midden de bloemen en omringd door duiven.
De ganse omtrek van het vlaggetje is getand bedrukt. Als tekst: ‘Heilige Catherine
Labouré, bescherm ons!’ Kleuren: wit-zwart; er bestaan exemplaren met rode, blauwe,
groene of paarse tandjes. Het vaantje is een product van ‘De Vaantjesboer’ uit Leuven;
het werd vervaardigd in 1956. Uiterst rechts leest men de initialen van de tekenaar;
G.V.R. Rechthoekige driehoek met scherpe hoek naar rechts. H. 142 - B. 220. Linnen.
Het vaantje wordt meestal aan het duivenhok gespijkerd of gehangen, om aldus de
dieren te behoeden voor ziekte en onkans.
Vanuit West-Vlaanderen, nl. uit Deerlijk (en van wie anders zou dat kunnen uitgaan
dan van Leo Defraeye?) zijn stemmen opgegaan om de H. Colomba van Sens, patrones
van Deerlijk, als patrones der duivenliefhebbers te suggereren. (Zie Biekorf,
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1956, p. 63). En inderdaad, wanneer men zich beroept op de Latijnse benaming
‘colomba’ voor het Ned. ‘duif’, dan zou Deerlijks heilige wel de aandacht hebben
verdiend.
Maar intussen heeft men zich in het Antwerpse aan deze ‘vox clamantis in deserto’
niet gestoord en is de H. Catharina Labouré de patrones van de Belgische
duivenmelkers aan het worden. Zo geraakt zij ook in West-Vlaanderen bekend, doch
verheugt er zich nog niet in een beeweg in de trant van Sint-Antonius-Brecht. Zullen
de Westvlamingen dat zo laten?
W. GIRALDO.

Volk uit het noorden
Een man die bijna negentig jaar oud is maar goed bewaard bleef naar geest en lichaam,
heeft mij de volgende feiten medegedeeld over het leven op het platteland in de
verleden eeuw. De man heeft in onze Brugse polders verscheidene hofsteden beboerd;
hij was een der ingezetenen van het dorp, en ofschoon hij het bijgeloof en de
ongegronde vrees bij velen vaststelde, heeft hij zelf nooit aan spookgeschiedenissen
enig geloof gehecht. Heden renteniert hij in een van onze mooie dorpen, en als ik
naar zijn geschiedenissen luister geloof ik hem op zijn woord want... hij is mijn
grootvader.

Zich niet miszien op een schavot
In 1851 werd een zekere Baron D. uit Luik ter dood veroordeeld en op het schavot
te Brugge onthoofd. Het volk uit onze streek trok naar de stad om de uitvoering van
het vonnis bij te wonen, Een baron was immers iemand met wie men uitsluitend voor
het betalen van de landpacht in aanraking kwam.
Op de bewuste morgen was een grote menigte verzameld op de grote markt. Na
lang wachten zag men de gerechtsdienaren met de veroordeelde verschijnen. Seven
Ceuninck uit Zuienkerke was ook bij de kijkers. Enige vrouwen uit zijn dorp waren
druk aan het praten en elkander aan het opwinden. Seven zag bij dat groepje dat vlak
voor hem stond een jonge vrouw die in gezegende toestand verkeerde. ‘Hoe vermetel,
dacht hij, daar kan niets goeds van komen.’
Op het kritieke ogenblik begon Seven te roepen: ‘Kijk eens hier!’ De vrouwen
keerden zich om, er ontstond een klein tumult, en ten slotte zag men dat er niets
gebeurd was. Toch wel, de valbijl had intussen de baron onthoofd. De vrouwen
hadden niets gezien en keerden zeer teleurgesteld naar huis. Maar Seven heeft het
verhaal tussen pot en pint heel dikwijls opgedist, in de volle overtuiging dat hij een
vrouw met haar kind had gered.
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De Waterduivel
Een van de meest populaire spoken was de waterduivel. Verscheidene mensen
verzekerden hem gezien te hebben in een maanheldere nacht. Het was een groot
paard met ketenen aan de poten die men van heel ver langs de kalseide kon horen
rammelen. De beschrijving van het dier verschilt van mens tot mens. Iemand zei dat
het een vos was met een bles. Wanneer men te dicht kwam sprong de waterduivel
met veel gerammel in de vijver of in een diepe gracht.

Slechte Boerejaren
Bij vele boeren staan de slechte boerejaren van 1880 nog fris vóór de geest. De
pachtgelden waren hoog, de uitbatingsmiddelen ontoereikend en oogsten slecht.
Meer dan eens werd een boer op enkele jaren tijd ‘uitgeschud’. Wanneer hij de
pachtsom niet bijeenkreeg gebeurde het dat hij have en goed op de wagen laadde en
in het holste van de nacht ‘met de lantaren aan de dissel’ het erf verliet.
Het is een feit dat omstreeks het jaar 1880 vele hoeven in het Noorden braak lagen.
Het onkruid tierde er welig en de distels groeiden tot manshoogte.
Een der grote hoeven van de streek ‘De Blauwe Torre’ behoorde toe aan Baron
V. De eigenaar kon geen nieuwe pachter krijgen daar niemand van degenen die wat
geld hadden genoeg durf en ondernemingsgeest bezat. Twee jaar lag zijn hoeve braak
toen hij haar aanbood aan de achttienjarige zoon van een oude boer, die in de moeilijke
tijden zijn bestaan had kunnen handhaven. Maar de oude boer weigerde aan zijn
zoon de toestemming te geven en motiveerde aldus zijn besluit tegenover Baron V.:
‘Mijn jongen is goed geleerd, en kan hard werken, maar op de hofstede die ge hem
aanbiedt zijn er zeven paarden; er is een grote knecht, een tweeknecht, een koeier
en twee tot drie meiden: dat kan daar niets anders zijn dan een slechte plaats. Ik wil
van mijn zoon geen bandiet maken.’
Slechts een paar jaar later vond de baron een boer die met zijn gezin de hoeve
wilde bewerken, maar niet als pachter, wel voor de persoonlijke rekening van de
eigenaar.
Lissewege
L. DENDOOVEN.

Remedies in de Leiestreek.
Om niet van de mare bereden te worden moet ge uw kloefen averechts onder 't bedde
zetten.
Tegen 't water. Een drank van porei op genever gesteken of afkooksel van de kop
van een snoek.
G.B.
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Toponymica uit de kuststreek
(vervolg van 1956, blz. 282)
MONIKEREDE - MEUNIKEREDE. De naam van dit oude, sedert lang verdwenen
Zwin-stadje kan op tweeërlei wijze ontleed worden: als Moniker-ede of als
Monike-rede.
In het eerste geval zou de naam betekenen: ee (hyperkorrekt ede) van de monniken
(ee = waterloop). Het eerste lid moniker zou dan een gen. plur. zijn. Dit is onmogelijk.
Normaal moesten we dan niet Monikerede maar Monikenede, Meunikenede hebben.
Vergelijk: Meunikendijk, Meunikendam, Meunikenweg, Meunikenbosch,
Meunikenland en nog veel andere meuniken-toponiemen. Deze etymologie dient
zonder enige aarzeling verworpen te worden.
Bekijken we dan de tweede hypothese. Hier krijgen we dus: rede van de monniken.
Er staat niet Monikenrede. De Flou gebruikt deze laatste schrijfwijze als trefwoord,
maar dit is verkeerd. Vergelijk: Monikewerve (Aardenburg), Monikespeie (speie,
sas op de Lisseweegse watergang, genaamd naar Ter Doest), e.a.
Wat is re(d)e? Er zijn drie mogelijkheden:
1. Ree, rede: vaarwater, vaargeul. Van de stam van rijden.
Komt voor in verscheidene N. Ned. waternamen(1).
2. Rede: ankerplaats, aanlegplaats. Stam van gereedmaken.
Is dit niet de best passende betekenis voor Meunikerede?
3. Ree (hyperkorrekt rede): grensscheiding. Komt hier niet in aanmerking.
VLISSINGE. Dit toponiem komt hier en daar in West-Vl. voor (zie De Flou 16, 653).
Het betekent oorspronkelijk plas of poel, moeras of pilserij, en ook lage, zompige
meers. Het is een kollektief, gevormd met het verzamelsuffix -ing, -inge. Talrijke
toponiemen werden gevormd door dit suffix aan een adj. of een subst. te hechten:
Adj.: Scarpinge, Groeninge, Breeninge (?).
Subst.: Wielinge, Vlietinge, Eveninge. Greveninge, Saaftinge, garzinge, Vlissinge,
Vlaming, e.a.
Maar wat is een vlisse? Dit moet een poel of moeras betekend hebben. Het is niet
onmogelijk dat dit woord hier of daar nog in de volksmond leeft, blijkens het feit dat

(1) M. Schönfeld. Nederlandse Waternamen, 1955; blz. 21.
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De Flou te Oedelem in 1907 nog een vlissestuk gevonden heeft. Zijn er lezers van
Biekorf die dit woord ooit gehoord hebben?
Is dit vlisse hetzelfde als het element fles, dat in verscheidene N.-Ned. toponiemen
voorkomt en volgens Salverda de Grave(2) ontstaan zou zijn uit het Frans flache =
poel? We vinden ook een Vlesinghe te Booitshoeke in 1239 en een Vlesleet te
Clairmarais in de 15de eeuw. Denken wij ook aan de dorpsnaam Vlezenbeek bij
Brussel en de wijknaam Vleest (wijk op de monding van de Vlezenbeek). Dit alles
moet nog eens grondig onderzocht worden. Wij willen hier alleen waarschuwen
tegen een neiging om vlisse of vles met fr. flache in verbinding te brengen, want dan
zou het oorspronkelijk vlasch, vlesch (vlisch?) geweest zijn. Welnu, van de sch zijn
in W.-Vl. geen sporen aan te treffen. Er valt niet aan te denken Vlissinge uit Vlischinge
af te leiden.
Wat de dorpsnaam Vlissegem aangaat, denken wij niet dat deze van dezelfde
oorsprong is. We hebben hier vroeger reeds onze mening daarover uitgesproken. De
oudste betrouwbare vormen zijn Flissenghem, Vlissenghem (13de eeuw) die toch
duidelijk in de richting van een -ingahaim wijzen. De ‘oudste’ vorm Fleskenhem
(988!) is op zijn minst onbetrouwbaar. Een grote, zakelijke moeilijkheid bij deze
verklaring ligt nochtans in het feit dat Vlissegem als gemtoponiem een alleenstaander
in het kustland is. Veel ouder dan de 10de eeuw kan deze plaats ook niet zijn. We
komen op deze kwestie later nog terug.
HEEDE - EE. Het kerkregister van Westkapelle van 1553(3) beschrijft het 26ste begin
van Groot-Reigarsvliet als liggend tussen 't Oude Zwin aan de noordwestzijde en de
Heede aan de zuidoostzijde. Aldus weten we dat de Heede hier de krinkelende
waterloop is, die ook het Oude Zwin genaamd wordt (niet te verwarren met de
gelijknamige waterweg naar Brugge, waaraan dit 26ste begin aan de N.W.-zijde
grenst). Heede is de hyperkorrekte schrijfwijze voor Ee. J. Opde-drinck had deze
tekst verkeerd begrepen en denkt, in zijn geschiedenis van Westkapelle(4), aan een
heide of zandig terrein. De Bo wijst er nadrukkelijk op dat een heide (dorre grond)
in W.-Vl. een heie of veld is, terwijl heed de volksnaam is voor de dopheide of Erica,
een plant van de lage, vochtige, veenachtige heideterreinen. De struikheide (Calluna)
heet er Krakke.

(2) Nomina geographica neerlandica X 24.
(3) Parochiaal archief Westkapelle.
(4) Handschrift. Gemeente-archief Westkapelle.
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HEIE. In de taal van het kustland hebben wij zelf het woord heie nooit horen gebruiken.
Toch komen er in de kuststreek ook hier en daar dorre, zandige terreinen voor met
een plantengroei van de kalkarme gronden (b.v. brem!). Het Magerschorre te Knokke
verkeert in dit geval, alhoewel er geen krakke groeit. We lezen bij Massart:
‘Au S.-W. du clocher de Westende, la couche de sable à Cardium est relativement
puissante; elle a été soulevée en petites dunes qui ont une flore tout autre que les
dunes littorales. Toutes les coquilles des assises superficielles ont été, en effet,
dissoutes depuis longtemps, de telle sorte que le sable y est pratiquement sans chaux...
Ceci donne à la flore un cachet tout particulier. Les argousiers (duindoorn) et les
saules rampants, si fréquents sur le bourrelet littoral, sont en grande partie remplacés
par des genêts-à-balais (brem) et des bruyères (struikheide, krakke; Calluna vulgaris)...
Des landes du même genre ont existé près de Varssenaere et aussi à Breedene et à
Clemskerke, où le nom d'un moulin (Heimolen) a conservé le nom de la bruyère
disparue. Mais elles ont été livrees entièrement à la culture.’(5)
Er is inderdaad een Heie geweest te Klemskerke: de heye (De Flou: 1748 en nog in
1901), Heiemolen (1846, 1850, 1875), Heyhoeck (tiendehoek te Klemskerke). Wie
is er met de topografie van Klemskerke voldoende bekend om ons een en ander over
de heie aldaar te vertellen?(6)
J. DE LANGHE.

Zantekoorn uit de Leiestreek
Houtnamen.
Het struikgewas waar de ‘berstebezies’ op groeien heet sulferhout; het dient om
sulferpriemen van te maken, en wordt ook hondenhout genaamd. Het is licht
ontvlambaar.
Ook bij de linden is er een vaêre en een moere. Het hout van de vaêre is het beste.
De moere loopt eerst uit, 't is dat ze eerst bladeren en bloemen geeft.

Weertekens.
Als ge een wannemaker tegenkomt is dat teken van regen.
Geenèn wind is den besten, zei de schaper.
Het weder is goed, zei 't nunnetje toen 't uitscheidde van regenen, en 't zal nog
beteren als de wuvetjes koffie gedronken hebben.

Spreuken.
(5) J. Massart, Pour la protection de la nature en Belgique, blz. 103. Brussel 1912.
(6) Heie mag niet verward worden met de hyperkorrekte vormen van Eie, bv. in Heyenbilck
(Oostkerke).
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Als de wielewaal schuifelt, zegt hij: ‘Boer trek je kiel aan.’.
Haast en spoed 'n is maar goed om vlooien te vangen.
G.B.
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William Caxton als uitgever
Caxton, die vóór het einde van 1473 zijn eerste boek te Brugge gedrukt had, was in
1476 naar Engeland teruggekeerd waar hij, te Westminster, de eerste boekdrukker
van zijn vaderland werd. Hij was en bleef tegelijk koopman, en verschijnt in de
douanerekeningen van 1488 als boekhandelaar (Biekorf 1956, 91-92). Hij deed zaken
met drukkers van Parijs, niet louter als handelaar, doch ook als uitgever, zoals blijkt
uit het volgende.
Van tussen een partij oude boeken in de kollegiaalkerk van St Mary te Warwick,
Engeland, werd onlangs een merkwaardig oud voluum bovengehaald, een énig
bewaard gebleven exemplaar van een werk gedrukt voor rekening van Caxton. Het
is, zoals de colophon opgeeft, de Legende (sic, voor Legenda) festivitatum tam
temporalium quam sanctorum per totum annum secundum ordinationem ecclesie
Sarum, gedrukt te Parijs door Guillaume Maynyal en voltooid op 14 aug. 1488. Het
werk omvat het Temporale en het Sanctorale; de colophon komt voor op het laatste
blad van het Sanctorale. Daarop volgen nog negen bladen met de Nova Festa. Het
geheel, gedrukt in groot folio, telt 351 bladen en is volledig op een zestiental bladen
na. Het is gezet op twee kolommen van 39 regels, met talrijke in 't rood gedrukte
initialen en rubrieken.
Het merk van William Caxton is gedrukt op het laatste blad van het Temporale;
het is zijn gewoon handelsmerk voorzien van zijn initialen, het geheel in een versierde
omlijsting.
De Legenda van Sarum is, als koorboek, een vervolgstuk van het Missale van
Sarum (Salisbury) dat voor Caxton eveneens te Parijs gedrukt werd door dezelfde
Guillaume Maynyal acht maand vroeger en voltooid op 4 dec. 1487. Maynyal heeft
enige tijd samengewerkt met de Parijse aartsdrukker Ulrich Gering; in 1487-90 had
hij zijn eigen pers en drukte op bestelling. Zijn boeken munten uit door de fraaie
rode druk.
Het Missale draagt niet alleen het merk van Caxton, doch een colophon die
bevestigt ‘dat het boek gedrukt werd te Parijs voor rekening van de zeer
achtenswaardige (optimi viri) William Caxton, door de kunst en de vlijt van Guillaume
Maynyal’.
De reden waarom Caxton deze beide grote koorboeken door een vreemd drukker
liet uitvoeren, ligt voor de hand. Hij zelf was niet bekwaam om het belangrijke en
moeilijke rode drukwerk van deze liturgische boeken uit te voeren. Het weinige dat
Caxton in rood heeft gedrukt getuigt van zijn onervarenheid. Persoonlijk heeft hij
zeker liefst gewerkt aan zijn Engelse uitgaven en zijn eigen vertaalwerk uit het Frans.
Hij was ten andere en bleef, ook als drukker, vooral een bereisd zakenman die de
goede specialisten op het vasteland wist wonen en voor zijn rekening liet werken.
Het enige aandeel van Caxton in deze beide boeken is het
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opdrukken van zijn merk. Hij zal dat gedaan hebben in zijn drukkerij te Westminster
nadat hij de oplaag onverbonden over de haven van Londen ontvangen had. De
tekening van het merk is immers typisch Engels en hetzelfde houtblok werd door
Caxton herhaaldelijk gebezigd tot aan zijn dood in 1491, toen het overging naar zijn
erfgenaam, Wynkyn de Worde.
V.
- PAUL MORGAN. A Caxton Discovery at Warwick. The Times Literary Supplement,
56e Jaargang, no 2864 (18 jan. 1957), p. 40.

Mengelmaren
Het Oosthof te Snellegem
Een van de oudste hofsteden van West-Vlaanderen, centrale villa van de fiscus reeds
ten tijde van de Merowingische koningen, ligt naast de kerk van de historisch
merkwaardige parochie Snellegem. Hoewel verminkt en verminderd, nog is het
Oosthof herkenbaar: hofpoort, schuur, grachten zijn er nog. Aan deze oude curtis
dominicata heeft Z.E.H.J. NOTERDAEME, pastoor van Snellegem, nu een zeer
gedocumenteerde en uitgediepte studie gewijd. Een belangrijk stuk plaatsbeschrijving,
verbonden met de geschiedenis van de heren van het Oosthof: de ridders van Roden
(12E-13E eeuw), van Snelleghem (13E-14E eeuw), van Meetkerke (14E-16E eeuw);
en van een reeks latere bezitters waaronder de namen le Gillon en van Caloen
voorkomen. Belangrijk zijn eveneens de bijvoegsels over het ‘Palays’, over het
Oosthof en Houtave, en bijzonder kostbaar het laatste aanhangsel over de oude
schaapsdriften.
- J. NOTERDAEME. Het Oosthof te Snellegem. In-8, 66 blz.; met kadastrale
tekeningen. Overdruk uit Handelingen der Mij. voor Gesch. en Oudheidkunde te
Gent. N.R. - Deel X - 1956. Prijs: 25 F. (Te bestellen bij de Schrijver te Snellegem.)

De Kapucijnen in de Nederlanden
Verleden jaar heeft P. Hildebrand zijn monumentaal geschiedwerk ‘De Kapucijnen
in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik’ afgesloten met Deel X, een registerdeel
dat de hele rijkdom van de reeks ten dienste stelt van lezer en zoeker. Dit grote werk
van de geleerde en onvermoeibare Archivaris zal op geen enkele belangrijke
studiebibliotheek mogen ontbreken.
Voor ruimere lezerskring heeft de auteur nu in het frans een samenvatting van zijn
standaardwerk bereid: Les Capucins en Belgique et au Nord de la France. Antwerpen,
Archief der Kapucijnen, 1957. - 250 blz. op kunstdrukpapier; rijk geïllustreerd; met
register. Prijs: 75 F. (Te bestellen door overschrijving op P.C. 136.91: Archief der
Kapucijnen, Antwerpen.)
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't Beertje. Volkskundige Almanak voor 1957. Uitgegeven door de Bond
van de West-Vlaamse Folkloristen. 80 blz. met prenten. Prijs: 10 F.
Beertje XVI slacht van de Leeuw van Zeeland: 't spartelt en zwemt boven. En 't houdt
zich hoog in de wapens: zie maar welk een vracht van goede dingen het op zijn
kalender laat volgen. Op de kandelaar mogen we wel eerst die felle brok volksleven
zetten, op haar geheel van de volksmond opgetekend en treffend ingewerkt in het
landschap van de Damse Vaart door M. Cafmeyer. W. Giraldo behandelt een reeks
jongere Mariale bedevaartvaantjes. Bij twee oude schilderijen, voorstellend het
Spaanse kamp bij de belegering van Oostende (1604) en het rechttrekken van de
Gentse vaart te Sint-Joris (1752), laat J. De Smet ons een verrassende rondgang doen
door het volksleven van vroeger. Dan duiken de vertellers op met Pierke Pijcke, met
Napoleon en Nonkel Philibert, met Kerstmis 1798. En daartussen smakelijk volksgoed
over Nieuwjaar en Verloren Maandag. En wie blaast er de keerse uit? Een penne die,
- ik ken er geen die zuiverder de geest en de zegging van 't Manneke uit de Mane in
leven houdt. Vivat Beertje 1957 en veel navolgende!
B.

Hondenmerktekens
Biekorf 1956, blz. 331-335
In verband met de belangwekkende bijdrage van Slachtmaand 1956 verwijs ik naar
merktekens 35, 77, 80 telkenmale aangeduid met een letter M.
Dit teken vertolkt

voor nr 35

Meulebeke,

voor nr 77

Boelare (O.-VI.),

voor nr 80

Deinze.

Voor dit merkteken is M wellicht niet zo willekeurig genomen als het op het eerste
zicht schijnt. Indien M staat voor Meulebeke kan de letter M een molen verbeelden,
evenals voor Marke (36), wat dan mede geldig zou zijn voor Boelare en Deinze. De
heerlijkheid van Boelare te Petegem hing af van het huis van Deinze en strekte zich
uit tot in het oude stadsdeel van Deinze (Leiebrug, statie, kerk; verg. A. Cassiman,
Boelare te Petegem. Bijdragen Kunst- en Oudh. Kring, Deinze, 1940, blz. 51-53).
De molens van Petegem stonden bij het oude kasteel op Boelare (thans Molenhoek)
bij de steenweg op Kortrijk. Daar de Boelaarse walakkermaat gebruikt wetd te Deinze
is het best mogelijk dat ook de hondenmerktekens gemeen waren voor
Boelare-Petegem en Deinze, daar de heerlijkheid van Boelare aan het Hof van Deinze
paalde. De laatste windmolen met kasteel en neerhof werden gesloopt in het jaar
1904 samen met de hondenkoten die op het
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oude vervallen neerhof stonden van landbouwer Angelus De Wart, de laatste molenaar
van Boelare.
Hetzelfde punt van vergelijking bieden Aalbeke (4) en Moeskroen (41), die binnen
dezelfde heerlijkheid nagenoeg hetzelfde merk voeren.
Onder nr 101 is met Petegem zeker Petegem bij Oudenaarde bedoeld, de
heerlijkheid van de familie Pycke de Petegem. Wekt het beeld 101 geen pijk- of
spiespunt op?
Nog een woord over het onverklaarde Belles Baert onder nr 117.
Belles Baert is gelegen in de heerlijkheid van Belle waar het geslacht Baert van
Neuville-Cachtelbilk van af de 15e eeuw gevestigd was.
De burggraaflijke heerlijkheid van Neuville-Cachtelbilk, met verscheidene lenen
die er van afhingen, was gelegen in de westhoek van Belle-Ambacht en was
leenplichtig aan het feodale Hof van Belle. (Généalogie de la familie Baert de
Neuville.)
De familie Baert stierf uit in het jaar 1851, bij het overlijden van
Maria-Theresia-Isabella Baert de Neuville die gehuwd was met Henri-Louis-Eugène
De Coussemaker, Belle (1776-1851).
Het hondenmerkteken heeft niets gemeens met het wapen van de Baert's, die drie
mannen met baarden in hun schild voerden. Misschien was het 't merk van de
heerlijkheid Baert de Neuville, om het te onderscheiden van de lenen Cachtelbilk en
Perdekerkhof, die heide het Hof van Belle horig waren.
Is de betekenis van het merk geen hondenbei met toespeling op Belle? de
kruisstrepen voorstellend de spleten voor het uitlaten van de klank en de vier punten
die de rammelaars verbeelden?
G.P.B.

Opgravingsnieuws
Ook verleden jaar was de Rijksdienst voor Opgravingen in West-Vlaanderen bedrijvig.
Te SNELLEGEM werd vastgesteld dat de eerste kerk driebeukig en transeptloos was
en dat er later een kruisbeuk met toren ingeschoven werd.
Te ROKSEM werd een éénbeukige romaanse kerk opgegraven, die een merkwaardige
driebeukige houten kerk opgevolgd had.
Te OOSTKERKE werd achter de huidige kerk een romaanse koorpartij (vlak middenkoor
en halfronde zijkoren) en kruisbeuk opgegraven. Ook de samenhang van de toren en
de noordbeuk werd onderzocht.
Tijdens het aanleggen van verwarmingsinstallaties in de kerken van S. ANDRIES
en HARELBEKE werden gedeelten van de romaanse bouw aan een vluchtig onderzoek
onderworpen. We
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zouden graag de Z.E.H. Pastoors vragen soortgelijke werken op tijd te melden, hetzij
aan Biekorf, hetzij aan de Rijksdienst voor Opgravingen, Jubelpark 10, Brussel. Als
men tijdig kan aanwezig zijn, brengen zulke werken steeds iets aan het licht, zonder
dat de kerk enige onkosten heeft. Het is natuurlijk nog beter als de Rijksdienst voor
Opgravingen, enkele tijd voor het begin der werken, zelf een onderzoek mag doen.

Het Patriciaat der 30 families te Ieper in de jaren vóór de Cokerulle
1250-1280
De Stadsmagistraat van Ieper vormde reeds vroeger in de 13e eeuw een clan waarin
de voornaamste families, generatie na generatie, vertegenwoordigd waren. Gedurende
het dertigtal jaren vóór de Cokerulle (1280) lag het bewind van de stad uitsluitend
in de handen van een beperkt aantal families: niet meer dan 30, die regelmatig elkaar
aflossen. Het zijn de families: Acard, li Amman, Andrieu, Anguilie (Paldinc), Balg,
Bardonc, Bandri, Belle, Biesbout, Bouderaven, Brant, Brun, li Clers, Crouselin, de
Cassel, de Lo, de Scotes, de Thorout, Falais, Firton, li Medem, Meus, Mont, Morin,
Poivre (Peperkin), li Rous, Piet de Soile (Rugghinvoet), li Sages (de Vroede), li
Vilain, li Vos.
Deze beperkte groep families, die meestal als grondeigenaars en groothandelaars
voorkomen, vormden een afgesloten en bevoorrechte stand, een stadspatriciaat van
het Gentse type.
Na de Cokerulle nam de heerschappij van het ‘patriciaat der 30 families’ een einde.
Enkele vroeger bekende families duiken opnieuw in de schepenbank op, o.a.
Waghenaere (le Caretier), Broederlam, Everard, des Cans (de Agro), die reeds in het
begin van de eeuw in de stadsmagistratuur vertegenwoordigd waren maar rond 1250
uit de schepenbank waren geweerd. Daarnaast komen enkele nieuwe namen van rijke
groothandelaars voor. Eerst tien jaar later, na 1290, worden enkele vertegenwoordigers
van de drapiers in de schepenbank opgenomen, o.m. Hornekin, de Vellemaeker, de
Bailleul.
Het staat vast dat de Ieperse lakenwevers in de 13e eeuw geen aandeel hebben
gehad in het bestuur van de stad en dat zij eerst in de laatste jaren van de eeuw op
bescheiden wijze hun intrede doen in de schepenbank, waar zij een kleine minderheid
vormen.
- SELMA FECHEYR. Het stadspatriciaat te Ieper in de 13e eeuw. Mededeling uit een
uitvoerige en belangrijke studie, verschenen in het Jaarboek van het 36e Congres der
Federatie van de Kringen voor Geschiedenis en Oudheidkunde van België. 2e deel:
Handelingen, blz. 197-204. Gent, Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde,
1956.

Biekorf. Jaargang 58

32

Vraagwinkel
H. Norda: een schuilnaam?
Het ‘In Memoriam’ van Herman Van der Gucht in Biekorf 1956, blz. 320 spreekt
terloops van zijn samenwerking met een zekere H. Norda bij de uitgave van het blad
Rond den Yzer in de jaren 1914-1918. De naam H. Norda zal wel een schuilnaam
zijn? Wie schuilt onder deze naam? Mijn dank op voorhand voor elke inlichting.
J.H.

Gemetselde hondekoten
Bestaan er nog gemetselde hondekoten op neerhoven van kastelen alhier in
West-Vlaanderen? Het zou wel de moeite lonen kon een man, die over tijd beschikt,
dat te weet komen en er een beschrijving van geven.
G.B.

Doopnaam van lokomotieven
Bij de inhuldiging van de spoorlijn Gent-Brugge (12 augustus 1838) werd het
ere-konvooi gesleept door de lokomotieven Marie de Bourgogne en Jean van Eyck.
Te dezer gelegenheid stelde Delepierre, de provinciale archivaris van
West-Vlaanderen, voor een van de volgende nieuwe lokomotieven te laten dopen
‘Jacob van Maerlant’. Mag ik mijn vraag herhalen, vroeger in Biekorf (1952, 132)
gesteld, nl.: of er aan dit voorstel gevolg gegeven werd? En waar kan ik een volledige
lijst van de namen der nationale beroemdheden vinden waarmede onze ‘stoomduivels’
werden gedoopt? De gewoonte moet nog jarenlang hebben stand gehouden. Immers
op 24 juli 1849, bij een officieel bezoek van Leopold I aan de stad Gent, werd het
konvooi getrokken door een splinternieuwe lokomotief, gedoopt Willems, ter ere van
de betreurde Jan Frans Willems († 1846).
E.N.

Magrietje en Magrendelke
Wie kent er nog de vertelling van ‘Magrietje en Magrendelke’? 't Moet een sprookje
geweest zijn, ik heb het horen vertellen te Kortrijk in mijn kinderjaren ca. 1900, door
de meid die van Kuurne was. Maar de inhoud ken ik niet meer, niet anders dan dat
Magrietje een braaf meisje was, en Magrendelke een stout ding. Of is 't omgekeerd?
D.P.
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Wieltiende
Wat was eigenlijk een wieltiende? Dîme tournante, zegt het frans. Een tiende met
toerbeurt? Hoe zat dat ineen?
J.H.
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[Nummer 2]
De laatste graaf van Zwevegem
Toen de prins van Oranje-Nassau en zijn gemalin, na een schitterende ontvangst te
Kortrijk, op 24 juni 1819 hun reis door onze zuidelijke provinciën voortzetten,
kwamen zij, op hun weg naar Avelgem, door Zwevegem voorbij. De naam van deze
gemeente was hun niet vreemd. Bij Sint Arnout, een afspanning tussen Zwevegem
en Knokke, stapte de kroonprins uit de reiswagen om te vragen waar ergens, hier in
de streek, het Kasteelgoed gelegen was dat aan de Nassau's had toebehoord. De eerste
beste voorbijganger kon hem dat aanwijzen. Het was inderdaad nog geen vijftien
jaar geleden dat het kasteel van Zwevegem openbaar verkocht en verkaveld was.
Aanleiding daartoe was de dood van de laatste graaf van Zwevegem,
Alexandre-Constantin-Joseph Nassau-Corroy.
Hoe waren ‘Nassau's’ in het bezit van het Kasteel van Zwevegem gekomen? Het
gaat hier om een tak van Nassau's - verre familie van de Oranje-Nassau's - die in
dienst van de Spaanse koning en katholiek gebleven waren. Door aanhuwelijking
waren zij feodale heren geworden van Corroyle-Château, het merkwaardige en nog
heden goed bewaarde kasteel tussen Namen en Gembloers. Hun naam was sedertdien
Nassau-Corroy.
De heerlijkheid ‘het Kasteel van Zwevegem’ was in 1665 door koning Karel II
verheven geworden tot graafschap ten voordele van Charles-Philippe Doignies en
zijn erfgenamen. In 1717 gingen heerlijkheid en kasteel van Zwevegem door
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aankoop over naar de familie Nassau-Corroy, in de persoon van
Joseph-Ignace-Florent-Louis van Nassau, eerste graaf van Corroy, baron van
Warcoing.
Graaf Joseph-Ignace resideerde afwisselend te Doornik, te Corroy en te Zwevegem.
Van zijn elf kinderen werden er negen geboren te Doornik, een te Corroy en, op 30
mei 1713, een te Zwevegem, namelijk Maria-Isabella Nassau-Corroy. Vijf van zijn
dochters werden geprofest in het adellijke sticht van O.L. Vrouw te Maubeuge: een
klooster dat in de geschiedenis bekend staat niet alleen omdat grote namen, als de
Hornes, de Croy, de Lannoy, in de reeks der abdissen voorkomen, maar vooral omdat
die kloostervrouwen zó anti-historisch gezind waren dat zij de eerlijke Mauristen
van de Gallia Christiana halsstarrig de toegang tot haar archief en elke mededeling
uit haar annalen hebben geweigerd.
Graaf Joseph-Ignace werd in 1740 als graaf van Zwevegem opgevolgd door zijn
zoon ‘Guillaume-Adrien-Joseph de Nassau, comte de Corroy, baron de Warcoing,
receveur-général des Etats du Brabant, chambellan de sa Majesté Impériale et Royale’,
die gehuwd was met Marie-Pétronille-Françoise van der Linden d'Hoogvorst. Uit
dit huwelijk sproten eveneens elf kinderen, waaronder weerom een viertal dochters
adellijke kanunnikessen geworden zijn. Een zoon uit dit huwelijk,
Alexandre-Constantin, zou de laatste graaf van Zwevegem zijn(1).
Alexandre-Constantin-Joseph Nassau-Corroy werd geboren te Brussel 5 mei 1738.
Door zijn ouders werd hij voorbestemd voor de hoge geestelijke ambten van het
prinsbisdom Luik. In zijn negende jaar werd hij in de clericatuur opgenomen om zes
jaar later, bij het ingaan van zijn vijftiende levensjaar, kanunnik te worden van St.
Lambertuskathedraal te Luik. In 1769 was hij reeds prebendaris van het befaamde
kapittel van de ‘chanoines tréfonciers’ te Luik. Hij verenigde de ambten van
aartsdiaken van de Famenne, proost van St. Pieters (1781) en werd ten slotte in 1787
groot-deken van de kathedraal. Te Luik bewoonde hij een prinselijk herenhuis, het
vroegere ‘hôtel des tréfonciers de Bourgogne, Vieux Marché, près de l'Ecolâtrie de
la Cathédrale’. Hij overleed 19 augustus 1804 op het kasteel van Franc-Douaire
(Stave bij Namen). Zijn kwartierstaat was:
de Nassau - d'Harchies - de Ghistelles - de Créquy
van der Linden - d'Ongnies - Lequieu de Guernonval - de Ghistelles(2).

(1) Ch. Vandevenne. Geschiedenis der Gemeente Sweveghem, p. 25-28. Kortrijk, 1866. - G.F.
Tanghe. Parochieboek van Sweveghem, p. 90-92. Brugge, 1866. - L. Slosse. Rond Kortrijk,
p. 1789-90. Roeselare 1911-15.
(2) X. van den Steen de Jehay. La Cathédrale de Saint-Lambert à Liège et son chapitre de
tréfonciers, p. 669. Luik 1880. - Het wapenschild van Nassau-Corroy komt voor in dit werk
op Plaat X. - In de kwartierstaat: ‘de Ghistelles’ is van zijn grootmoeder Maria-Anna-Adriana
de Ghistelles-Floris, echtgenote van de eerste graaf van Corroy.
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Of de Luikse aartsdiaken-proost-en-deken veel in Zwevegem heeft vertoefd is
twijfelachtig. Als graaf van Zwevegem had hij een procureur in de persoon van
Ferdinand-Jacques Courtens, ‘greffier der stede van Harlebeke’, die sedert 13 april
1767 in dienst van de familie Nassau-Corroy stond. Bij akte van 21 november 1778
werd het denombrement van het leen en de heerlijkheid geheten ‘t' Hof ende Casteel
van Sweveghem’ op naam van graaf Alexandre-Constantin voorgelegd aan de
magistraat van de Kasselrij van Kortrijk.

‘Sweveghem ten Casteele’
De oude hofpoort met jaartal ‘1665’
(Foto L.N. 1954)

Graaf Alexandre-Constantin schijnt enig begrip te hebben getoond voor de geest
van ontvoogding die ook zijn westvlaamse ‘subjecten’ begon te bereiken. In 1776
had hij een transactie gesloten waarbij de inwoners van de Kortrijkse kasselrij
‘exempt’ werden verklaard van het oude balierecht. Tot dan toe betaalde men aan
de balie van het kasteel van Zwevegem ‘van elcken waegen daer deure passerende
geladen wesende met uytlandsche ofte coopmans goed, twaelf penningen parisis,
ende van elcken peerde gelaeden met gelycken goede vier penningen parisis’. Het
denombrement van 1778 handhaafde echter nog de oude leenrechten o.m. de
doodkoop voor de laten; deze bleven schuldig ‘ter doodt van elcken laet ofte laetersse
dobbel dootcoop’(3).

(3) Volgens het Denombrement ; zie Bijlage en Biekorf 1956, 31.
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Al kregen ze hun grafelijke kasteelheer niet veel te zien, toch lieten de
toneelliefhebbers van Zwevegem niet na hun dramatische scheppingen en programma's
van opvoeringen te tooien met een opdracht aan zijn doorluchtige persoon. Via zijn
procureur zal de Luikse kanunnik voorzeker een toelage of een tractatie aan de vlijtige
muzenzonen van zijn graafschap hebben geschonken.
Een vooraanstaand toneelliefhebber was meester Bossuyt die school hield op
Zwevegem-Knokke. Hij regisseerde de opvoering van Theodericus en Angela, een
‘tragedie’ die van 26 juni tot 15 augustus 1774 niet minder dan 12 maal werd
opgevoerd door de ‘Leerzuchtige jongheyd van Rhetorica’ van Zwevegem. Meester
Bossuyt bezorgde een programma of ‘argument’ van dit stuk; op de voorzijde van
het drukwerkje prijkt de opdracht aan graaf Alexander-Constantinus van Nassau,
graaf van Zwevegem.
Het toneelleven moet in deze Oostenrijkse jaren te Zwevegem ongemeen actief
geweest zijn. In 1782 zien we de Zwevegemse vereniging - die ondertussen de
wichtiger naam ‘Reden-rymconstminnende Jonkheyd van Rhetorica’ had aangenomen
- optreden met het stuk Gangolphus, prince en conestabel van Vrankrijk. Van 21 juli
tot 25 augustus 1782 werd dit werk zeven maal ten tonele gebracht. Het stuk zelf
was opgedragen aan de graaf van Zwevegem, Alexander Nassau-Corroy. We konden
niet nagaan of Leopoldus of het Ontzet van Weenen en Franciscus, koning van
Buningo, stukken die in de zomer van 1783 allebei acht vertoningen kenden, eveneens
aan de kasteelheer van Zwevegem waren opgedragen(4).
Kanunnik Nassau-Corroy sleet de laatste jaren van zijn leven op zijn kasteel van
Franc-Douaire. Zijn adellijke titels, feodale rechten en kerkelijke prebenden waren
in de revolutiejaren verloren gegaan. Het graafschap Zwevegem was, zoals alle oude
heerlijkheden alhier, in 1797 vervallen. Toen de laatste Nassau-Corroy in 1804 in
zijn residentie bij Namen overleed was hij, hoewel nog eigenaar van het kasteel van
Zwevegem, sedert zeven jaar geen graaf van Zwevegem meer.
In 1805 werd het Kasteelgoed van Zwevegem openbaar verkocht. Twee hofsteden
palend aan het kasteel kwamen in het bezit van Francis van Ruymbeke. De molen
Sweveghem werd eigendom van Guillaume Alison, de Slijpmolen ging naar Jacob
Holvoet(5).
Het kasteel zelf, bouwvallig geworden, werd afgebroken. Alleen de oude poort
van ‘Sweveghem ten Casteele’ - tegenwoordig het hof van de familie
Delputte-Delporte - heeft nog stand gehouden als laatste getuige van Zwevegems
‘grafelijke’ tijden.
A.V.

(4) E. Vander Straeten. Le Théatre Villageois en Flandre, I, p. 112 ; II, p. 225. Brussel, 1881.
(5) Vandevenne, a.w. p. 28.
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Bijlage
Denombrement van het Hof en Kasteel van Zwevegem
21 november 1778
‘Dit is de grootte, denombrement ende overgeven van eenen Leene die m'her
Alexander Constantin Joseph, grave van Nassau. Corroy, Sweveghem etc., proost
der Cathedrale Kercke van Namen, canoninck tresfoncier ende archidiaken van
Famennes tot Luyck, nu ter tydt houdende is in leene ende manschepe van haere
Keyserlycke Koninglycke Apostolique Majesteyt Maria Theresia Douariere als
Gravinne van Vlaenderen, ende dat van den Leenhove ende oudt Kasteel van Cortryck
alsnu toebehoorende aen de edele ende weerde heeren hoogh-pointers ende vry
schepenen der Casselrye van Cortryck vercregen by engagement van de Majesteyt;
Welcken voornoemden leene ende heerelyckhede liggende ende bestreckende is
in de prochie ende graefschap van Sweveghem, casselrye van Cortryck voornomt,
geheeten t'Hof ende Gasteel van Sweveghem, behuyst met een nederhof, wal ende
singele, mitsgaeders eene brauwerije staende in het selve hof, tsaemen groot in
erfachtigheden onder lant, waeter, meersch ende bosch, ontrent de vier en vyftigh
bunderen luttel min ofte meer, met eenen wintmeulen alsnu daer op staende.’ (Daarop
volgt de beschrijving van de ‘heerelycke erfrenten en van de 28 achterlenen gehouden
van het Leen van Zwevegem).
Brugge, Rijksarchief, Charters Blauw, nr. 303.

Koeisteertstraat - Pourbusstraat
De Koeisteertstraat, vroeger Peerdestraetkin, te Brugge, werd aldus genoemd naar
het huis ‘De Koeisteert’ in deze straat gelegen. De naam werd in 1900 vervangen
door Pieter Pourbusstraat, door toedoen van burgemeester Visart die in deze straat
woonde en een straatnaam van meer distinctie wenste.
Vóór burgemeester Visart was het grote herenhuis bewoond door de Engelse majoor
Patrick Hunter. Deze had blijkbaar meer zin voor humor dan zijn opvolger, hij was
zo ingenomen met het huis en de eigenaardige benaming van de straat dat hij door
een kunstschilder een gezicht van het huis met een gedeelte van de straat liet
schilderen; bij de hoek van de straat was het achterste van een kwispelstaartende koe
zichtbaar. Waar zou dit schilderij nu te vinden zijn?
Toen burgemeester Visart daar kwam wonen, ging Majoor Hunter zich vestigen op
de Oosterlingenplaats nr 5. Daar woonde hij met zijn twee dochters tot aan zijn dood
in 1910; hij was dan 79 jaar oud. Zijn vrouw was overleden in 1897 in het huis in de
Koeisteertstraat. Zijn dochters zijn naderhand gaan wonen in Den Haan aan zee,
waar ze beide overleden zijn.
M.H.
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De polders van Oostende
De Polderstreek staat bekend als een gebied met weinig afwisseling. En men is wel
geneigd het hiermede eens te zijn wanneer men voor de eerste maal door deze
eentonig-vlakke, kale streek trekt, die bij de reiziger een indruk van weidsheid, maar
ook van eentonigheid en verlatenheid nalaat.
Wie de Polders bestudeert, leert echter spoedig hun diverse aspekten kennen. Welk
verschil bestaat er niet tussen b.v. de Moeren aan de Belgisch-Franse grens en de
uitgestrekte, groene weidevlakte van Lampernisse of van Klemskerke. En bij
Zandvoorde ligt, zo maar midden in de Polders, een langgerekte waterplas: honderd
meter breed, meer dan een kilometer lang, meters diep, dat zijn de afmetingen van
de Grote Keignaardkreek, die nergens in de Polders haar gelijke heeft. Ook vindt
men er verschillende goed bewaarde dijken, die nu echter alle betekenis verloren
hebben, maar die er nog duidelijk genoeg op wijzen dat daar nog niet zo lang geleden
geen vruchtbaar land maar zee was. En dan al deze ‘polders’ die men bij Oostende
vindt: de St-Katharinapolder, de Keignaardpolder, de Oude Polder, de Nieuwe Polder,
enz. Hier was nochtans geen Zwininham of geen IJzerestuarium om het bestaan van
talrijke dijken en kleine polders te verklaren. Men vermoedt alras dat de polders van
Oostende een gans bijzondere en - zoals verder blijken zal - merkwaardige
geschiedenis hebben.
Ons hoofddoel, toen we de Oostendse polders bestudeerden, was het opmaken
van een bodemkaart(1). Om zekere bodemkundige verschijnselen beter te begrijpen
en te interpreteren, was het voor ons van het grootste belang zoveel mogelijk
geschiedkundige gegevens te hebben. De datum van aanleg der verschillende dijken,
hun loop, de reden waarom ze werden opgeworpen, dit alles zijn waardevolle gegevens
voor de bodemkundige. Zo kwamen we er toe talrijke werken over Oostende en
omgeving, over de geschiedenis van zijn beleg (1601-1604) en bijzonder van zijn
haven te raadplegen. Eens dat het echter ging om de polders, de dijken, enz. te dateren,
bleken meerdere schrijvers er verschillende meningen op na te houden. Daar de
periode, waarop de voor ons interessante feiten betrekking hebben, nog niet zo ver
achter ons ligt - nl. de 17de eeuw - lijkt dit wel merkwaardig. Dit opvallend gemis
aan overeenstemming en nauwkeurigheid dient

(1) Dit werk werd uitgevoerd in 1949 in het kader van de opname van de bodemkaart van België,
onder de auspiciēn van het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek
in Nijverheid en Landbouw en onder leiding van Prof. Dr. R. Tavernier, Directeur van het
Centrum voor Bodemkartering.
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vooral toegeschreven aan het feit dat tal van auteurs, zonder enige kritiek of controle,
gegevens uit vroegere werken putten... waar enkele vergissingen in stonden. Dergelijke
onnauwkeurigheden werden dan niet alleen verder ‘overgeleverd’, maar namen soms
in aantal en graad toe. Enkele werken waren ons echter van groot nut. Vermelden
we de Nauwkeurige Beschrijving der oude en beroemde Zee-stad Oostende, gelegen
in Oostenrijksch Vlaenderen van JACOBUS BOWENS (Brugge 1792) en de Notice
historique sur la ville et le port d'Ostende van Antoine Belpaire in het werk De la
plaine maritime depuis Boulogne jusqu'au Danemark van ANTOINE en ALPHONSE
BELPAIRE (Antwerpen 1855). Beide werken, vooral dat van J. Bowens, werden
veelvuldig door latere schrijvers geraadpleegd en aangehaald, jammer genoeg vaak
op onnauwkeurige wijze.
Het gevolg was, dat we zelf getracht hebben wat meer klaarheid en orde te brengen
in de geschiedenis van de Oostendse polders, die - we schreven het reeds - in de 17de
en de 18de eeuw ontstaan zijn en die niet, zoals sommigen het dachten, dateren uit
de zgn. ‘laguneperiode’ of dageraad van het ontstaan van de Polderstreek. Dit bracht
ook mee dat we op het terrein van de historicus beland zijn, wat voor een
bodemkundige zekere gevaren meebrengt. Alhoewel we zullen trachten het onderwerp
zo volledig mogelijk te behandelen, zijn we er ons toch van bewust dat verschillende
punten - speciaal dateringen - nauwkeuriger konden worden toegelicht of zelfs
opnieuw zouden moeten onderzocht worden aan de hand van de oudste bronnen. We
denken nochtans enig resultaat bereikt te hebben, doordat we de historische gegevens,
die ons juist bleken, konden toetsen aan onze bodemkundige vondsten op het terrein.
Bij dergelijke studie is een terreinonderzoek trouwens onontbeerlijk, ook voor de
historicus.
Vooraleer we de geschiedenis der eigenlijke Oostendse polders aanvatten, willen we
bondig het ontstaan van de Polderstreek - bijzonder rond Oostende - behandelen.
Tot bij het begin van onze tijdrekening was dit gebied, alsook het grootste gedeelte
van de huidige Polderstreek, een moerassige veenvlakte die door een duinenreeks
tegen de zee werd beschermd. In de 2de eeuw vóór Chr. gaf een stijging van de
zeespiegel aanleiding tot een reeks eeuwenlange overstromingsperioden, die
samengevat worden onder de naam van Duinkerkiaanse transgressie. Hierin
onderscheidt men 3 overstromingsfasen, die van mekaar gescheiden zijn door korte
perioden tijdens dewelke de zee zich terugtrok (regressie).
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De eerste fase - de Duinkerken I-transgressie - duurde van de 2de eeuw vóór Chr. tot
de 1ste eeuw na Chr. en zette de veenvlakte slechts gedeeltelijk onder water. In de
1ste eeuw na Chr. trok de zee zich terug, nadat ze in het overstromingsgebied, dat
o.a. het gebied rond Oostende omvatte, een laag slib van 1 à 2 m dikte afgezet had.
Het gebied kwam droog en een schaarse vegetatie, waarvan we nu nog in de bodem
op een zekere diepte sporen terugvinden, kon er zich vestigen. Zelfs kwamen tussen
de 1ste en de 4de eeuw - begin van Duinkerken II - transgressie - in dit gebied enkele
nederzettingen tot stand. Hiervan is echter weinig of niets overgebleven nadat de
Duinkerken II-transgressie bijna gans de huidige Polderstreek had overstroomd en
zowel de Duinkerken I-afzettingen als de tot dan meer in het binnenland gelegen en
onbedekt gebleven veengebieden met een dikke laag slib bedekte. Op de gemeenten
Bredene en Klemskerke menen we nochtans sporen van bewoning terug gevonden
te hebben op 1 m diepte in de bodem, op het oppervlak van de Duinkerken
I-afzettingen.
De Duinkerken II-trangressie is van groot belang geweest voor onze kustvlakte,
zowel voor wat betreft haar uitbreiding als haar duur - van de 4de tot de 8ste eeuw en haar afzettingen. Daar waar de zee de duinengordel had ingebeukt drongen
machtige kreken met talrijke vertakkingen diep en ver de kustvlakte binnen. Een
dergelijke kreek liep ter hoogte van Oostende via Zandvoorde naar Oudenburg(2), dat
op een hoge zandopduiking aan de rand van de kustvlakte lag. Oostende en
Zandvoorde kunnen ontstaan zijn vanaf de 7de-8ste eeuw. In de 8ste eeuw was deze
grote kreek grotendeels opgevuld door de verzanding, zodat er niets meer van
overblijft, ten minste niet onder de vorm van een waterloop. Het bodemonderzoek
laat ons echter toe met zekerheid het bestaan ervan te bevestigen; een deel ervan is
de hoge, zandige strook die loopt van Zandvoorde naar Oudenburg, en waarop
Zandvoorde-dorp en de baan Zandvoorde-Oudenburg liggen.
Toen de kustvlakte rond de 8ste eeuw voor de tweede maal droog kwam werden
grote gedeelten ervan spoedig gekoloniseerd. Talrijke dorpen ontstonden in die
periode. In de 10de eeuw echter kwam de zee, die bij Nieuwpoort een grote inham
had gevormd (ook het Zwin dateert uit die tijd), terug opzetten en overstroomde het
land (Duinkerken III-transgressie). De bewoners van de kustvlakte zetten zich ditmaal
te weer en voor het eerst werden grote dijken opge-

(2) In 1952 werd te Oostende, langs de Torhoutse steenweg, op 8 m diepte het wrak van een
zeer oude boot gevonden. Dit wrak bevindt zich op de bodem van voornoemde kreek of van
een van haar vertakkingen en moet uit die periode dateren (J. Ameryckx en A. Nagelmackers,
Biekorf 1956, blz. 135-138).
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worpen, die niet evenwijdig met de kust maar er loodrecht op liepen. Noodgedwongen
werden hierbij sommige gebieden aan de zee prijsgegeven. Om de overstromingen
in oostelijke richting te beperken werd een dijk aangelegd vanaf de duinen over
Bredene, de Blauwe Sluis en Plassendale tot Oudenburg, die de scheiding vormt
tussen de Watering van Blankenberge (ten oosten) en de Watering van 's Heer
Woutermans Ambacht (ten westen). Rond dezelfde tijd werden ook de Oude Zeedijk
in Veurne-Ambacht en de Blankenbergse Dijk (van Blankenberge naar Brugge)
opgeworpen. Het gebied tussen de Oude Zeedijk en de dijk van de Watering van
Blankenberge werd aan de zee prijsgegeven. Nabij Oostende reikte het water echter
nauwelijks of niet tot aan deze dijk. In dit gebied strekte zich een brede strandvlakte
uit van Oostende over Zandvoorde tot Gistel: de bedekkende waterlaag was er tamelijk
ondiep. Vanuit de brede inham bij Nieuwpoort, het z.g. IJzerestuarium, ontsprongen
talrijke kreken, die naar het oosten toe tot aan Oostende reikten. Toen het
IJzerestuarium in de 11de-12de eeuw ingedijkt werd. waren de Duinkerken
II-afzettingen tot aan de lijn Oostende-Zandvoorde-Gistel bedekt met een nieuwe
kleilaag, met een dikte van enkele meter nabij het inbraakgebied tot nauwelijks enkele
centimeter in de strandvlakte. Talrijke Duinkerken III-kreken waren toen nog niet
geheel opgevuld en zijn nu nog als zwakke, lange depressies in het landschap
herkenbaar. In het centrum van deze depressies loopt een gracht, die nu voor de
afwatering zorgt, maar in vroeger tijden ook voor de binnenscheepvaart dienst deed.
Tot deze natuurlijke waterlopen behoren: de Sluisvaart, het Groot Middelkerkegeleed,
het Albertusgeleed. het Fleuriskotgeleed en het Taverniersgeleed.
Men weet dat tot in de 16de eeuw Oostende vermeld staat als Oostende-ter-Streep.
Er waren ook nog Westende-ter-Streep, Middelkerke-ter-Streep en
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Streep (Mariakerke). Over ‘ter Streep’ werden tal van
hypothesen opgebouwd. De naam duidt op een lange strook, waarvan men
gemakkelijk het westelijk en het oostelijk uiteinde kan situeren: West-ende en
Oost-ende. Volgens ons werd de Streep - of etymologisch juister de Reep - aan de
landzijde begrensd door een lange Duinkerken III-kreek, die van uit het IJzerestuarium
tot bij Oostende loopt en volgende namen draagt: Graningatevliet, Sluisvaart,
Albertusgeleed. Aan de zeezijde werd de Reep begrensd door een duinengordel die
echter een heel stuk meer zeewaarts lag dan de huidige duinenreeks (J. Ameryckx,
Biekorf 1955, blz. 267-270).
Merken we op dat toen nabij Oostende geen dijken lagen, met uitzondering van
die ene die we hoger vermeldden. Er is
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hier dus geen sprake van indijken of inpolderen van ‘nieuwland’ zoals door
verschillende auteurs werd beweerd. De polders van Oostende, omringd door nu nog
goed herkenbare dijken, zijn eerst vele eeuwen later ontstaan. Hun oorsprong hangt
zo nauw samen met de geschiedenis van de haven van Oostende, dat we ze haast tot
de haveninstellingen zouden durven rekenen.
J. AMERYCKX,
Centrum voor Bodemkartering
I.W.O.N.E.
(wordt voortgezet)

De boog van de heer spannen
Een feodale verplichting te Halewijn. 1614
Het denombrement van de heerlijkheid van Halewijn (bij Menen) in 1614 overgegeven
door Alexander de Croy, vermeldt de volgende verplichting die gehecht was aan een
leen van duistere oorsprong.
De houder van dit leen, afhangend van het hof van Halewijn, was verplicht: 1. bij
de leenverheffing, ten afsterven van de heer, aan de erfgenaam te geven ‘een boog
uit Spaans hout, voorzien van een pees, en daarbij een pijl en een schietlap; 2. bij
verkoping, gifte of transport van leen, de tiende penning te betalen; 3. op de jaarlijkse
papegaaidag (‘au jour que l'on tire après l'oyselet’) van de St-Jorisgilde te Halewijn
tegenwoordig te zijn en er de boog van de Heet van Halewijn te spannen wanneer
deze het eerste schot naar de vogel zal schieten (‘à bander notre arcq pour tirer Ie
premier coup après ledit oyselet’).
In 1614 was Thomas Vandermarliere houder van dit leen.
Dit denombrement, dat berust op de Archives départementales te Rijsel, is in het
frans opgesteld, het woord schietlap bleef echter onvertaald; de tekst zegt: ‘ung arcq
à la main de bois d'Espaigne, estoffé d'une corde, d'une flesche et d'une schietlap’.
Halewijn was nog vlaams in die tijd. De kerk- en disrekeningen van de 16e eeuw zijn
nog uitsluitend in het vlaams opgesteld. Het frans begon sterk door te dringen
gedurende de 17e eeuw, de catechismus werd weldra in de twee talen onderwezen,
doch nog in 1647 werd Jan-Baptist Hendricx, die in het concursus voor de pastorij
Halewijn mededong, niet aanvaard omdat hij het vlaams niet machtig was. Het frans
te Halewijn behield echter een vlaamse tint, zoals in de Kerkrekening van 1620-22
(uitgave voor het mandaat op Witte Donderdag): ‘Pour le mandat fait sur le jour du
blanc jeudi...’.
- A.M. Coulon. Histoire de Halluin d'après les documents authentiques, p. 18,
70-71, 158. Kortrijk, 1904.
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Doopnaamonderzoek in West-Vlaanderen
1. Doopnamen in het Tieltse 1945-1950
In vroegere bijdragen over doopnamen(1) hebben we herhaaldelijk de belangstelling
opgewekt voor verder wetenschappelijk onderzoek in andere plaatsen van
West-Vlaanderen. Regelmatige medewerking werd voor Roeselare-stad toegezegd
en uitgegeven door D. Cracco(2).
Voor enkele tijd bereikten ons de jaarlijkse overzichten 1945-50 van het
doopnaamonderzoek in het Tieltse. Dit geschiedde dank zij de bereidwilligheid van
EH. R. Cottenier. onderpastoor, en van dhr. F. Cleppe, die de lijsten samenstelde(3).
Slechts de jaarlijkse resultaten, opgemaakt naar het systeem van voorkeurnamen, dat
wij in voorgaande bijdragen hebben aangenomen, werden ons overgemaakt. Het is
het voornaamste deel van het werk, en ook al bleven de volledige lijsten, die de
voorkeur staven, achterwege, we achten ons zeer tevreden, thans over de Tieltse
namenvoorkeur uit betrouwbare bron te worden ingelicht.
Hier volgen - Tabel I - de korte maar preciese voorkeurlijsten per jaar voor jongensen meisjesnamen. Verder gebruiken we die lijsten in een overzichtelijke tabel ter
vergelijking van de naamvoorkeur in de reeds behandelde gebieden gedurende
dezelfde periode van onderzoek.

2. Voorkeurlijsten volgens puntenstelsel
Uit de reeksen van jaarlijkse overzichten over de doopnaamvoorkeur te Brugge, te
Roeselare en te Tielt kan een algemene voorkeurlijst worden opgemaakt volgens een
eenvoudig puntenstelsel. Door het optellen van het puntenaantal volgens de plaats
in de rangschikking - eerste = 1 punt; tweede = 2 punten: enz. - bekomt men een
duidelijk beeld van de algemene voorkeur gedurende dit vijftal jaren. Namen die
eventueel in een of ander jaaroverzicht niet worden vermeld onder de eerste tien,
krijgen het cijfer elf voor dit jaar. Die werkwijze gaf de volgende uitslag,
samengebracht in Tabel II.

(1) Doonnamen te Brugge (van af 1944-45 tot en met 1950), in Biekorf 1946 tot 1950, pass.
(2) Roeselaarse voornamen (van af 1944 tot 1949), in Biekorf 1949 tot 1953, pass.
(3) We danken beide toevallige medewerkers, die ons spontaan hun overzichten toestuurden,
met publicatie-toestemming voor Biekorf.
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Tabel I
1945 Tot.(4) 655
1

Jozef

28

1

Maria

50

2

Jan

25

2

Anna

35

3

Eric

20

3

Jeanne

17

4

Frans

17

4

Christiane

14

5

Luc

15

Rita

14

6

Gabriël

12

6

Monique

13

Willy

12

7

Nicole

12

8

Daniël

10

8

Agnes

10

9

André

9

9

Rosa

9

Freddy

9

10

Godelieve

8

1946 Tot. 745
1

Jan

24

1

Maria

54

2

Luc

23

2

Anna

30

3

Eric

21

3

Christiane

20

4

Daniël

19

Monique

20

5

Jozef

18

Jeanne

19

6

Jaak

15

Rita

19

7

Noël

14

7

Nicole

14

8

Willy

13

8

Magda

10

9

Frans

12

9

Rosa

8

10

André

10

10

Godelieve

7

5

1947 TOT. 669
1

Eric

21

1

Maria

46

2

Jozef

19

2

Anna

38

Jan

19

3

Christiane

19

4

André

18

4

Magda

16

5

Noël

17

5

Nicole

14

6

Freddy

13

Rosa

14

Luc

13

Jeanne

11

7

(4) Tot. = totaal aantal doopnamen per jaar zonder onderscheid van geslacht.
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Jaak

12

9

Frans

11

10

Gerard

10

Marc

10

Monique

11

9

Rita

10

10

Lena

9

1948 TOT. 775
1

Luc

25

1

Maria

37

2

Jan

21

2

Anna

30

3

Eric

19

3

Jeanne

28

Frans

19

4

Magda

27

Jozef

19

5

Rita

20

6

André

15

6

Nicole

19

7

Daniël

13

7

Christiane

17

Willy

13

8

Monique

14

9

Marc

12

9

Jacqueline

11

10

Robert

10

Greta

11

1949 TOT. 745
1

Eric

33

1

Maria

54

2

Jan

29

2

Rita

31

3

Luc

16

3

Anna

19

4

Roland

14

4

Monique

18

5

Frans

13

5

Magda

15

Willy

13

6

Rosa

14

André

12

7

Jeanne

11

Jozef

12

8

Christiane

9

Marc

12

9

Greta

8

Freddy

11

Liliane

8

Jaak

11

7

10

1950 TOT. 764
1

Luc

39

1

Maria

55

2

Jan

30

2

Rita

26

3

Eric

23

3

Christine

21

4

Jozef

20

Jeanne

21

5

Paul

17

Anna

20

6

Willy

13

Christiane

20

5
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7

Daniël

12

7

Monique

16

8

Eddy

11

8

Magda

15

Frans

11

9

Rosa

14

Guido

11

10

Nicole

10

Roland

11
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Tabel II
I. JONGENS.
BRUGGE

ROESELARE

TIELT

[1944-1949]

[1944-1949]

[1945-1950]

1.

Jean

5

1.

Jan

2.

Jacques

28

2.

Willy

28

4.

Robert

5.

1.

Jan

9

Joseph/José 23

2.

Eric

11

3.

Jackie

26

3.

Luc

13

30

4.

Freddy

29

4.

Jozef

21

Eric

34

5.

Frans

32

5.

Frans

32

6.

Eddy

35

6.

Luc

34

6.

André

37

7.

Dirk

36

7.

Marc

40

Willy

37

Marc

36

Eric

40

8.

Daniël

40

9.

Luc

37

Rony

40

9.

Noël

41

10.

Roland

40

10.

Roger

41

Roland

41

11.

Freddy

42.

11.

Willy

43

11.

Jaak

46

12.

François

43

12.

Norbert

46

12.

Marc

48

13.

Paul

44

Geert

46

13.

Freddy

49

14.

Roger

46

Gilbert

49

Paul

49

15.

Guido

51

Louis

49

Eddy

52

16.

Jozef

52

Donald

49

Guido

52

17.

Rony

53

Hendrik

49

Gerard

54

18.

Eddy

52

Robert

54

19.

Paul

53

20.

Noël

54

14.

5

15.
17.

II. MEISJES.
BRUGGE

ROESELARE

TIELT

[1944-1949]

[1944-1949]

[1945-1950]

1.

Marie

5

1.

Maria

6

1.

Maria

5

2.

Annie

10

2.

Anna

11

2.

Anna

14

3.

Christiane 20

3.

Jeanne

20

3.

Rita

23

4.

Monique

22

4.

Monique

24

4.

Jeanne

25

5.

Rita

27

Rita

24

5.

Christiane 26
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6.

Nicole

33

6.

Christina

26

7.

Jeannine

34

7.

Christiana

34

8.

Rosa

41

8.

Magda

35

9.

Godelieve 45

9.

Greta

10.

Liliane

48

10.

11.

Ginette

49

12.

Catherine 52

14.

Ingrid

52

Viviane

54

Cécile

54

Magda

29

Monique

29

8.

Nicole

39

44

9.

Rosa

40

Sonja

49

10.

Christine

47

11.

Liliana

50

11.

Greta

51

12.

Francine

51

12.

Jacqueline 53

Godelieve

51

Gerda

52

Nicole

52

Rosa

52

Beatrijs

54

Vera

54

14.

17.

6.

Liliane
14.

53

Godelieve 54
Lena

54

Uit die voorkeurlijsten, waarin we gemakshalve alleen de hoofdvorm van de naam
vermelden, kan voor een gedeelte van West-Vlaanderen een eerste beknopt en
verantwoord over-
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zicht over de doopnaamvoorkeur worden opgesteld. Men ziet hier nu duidelijk welke
namen in de drie gewesten algemeen aangenomen werden en welke slechts een
plaatselijke voorkeur genoten gedurende de onderzochte periode 1944-1950.
Onder de jongensnamen is JEAN, met zijn vele nevenvormen, de algemeen erkende
topnaam. In de hier aangegeven volgorde genieten nog zeer welsprekend de algemene
voorkeur: ERIC, JACQUES, LUC en WILLY. In hun schaduw volgen: FRANçOIS, JOZEF,
MARC en FREDDY, met een zeer lichte voorkeur horen hier nog bij: EDDY en PAUL.
Slechts dit elftal namen mogen we voor het onderzochte gebied beschouwen als
algemeen en veelvuldig gebruikt.
Een heel kleine reeks namen blijken plaatselijke voorkeurnamen, aldus Dirk te
Brugge, (is het Dirk van de Elzas, H. Bloedprocessie en H. Bloedspel?); Norbert,
Gilbert. Louis, Donald en Hendrik te Roeselare; André en Daniel te Tielt. De overige
namen op de overzichtelijke tabel vinden we op een tweetal plaatsen te gelijk
uitverkoren.
Onder de meisjesnamen zijn MARIE en ANNA, met hun verschillende nevenvormen
de algemeen erkende topnamen. In volgorde genieten hierna een welsprekende
voorkeur: RITA, MONIQUE, JEANNE (of de vorm Jeannine) en CHRISTIANE. Tot de
algemeen erkende namen behoren in lichtere mate eveneens: NICOLE, ROSA, LILIANE
en GODELIEVE. Ongeveer zoals voor de jongensnamen, voor wat het aantal betreft,
worden dit tiental namen algemeen en veelvuldig gebruikt. Het zijn de representatieve
meisjesnamen voor het behandelde tijdperk en de onderzochte streek.
Opvallend is nochtans het verschijnsel, dat van de hierop volgende namen de
voorkeur zeer plaatselijk wordt uitgedrukt. Een noemenswaardige voorkeur genieten
alléén te Brugge de namen: Ginette, Catherine, Ingrid, Yiviane en Cecile. Alléén te
Roeselare: Sonja, Francine, Gerda, Beatrijs, Vera. Alléén te Tielt: Jacqueline en
Lena. Slechts een drietal namen zijn aan twee plaatsen te gelijk gemeen.

3. Doopnaamvoorkeur te Brugge in 1956
Tien jaren na het eerste eigenlijke jaaroverzicht levert een nieuw onderzoek een
duidelijk beeld van het verloop op het gebied van de doopnaamvoorkeur te Brugge.
Onze werkwijze bleef onveranderd. De wekelijkse mededelingen in een Brugs blad
werden bijgehouden en statistisch verwerkt. Aldus stelden we vast dat op een totaal
van 2.000 namen 1.051 jongensnamen en 949 meisjesnamen te noteren vielen. Het
is bijna het totaal van de te Brugge in 1956 geboren kinderen, hierin begrepen de
kinderen van niet te Brugge woonachtige ouders.
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In de loop van tien jaren kan heel wat veranderen in verband met de
doopnaamvoorkeur. We stellen geen wijzigingen vast bij de topnamen van jongens
en meisjes. Dit hoeft geen verwondering te verwekken, omdat we te Brugge steeds
dezelfde topnamen hebben genoteerd, zowel in het historisch als in het modern
onderzoek. Indien Jean, Marie en Anne steeds aan de spits blijven, dan is dit ook
voor een groot deel te wijten aan de mooie reeks van nevenvormen uit eigen taal en
uit andere talen, waarover die namen beschikken, om zelfs de meest kieskeurige
moderne namencensors te bevredigen.
De nieuwe namen en de voorkeursprongen zijn in de beide jongste voorkeurlijsten
zeer opvallend. Namen met een geringe verspreiding voor een tiental jaren rukken
nu plots naar de top, succesnamen van vroeger worden thans verstoten of vergeten.
En het verschijnsel wordt niet bij de meisjesnamen alléén opgemerkt, waar meer dan
één tikje frivoliteit werkelijkheid blijft, maar het valt ook op bij de jongensnamen.
Zo schuift Dirk naar de tweede plaats (6de in 1946), terwijl Patrick, met Philip en
Dany uit de schemering van een zeer middelmatige belangstelling thans op de
voorgrond verschijnen. Tamelijk standvastig bleken Franky, Marc, Luc en Paul.
Eddy, Jacques en Willy zijn sterk achteruitgelopen. Op te merken ook dat Roland,
André en Fernand volledig uit de jongensvoorkeurlijst zijn verdwenen.
We hebben vroeger misschien te veel oog gehad voor de hoofdvorm van een naam
en te weinig naar de voorkeur voor de nevenvormen omgezien. Om dit thans te
herstellen, rangschikten we terloops de jongensnamen naar hun oorspronkelijke
naamvoorkeur. Dit lijstje ziet er als volgt uit:
Johan 60 - Patrick 57 - Dirk 51 - Marc 49 - Jean 48 - Luc 42 - Paul 36 Jan 34 - Eric 30 - Franky 24.
Merkwaardig is het wel dat van de groepsnaam Jean drie nevenvormen in die normale
voorkeurtabel op te tekenen vallen.
Bij de meisjesnamen bleven alleen de topnamen Marie en Anne standvastig.
Monique, Rita, Johanna werden sterk verdrongen door een volledig nieuwe
namenvoorkeur. Welke invloeden hier weerom de hoofdrol vertolken? We
veronderstellen dat de filmstars een zeer grote aantrekkingskracht uitoefenen: Martine,
Marleen, Linda, Ingrid schijnen wel tot die categorie te behoren. Maar welke
invloeden gaven de doorslag bij de keuze van Carine, Christine, Nadine en Dorine?
De schijnbaar franse voornaamheid en klankrijkdom van de naamuitgang? Het is
moeilijk vast te stellen.
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Bij de meisjesnamen kreeg de rangschikking van de oorspronkelijke naamvoorkeur
het volgende uitzicht:
Martine 64 - Marie 52 - Anne 38 - Carine 37 - Marleen 36 - Linda 32 Christine 30 - Ingrid 22 - Rita 19 - Maria en Myriam 18.
Ook hier vinden we van de topnaam Marie drie nevenvormen onder de meest
gebruikte namen.

De voorkeurnamen
A. Jongensnamen.
1. JOHAN (170 en 16%) komt onder de volgende vormen voor: Hans 9, Ivan 2, Jan
34, Jean 48, Joannes 1, Johan 60, John 1, Johny 8, Yvan 7.
2. DIRK 59 met de vormen Didier 2, Diederik 3, Dirk 51, Thierry 3.
3. Patrick 57.
4. Franky 51 met de verschillende vormen Francis 4, François 2, Frank 18, Franklin
1, Franky 24, Frans 2.
5. Marc 49.
6. Philip 23 met de vormen Filip 13, Philip 23, Philippe 12.
7. Luc 43 met de vormen Luc 42 en Lucas 1.
8. Paul 40 met de vormen Paul 36 en Pol 4.
9. Dany 33 met de vormen Daniel 11 en Dany 22.
10. Eric 30.
11. Peter 28 met de vormen Peter 16, Pierre 10, Piet 1, Pieter 1.
12. Rudy 23.
13. Hendrik 22 met de vormen Hendrik 8, Henk 2, Henri 5, Rik 7.
14. Rony 20 met de vormen Ronald 1 en Rony 19.
15. Eddy 19.
16. Jacques 18 met de vormen Jacky 4, Jacques 12, Jacob 1, James 1.
17. Martin 17.
18. Geert 16.
19. Dominique 16.*
Willy 16 met de vormen Willem 2, William 5, Willy 8. Wim 1.
20. Guy 15 met de vormen Guido 7 en Guy 8.

B. Meisjesnamen.
1. MARIE 123 en 12% met de vormen Maria 18, Marianne 7, Marie 52, Marie-Claire
1, Marie-Jeanne 1, Marie-Rose 1, Maryke 17, Marilyn 1, Marion 1, Marjanna
1, Mary 1, Mia 4, Myriam 18.
*

Wordt ook als meisjesnaam gebruikt, onze bronnen geven hierover echter geen bescheid.
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2. ANNE 78 met de vormen Ann 13, Anna 7, Anne 38, Annemie 1, Annemieke 1,
Annette 4, Annie 12, Anniek 2.
3. Martine 66 met de vormen Martina 2 en Martine 64.
4. Carine 46 met de vormen Carina 9 en Carine 37.
5. Katrien 37 met de vormen Catharina 1, Catherine 2, Katarina 8. Katelijne 1,
Kathleen 9, Katrien 14, Katty 2.
6. Marleen 36.
7. Linda 32.
8. Christine 30.
9. Ingrid 22.
10. Rita 19.
11. Nadine 15.
12. Dorine 14 en Viviane 14.
13. Godelieve 12; Hilde 12 met de vormen Hilda 2, Hilde 7 en Hildegarde 3; Ria
12.
14. Johanna 11 met de vormen Jeanne 1, Jeannette 1, Jeannine 2, Jenny 2, Johanna
5; Nicole 11.
15. Monique 10 en Véronique 10.

Algemeen overzicht
1. Jongensnamen.
Adelain 1, Alain 3, Albert 3, Alex 2, Alexis 1, Alfons 1, Aimé 1, Amaury 1,
André 4, Anthony 1, Antoon 3, Arie 1, Arthur 2, August 1, Axel 2.
Bart 3, Barthold 1, Benedict 1, Benoit 1, Bernard 2, Bertrand 1, Carl 1, Charles
2, Chris 1, Christiaan 1, Christian 12, Claude 1, Crispijn 1.
Daniël 11, Dany 22, Didier 2, Diederik 3, Dirk 51, Dominique 16, Donald 1,
Donat 1.
Eddy 19, Emile 1, Emmanuel 2, Eric 30, Erwin 5.
Feri 1, Fernand 2, Filip 13, Francis 4, François 2, Frank 18, Franklin 1, Franky
24, Frans 2, Freddy 6.
Gabriël 2, Gaëtan 1, Geert 16, Georges 4, Gerrit 2, Ghislain 1, Gilbert 7,
Godfried 1, Guido 7, Gustaaf 1, Guy 8.
Hans 9, Hendrik 8, Henk 2, Henri 5, Herman 3, Herwig 1, Hubert 3, Hugo 6,
Hugues 1.
Ides 3, Ignace 1, Ivan 2, Ivo 2.
Jacky 4, Jacob 1, Jacques 12, James 1, Jan 34, Jean 48, Jeffry 1, Jeroen 1, Joannes
1, Joël 1, Johan 60, John 1, Johny 8, Joost 1, Joris 1, Joseph 2, Jozef 9, Julien
1.
Karel 8, Kamiel 2, Kristiaan 1, Kurt 2.
Laurent 1, Leo 2, Leon 1, Leopold 1, Lieven 4, Lievin 1, Lode 1, Louis 3, Luc
42, Lucas 1, Lucien 1, Ludovic 1, Ludwig 2.
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Marc 49, Marcel 2. Marin 1, Marnix 10, Martin 17, Matthieu 1, Mathias 1,
Maurice 1, Maurits 2, Michel 6, Miguel 1.
Nick 1, Nicolas 1, Noël 5, Norbert 2.
Omer 1.
Pascal 3, Patrick 57, Paul 36, Peter 16, Philip 23, Philippe 12, Pierre 10, Piet 1,
Pieter 1, Pio 1, Pol 4.
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Rafaël 1, Raymond 2, Réginald 1, René 2, Rik 7, Robert 9, Robin 1, Robrecht
1, Roger 4, Roland 4, Romuald 1, Ronald 1, Rony 19, Rudy 23, Rufin 1.
Serge 5, Silvio 1, Stefaan 2, Stephen 1.
Thiebault 1, Thierry 3, Thomas 2, Tony 2.
Urbain 1.
Vincent 3.
Walter 5, Werner 3, Wilfried 5, Willem 2, William 5, Willy 8, Wim 1.
Yvan 7, Yves 1.

2. Meisjesnamen.
Aafje 1, Adeline 1, Agnes 1, Alice 1, Anita 4, Ann 13, Anna 7, Anne 38,
Annemie 1, Annemieke 1, Annette 4, Annie 12, Anniek 2, Antoinette 1, Arlette
3, Astrid 1, Aurora 1.
Barbara 2, Beatrijs 3, Belinda 1, Bénédicte 1, Bérénice 1, Bernadette 4, Betsy
1, Betty 1, Brigitte 6.
Carina 9, Carine 37, Carolina 1, Caroline 6, Catharina 1, Catherine 2, Cecile 2,
Chantal 9, Charline 1, Charlotte 2, Christa 4, Christel 8, Christiane 4, Christine
30, Claudine 6, Colette 6.
Daisy 3, Daniella 2, Danielle 3, Désirée 1, Diane 3, Dina 1, Dolores 1, Dora 2,
Dorette 2, Dorine 14, Dorothea 1, Dorothée 1.
Edith 1, Elisabeth 2, Elly 1, Els 4, Elsje 1, Elsy 2, Emma 1, Erika 3, Eveline 2.
Fabienne 1, Fabrienne 2, Fernande 1, Francine 8, Françoise 3, Frederika 1,
Frieda 3.
Geertrui 3, Georgette 4, Geneviève 2, Genoveva 1, Gerda 5, Ghislaine 2, Gina
2, Ginette 2, Givenny 2, Godelieve 12, Gratienne 1, Greta 7, Gwendolina 1.
Hedwige 1, Helene 1, Hendrika 1, Herlinde 4, Hilda 2, Hilde 7, Hildegarde 3.
Inès 2, Ingrid 22, Irène 1, Iris 2.
Jacintha 1, Jeanne 1, Jeannette 1, Jeannine 2, Jenny 2, Jessie 1, Johanna 5,
Josiane 3.
Katarina 8, Katelijne 1, Kathleen 9, Katrien 14, Katty 2, Krista 1, Kristin 1.
Laurette 2, Lena 5, Leona 1, Leone 1, Liliane 9, Linda 32, Lisette 1, Lucie 2,
Lucrèce 1, Ludwina 2, Lutgarde 5.
Magda 6, Magy 2, Maria 18, Marianne 7, Marie 52, Marie-Claire 1, Marie-Jeanne
1, Marie-Rose 1, Marijke 17, Marilyn 1, Marion 1, Marina 10, Marinka 2,
Marjanna 1, Marjorie 1, Margriet 1, Marguerite 1, Marleen 36, Martina 2,
Martine 64, Mary 1, Mauricette 1, Maurine 1, Mia 4, Miche 1, Michèle 4,
Micheline 5, Mireille 4, Monique 10, Myriam 18.
Nadine 15, Nancy 2, Nicole 11, Noëlla 1.
Patricia 9, Paulette 2, Petra 1, Pia 1, Pieternella 1.
Rebecca 1, Regina 1, Regine 6, Relinde 1, Renée 1, Ria 12, Rika 2, Rita 19,
Rosa 2, Rose 8, Rosita 5.
Sabine 4, Saskia 1, Solange 1, Sonja 6, Sophie 1, Suzanne 1.
Thaïs 1, Thérèse 3.

Biekorf. Jaargang 58

Veerle 2, Vera 12, Veronique 10, Virginie 1, Viviane 14.
Wilfrieda 1, Wivina 1.
Yvette 2.

H. STALPAERT.
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Boetseerkunst in sneeuw
De beeldhouwer Pieter Pepers was nog leerling van de Brugse Academie toen hij,
gedurende de winter van 1751, zijn medeburgers verraste met een groot boetseerwerk
in sneeuw. In zijn biographisch werk over de Brugse kunstenaars heeft Pieter Ledoulx
deze artistieke gebeurtenis beschreven als volgt:
‘Het was ten jaere 1751 dat men hadde een swaeren kouden winter, met seer veel
sneeuw, dat hij (Pieter Pepers) op de vischmarckt maeckte voor sijn huijs daer hij
woonde, een seer grooten dolphijn, met daer op sittende een kind dat seer aerdigh
gedaen was, hetgone veel genoegen gaf aen de inwoonders, siende gemaeckt van
sneeuw soo groote colossale figeuren, dat men binnen Brugghe van te vooren noch
niet gesien hadde.’ Volgens B.J. Gailliard was de dolfijn niet minder dan 30 voet
hoog.
Waren de afmetingen van Pepers' dolfijn buitengewoon, toch was het niet de eerste
maal dat de boetseerkunst in sneeuw te Brugge werd beoefend. Nagenoeg een eeuw
vroeger, in 1659, zag de Brugse patriciër Jacques Inbona op de Beurs een Bacchus
en een Minotaurus door een ‘beeltsnijdere’ in sneeuw uitgewerkt en elf jaar later
stond op het binnenplein van de Halle een Samson met een leeuw, geboetseerd door
Sint-Lukasbroeders uit Antwerpen. Hier volgen de gelijktijdige aantekeningen van
Inbona.

Bacchus en Minotaurus in 1659.
‘Opden 19. december 1659 soo begonst het te vriesen ende te sneeuwen ende viel
soo veel sneeuws in lauwe (januari) 1660 alsser in veele jaeren niet en was ghesien
ende wiert tot Brugge inde straeten overal ghemackt veele reusen van sneeuw
namentlijck op de beurse soo wasser ghemackt van sneeuw eenen Baccus sittende
op een wijn carteel met een cleen kindeke knielende op sijn rechtere schoudere ende
daer jeghens over eenen mijnotaurus ende waeren wel ghemackt van goede proportie
van eenen beeltsnijdere ende en waeren dese posturen noch niet teenemael
gheconsumeert int eerste van maerti ende begost te doyen opden 30.’

Samson en de leeuw in 1670.
‘Op den 26. februari 1670 soo begonst het eerst te doyen naer dat het hadde ghevrosen
ontrent ses weken met groote extremiteijt ende sulcken abundantie van sneeuw alsmen
in veele jaeren hadde ghesien... Ende tot Brugge soo liepen de Jonckers met hunne
dames inde sleden op het ijs langhs de vaert naer Damme ettelijcke daeghen naer
een volghende, ende wierden overal inde straeten ghemackt veele posteuren van
sneeuw namentlijck in de platse
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vande Halle wiert ghemaeckt door de schilders van Antwerpen die met schilderien
op de pandt stonden eenen Sampson openende den muijle vanden leeuw, welcke
posteuren noch opden 14. maerti niet waeren ghesmolten.’
‘Beeldhouwkunst’ in sneeuw werd ook in andere steden beoefend, o.m. te
Antwerpen, waar het talrijke gild der kunstenaars de gelegenheid niet liet voorbijgaan
om de besneeuwde stadspleinen met antieke goden- en heldenfiguren, Apollo en
Venus aan het hoofd, te verfraaien. Een hoogtepunt van deze sneeuwkunst bracht de
winter van 1772. Kunstliefhebbers betreurden dat deze schitterende openluchtplastiek
niet kon ‘verduurzaamd’ worden. Een ijverige kunstbroeder zou echter de Antwerpse
sneeuwgewrochten van 1772 vereeuwigen in een boek, waarvan de titel luidt:
‘Berigt van Constig gemaekte sneeuwe beelden van half Januarij tot het
begin van Februarij, tot Antwerpen gezien met groote verwondering en
zonderling vermaeck der Inwoonders, uitgegeven tot Lof der
onvermoeijelijke liefhebbers der beeldhoudersconst en eeuwige
gedagtenisse van soo loffelijken ijver.’
Te Delfshaven, de geboorteplaats van Piet Hein, bracht men het verder. In januari
1867 viel een overvloed van sneeuw en liefhebbers boetseerden er een groot beeld
van hun roemrijke Piet Hein, zo mooi, dat elk het jammer vond dat het zo spoedig
moest verdwijnen. Men vond dat de Admiraal der Zilveren Vloot een duurzaam
monument verdiende en Piet Hein kreeg het standbeeld dat in 1870, drie jaar na de
verdwijning van het sneeuwen beeld, werd ingewijd.
Een vraag om te sluiten. Wie zijn de eerste boetseerders in sneeuw geweest?
Kunstenaars en kunstliefhebbers, of grote en kleine kinderen die met sneeuwballen
en -rollen een sneeuwman maakten met ogen, neus, mond en knopen van slijk? En
wie zorgde voor het rijmpje dat men de sneeuwman soms op de borst stak? zoals het
volgende:
Al wie dit kan lezen,
zal burgemeester wezen.
Maar als de zon zal schijnen,
zal deze burgemeester verdwijnen.

En komt de sneeuwman reeds op kalenderbladen van verluchte getijdenboeken voor?
- Drie Vlaamse Meesters van de XVIIIe eeuw: Catalogus van de Tentoonstelling
Garemijn-Pulinx-Pepers te Brugge, 1955; blz. 92-93 (L. Devliegher). - J. Ter Gouw.
De Volksvermaken, blz. 602. Haarlem, 1871. - A. Joos. Waasch Idioticon s.v.
Sneeuwman. - Handschrift (Rare Geschriften) van Jacques Inbona, blz. 128 en 270.
A. V.

Biekorf. Jaargang 58

53

Wie was de dichter en schrijver H. Norda?
Wijlen Antoon Verwaetermeulen, de gemoedelijke Brugse folklorist bezorgde mij
in 1944 twee jaargangen van ‘Rond den IJzer’ ter inzage. Het blad droeg als ondertitel
‘Letterkundig tijdschrift voor Belgenland, verschijnende alle veertien dagen’. Het
werd in het begin gedrukt door Alexis De Carne te Stavele, maar vanaf nr 4 is de
uitgever Tempere-Muylle te Calais. Het 1ste jaar loopt van januari 1916 tot december
1916 en bevatte 15 nrs. Het 2de jaar van 12 nrs loopt over het jaar 1917. Verscheen er
meer?
Bijdragen van geschiedkundige aard waren te zenden aan Ernest H. Hosten
(gemeentesekretaris en archivaris te Diksmuide), 60 rue des Francs Bourgeois, Paris.
H. Vander Gucht en H. Norda hebben aan dit tijdschrift medegewerkt, evenals een
zekere H(orand), die over oorlogsfolklore schreef.
Vader Verwaetermeulen leende mij toen ook ter inzage: H. Norda,
‘Oorlogsgedichten van den IJser en het IJserland’, gedrukt bij Al. De Carne te Stavele
in 1917. Het werkje bevat 149 gedichten. En de vriendelijke ‘leenheer’ verzekerde
mij dat H. Norda (een anagram van Horand) en Horand, dezelfde persoon dekten,
namelijk de priester-dichter en oudheidkundige Julius Valckenaere, geboortig van
Handzame (2-XI-1866) en overleden te Koksijde (5-VI-1930). Een zeer bondig in
memoriam vindt men in Biekorf jg. 1930, blz. 190. De deknaam Horand wordt
opgehelderd in Biekorf (jg. 1914-19, blz. 27).
Zijn medewerking aan Biekorf vangt aan in 1895 met een sprookje (Sneeuwwitje,
blz. 341) en met een gedicht (Najaarsavond, blz. 357). Van dan af verschijnen
regelmatig bijdragen over folklore en oudheidkunde, evenals talrijke gedichten. Zijn
laatste gedicht verschijnt in 1926 en zijn laatste bijdrage ‘Franciana’ in 1929.
Het merkwaardigste werk dat we van Horand, alias J. Valckenaere bezitten, blijkt
thans uiterst zeldzaam. De getekende omslagtitel luidt: ‘Dit is het Groot Westvlamsch
(sic) Sagenboek. - Sagen, Oordsagen, Vertellingen, Heldensagen van Horand.’ en
onderaan ‘Eerste reeks - Sagen deel I’. De binnentitel verschilt: ‘Groot West-Vlaamsch
Sagenboek. Sagen, Oordsagen, Vertellingen, Heldensagen, uit West- en
Fransch-Vlaanderen, van Horand, met medewerking van verscheidene letterkundigen
en folkloristen.’ uitgegeven door Julius De Meester te Roeselare [in 1914?].
Dit zogenaamde sagenboek, werkelijk zeldzaam en weinig bekend, bevat zes
wondervertellingen, ieder op een behendige en eigenaardige manier door de
verzamelaar bijeengebracht. Eigenlijk zijn het puzzles, appetijtige kost voor
themadetectieven. Bij ieder vertelsel heeft Horand aantekeningen gevoegd waarin
hij uitleg verstrekt
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over inhoud en opname. Zijn hoofdbekommernis bleek: uit brokstukken van allerlei
aard een geheel te fatsoeneren, dat moest beantwoorden aan zijn vooringenomen
stelling ‘dat onze sagen van de oudste oudheid dagtekenen’. Vertelsels en
aantekeningen verdienen om hun eigenaardigheden en wetenswaardigheden een
afzonderlijk onderzoek.(1)
Dit Westvlaams Sagenboek kwam juist voor de eerste wereldoorlog van de pers
en het werd in de ‘Annales de la Société d'Emulation’ te Brugge (jg. 1913, blz. 75)
aangekondigd als een uitgave in vier reeksen, die elk meer dan één boek zouden
bevatten. Ons exemplaar vermeldt ‘deel I’, maar we geloven niet dat er later nog
vervolgdelen werden uitgegeven. Waar zouden J. Valckenaere's nota's berusten? Of
gingen ze tijdens de wereldoorlog verloren?
Is het niet het geschikte ogenblik om H. Norda te gedenken door het overdrukken
van het enige stuk over folklore dat in het blad ‘Rond den IJzer’ van zijn hand
verscheen (1ste jg. 1916, blz. 111). Het behandelt een onderwerp dat oud-soldaten en
soldaten zeker zal boeien, en misschien bespreking en aanvulling zal uitlokken.

De toverringen in de oorlog(2)
‘Oude sagen van de Vlaamse zeekust hebben ons menige brokstukken bewaard uit
vroegere heldendichten die wijzen op het bijgeloof gehecht aan wonderringen met
toverstenen bezet. De gewone toversteen is de purpere steen - amethiste - die de
drager verwittigt van onraad, ongetrouwheid of verraad. Dan verliest hij zijn glans,
slaat zwart uit of weigert licht te geven, ook nog springt hij in stukken en verbrokkelt
in gruis, niet meer op te speuren.
Een oude sage opgezant voor 20 jaar langs de zeekust in de streek van de IJzer
maakt gewag van een langdurige oorlog om in 't bezit te komen van een ring, van
zulk een steen voorzien, gedragen door een koning van overzee. Na vele land- en
zeegevechten werd die koning verslagen en de ring veroverd. Maar die ring werd
later in zee verloren en tot heden als er grote gebeurtenissen op handen zijn, die het
land moeten verontrusten, geeft hij een klaarte aan de waterspiegel bij nacht, hij blijft
de mensen een teken van ongeluk en ramp voorspellen, als er goede zaken op handen
zijn is het bij dage dat hij glimt. Dit hoort de oude volkszeg.
Doch de nieuwe volkszeg over de toverringen luidt van 's gelijke. De ringen in
het bijgeloof van de oorlog spelen een grote rol. Dit kwam in 't jaar 1915 klaar voor
de dag bij 't gedurig rijzen en rijzen (in prijs) der klokkeringen. Ze werden boven alle
andere verkozen en dus meest gevraagd en ze waren ten langen laatste niet meer
kopelijk, van 3 fr rezen ze tot 25 fr. De liefhebberij natuurlijk had daar iets aan
gedaan, maar hoe uitgelegd dat de krijgslieden van minder gehalte

(1) Een deskundige uitspraak hierover treft men aan bij: M. De Meyer, Les contes populaires
de la Flandre, Helsinki 1921, blz. 13: ‘Pour Horand tous les contes populaires, en particulier
les contes merveilleux, sont des débris épars de vieux sagas épiques. Dans le but de
reconstituer ces vieilles épopées, il prend pour chaque numéro de son recueil une dizaine de
contes, présentant quelque parenté, et les fond ensemble, de sorte qu'il ne reste plus aucune
trace des contes primitifs.’
(2) Door ons in Nieuwe Spelling gezet.
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ze toch aanschaften. Het kwam allicht uit, vele liefhebbers, die 't niet wilden geweten
hebben, waren bijgelovig.
De ringen brachten geluk bij, die ringen bij zeer bijgelovigen verwittigden van
gevaar, ze braken schielijk, ze waren duister geworden. Iets dat het aanstippen waard
is, de ringen gemaakt van obussen die voor de voeten vielen en niet ontploften waren
een bevrijdingmiddel.
Wie weet er nog aan te halen? Over de ringen van de IJzer, maar met min
overtuiging, toch uit een zeker gevoel van bijgeloof ontsproten, vertellen de soldaatjes
nog al hoedanigheden aan die ringen toegekend en wel eens ‘al trèten’. Wie schrijft
ze op en zendt ze?’
Tot daar de mededeling en de oproep van J. Valckenaere. De vraag bleef
onbeantwoord, maar die korte bijdrage is een van die zeldzame stukjes over
oorlogsbijgeloof van Vlaamse zijde aangetekend. Over de juiste betekenis of vorm
van de klokkeringen zelf vernemen we eigenlijk heel weinig. Uit welke stof waren
ze vervaardigd? Het is bekend, dat soldatenknutselaars gedurende de beide oorlogen
uit allerlei materialen ringen vervaardigden en verhandelden. In de kampen van
krijgsgevangenen hebben we ringen gezien vervaardigd uit beenderen, opgescharreld
uit de keukenafval. Ook van het plexiglas van een neergestort vliegtuig werden te
Brugge in 1944 sierlijk afgewerkte ringen aan de man gebracht. Maar we geloven
niet, dat dit soort van ringen als afweer tegen oorlogsgevaar werd gebruikt. De oproep
van J. Valckenaere, alias de geheimzinnige H. Norda, blijft nog altijd van kracht.
H. STALPAERT.

Verdere inzendingen op de vraag H. Norda.
In de ‘Chansonnier du Soldat Belge. - Liederenboek van den Belgischen Soldaat’
1914-1916, door Th. Quoydbach, Krijgsaalmoezenier, staan twee liederen waarbij
als tekstdichter genoemd staat: H. Norda. Het zijn: 1. Hymne aan den Yser, blz. 111
(uit Belgische Standaard 28-1-1915). - 2. Het lied van den Yser, blz. 113.
J. RABAU.
Van H. Norda zijn in de eerste jaargang van De Belgische Standaard 1915
verscheidene verzen verschenen. Die verzen heeft hij naderhand gebundeld en laten
drukken bij Alexis De Carne te Stavele, in het jaar 1917.
Onderaan een van de gedichten in De Belgische Standaard verschenen, - het eerste
geloof ik, - staat de volgende aantekening:
‘Het bestuur van de Belgische Standaard is blij een onverwachten maar
verdienstvollen medewerker gevonden te hebben in Heer NORDA. Hij is geen
onbekende. Hij werkte mee aan Biekorf, aan Dietsche Warande en Belfort en is lid
der Koninklijke Maatschappij van Oudheidkunde van Brussel.’
De Belgische Standaard. - 1e jg. Nr 4; donderdag 21 januari 1915.
FR. M.D.
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Norda was lid van een Maatschappij voor Oudheidkunde te Brussel. Hetzelfde wordt
in de Belgische Standaard 1915 gezegd van een medewerker ‘J.V.’: dit zal dus wel
dezelfde zijn. Had Biekorf (en Dietsche Warande) vóór 1914 geen medewerker met
die initialen?
P.H.

Een vraag die, zoals men ziet, het antwoord tegemoet gaat en bevestigt. - Aan de
inzenders beste dank vanwege
J.H.
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Toponymica uit de kuststreek
(vervolg van blz. 26)
PALEIS-PALAAIS. E.H.J. Noterdaeme bespreekt in zijn merkwaardige studie over het
Oosthof te Snellegem (waarover Biekorf 1957, 28) het toponiem
paleys-pallays-palaeys en toont op overtuigende wijze aan dat het niets met een
paleis (gebouw) te maken heeft. Hij scheidt het woord als volgt: paal-aais, en
veronderstelt dat het element aais een vijver of poel zou zijn. Dus palaais =
grensvijver. Dit klinkt te mooi om waar te zijn. Het element ais komt inderdaad voor
in het Romaanse taalgebied en is afgeleid van Lat. aquis (dat. mrv.): bij het water.
De Flou vermeldt inderdaad 13 Ayshoven in W.-Vl., die echter bij nader toezicht
allemaal migratie-toponiemen blijken te zijn: ontleend aan de heerlijkheid van
Ayshove te Ardooie en Koolskamp. In deze naam Ayshove is het eerste lid blijkbaar
afgeleid van een persoonsnaam.
Dan blijft nog de ‘wijknaam’ Ayschoot te Oedelem over: slechts één vermelding
van 1660. Het eerste lid kan hier ook een persoonsnaam zijn.
De afleiding palaais = paal-aais staat op losse schroeven.
Een paleis, palijs, palaais is een paalwerk, een met palen omgeven stuk land,
weide, e.d. Verdam (Mnl. Wdb.) kent het woord palijsse, palisse en verklaart:
paalwerk. Dit woord is ontleend aan het oud frans palice (palissade, clôture faite de
pieux), dat zelf van Latijnse herkomst is (palicium uit palus = paal).
De schrijfwijzen paleis-palaais zijn natuurlijk volksetymologie (paleis, fr. palais).
Merkwaardig is de schrijfwijze poelaais (de poelaaisen: drassige weiden tussen
Snellegem en Jabbeke). Blijkbaar klankverhaspeling met poel.
PALING. E.H.J. Noterdaeme ontleedt eveneens het toponiem paling, palink als ‘paal
+ ink’: paal = grens, ink = stuk land (verg. N. Ned. eng, enk). Uiterst twijfelachtig.
De meest voor de hand liggende verklaring is de volgende: de naam paling behoort
tot de grote groep van de namen gevormd door het verzamelsuffix -ing aan een zelfst.
of een bijv. naamw. te koppelen. Zie onze nota desbetreffend, hiervoor blz. 24.
De meeste paling-toponiemen zijn echter afgeleid van de bekende visnaam, of
ook van de familienaam Paelinck. We hebben dus volgende mogelijkheden:
1. Paling = visnaam: Palingbeke, Palingvijver, Palingpit, enz.
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2. Paling = visnaam gegeven aan lange smalle, krinkelende stukken bouw- of
weiland.
3. Paling = familienaam Paelynck, meestal niet van de vorige te scheiden omdat
door volksetymologie de genitief -s weggevallen is: Paelynckshoek - Palinkhoek.
Palincx-pit.
4. Paling, paal-ing: grensweide, grensmoeras, enz.
Het is uiterst twijfelachtig of hier aan het oud-fr. palu, palud, paluz = moeras mag
gedacht worden.
APA-TOPONIEMEN. Bij onze bespreking van de apa-toponiemen in W.-Vl. ter
gelegenheid van het verschijnen van ‘Das Apa-Problem’ van H. Dittmaier (1955)
(zie B. 1956. blz. 281) hebben wij vergeten te wijzen op het mooiste apa-toponiem-:
Wulpen. Het is verbazend dat Dr. Dittmaier deze plaatsnaam niet vermeldt, die zonder
de minste twijfel een apa-naam is: wul-apa, wellend of borrelend water (zie Carnoy,
Diet. Etym. Comm. Beiges onder Wulpen). Wul is een zwakke vorm van wel- (of
wil-). Vergelijk: Welpe in Oldenburg. Wilp in Overijssel, Wöllf in Hessen, enz.
De gemeentenaain Oppy-en-Ternois (Pas-de-Calais) hoort hier eveneens thuis:
Wulpia in 1148.
Dit zijn dus 3 nieuwe punten voor de apa-kaart van Dr. Dittmaier: Wulpen in
Veurne-Ambacht. voormalig eiland Wulpen. Oppy in P.d.C.
Een vraag: is de naam van de Scarpe (bijrivier van de Schelde) in N. Frankrijk
ook geen apa-toponiem?
HEVE-: Hier nog een kleine bijdrage tot het (H)evene-, (H)ijvene-probleem.
Een plaats te Zuienkerke heette Hevenvorde (De Flou V 1033) en een grasland te
Wouraen Hevesluk (1699): ‘hebbende deze partije omtrent den noortende eene heve’
- ‘...met diversche happen ende twee heven hierin ligghende’. Een heve (nevenvorm
hijve?) is wat men in N. Ned. een kragge noemt: drijvend laagveen, drijvend eiland
bestaande uit waterplanten. Dus ook wel: gedeeltelijk of volkomen verland moeras.
Verg. Kijfheve te Varsenare (zie Pollet en Helsen, Toponymie v. Varsenare. blz. 81).
Kasteelheve te Meetkerke in de Moere (1623, De F. VII 324) en Kerkheve (eilandje
in de Moere te Houtem bij Veurne), zie De F VII 537.
Hevene, Heveninge, (H)evendijk (met ij-nevenvormen: Hijevene of Hievene) stammen
o.i. af van dit heve. Is daarmee het Hevene-probleem opgelost?
JOZEF DE LANGHE.
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Mengelmaren
Een ontmoeting te Veurne in 1835
Ik heb hoegenaamd geen reden om te klagen over de hoffelijkheid, de vriendelijkheid
of de eerlijkheid van de vele Vlamingen die ik ontmoet heb, of over het Vlaams
karakter. En toch zou ik een voorbeeld willen aanhalen van de jovialiteit van dat
volk.
Tijdens een van mijn pelgrimagies in de streek van Veurne (in 1835) ontmoette
ik een oude ‘farmer’, een ‘boer’ zeggen ze in de Vlaamse taal. Hij begreep geen
Frans maar ik kende maar een mondsvol Vlaams en toch speelden wij het klaar om
mekaar voldoende te begrijpen.
In de loop van dit half-pantomimisch half-gesproken onderhoud, kwam hij te
weten dat ik een Engelsman was en hij zei dat hij Engels kon spreken.
Ik was in mijn nopjes bij die meevaller: nu had ik iemand aangetroffen die mij
een en ander zou kunnen mededelen over de sociale verhoudingen van dat land.
Maar toen ik zijn kennis op de proef stelde door hem verscheidene vragen te stellen
in het Engels, was het enige antwoord dat ik er uit kon krijgen: ‘Yes’.
‘Worden de werklieden goed betaald?’
‘Yes.’
‘Zij hebben het dus gemakkelijk.’
‘Yes.’
‘Maar ik heb sterke en gezonde mannen en vrouwen gezien die uit bedelen gaan.’
‘Yes.’
‘Je zou nochtans denken dat indien ze het zo gemakkelijker hebben dan met
bedelen, ze zouden verkiezen te werken.’
‘Yes.’
‘En waarom gaan ze bedelen?’
‘Yes.’
‘Ik geloof dat ze door hun werkgevers slecht worden behandeld, ofschoon goed
betaald.’
‘Yes.’
‘Maar hoe kun je dan zeggen dat ze het gemakkelijk hebben?’
‘Yes.’
Ik schoot in een luide lach uit.
‘Ah, ik zie dat je dacht meer Engels te kennen dan zulks werkelijk het geval is.’
‘Yes.’
‘En om de waarheid te zeggen geloof ik dat je van die taal niets afweet dan één
enkel woord.’
‘Yes.’
Ik glimlachte, en wenste, in gebroken Vlaams deze keer, de
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arme drommel geluk met zijn kennis en hij vertelde mij in diezelfde taal dat hij dat
alles geleerd had zonder iemands hulp en zelfs zonder naar school te gaan.
- Anekdote, in vertaling, uit het reisboek (uitgave: Londen 1837) van de Engelsman
George St. George; zie daarover Biekorf 1956, 323.
V.D.B.

Bonaventura Vulcanius van Brugge als hoogleraar te Leiden 1581-1619
Bonaventura Vulcanius was de zoon van Peter de Smet, een veelgeroemd doch weinig
bestudeerd Brugs humanist, die o.m. tussen de jaren 1531-1552 te Brugge het ambt
van ‘taelman ende clerc van de vierschaere’ waarnam. Bonaventura zelf, geb. te
Brugge ca. 1538, studeerde tot 1559 naéénvolgens te Diest, Gent, Leuven en Keulen.
Daarna vertrok hij naar Spanje, vanwaar hij ca. 1571 naar de Nederlanden terugkeerde.
Hij verbleef dan achtereenvolgens te Keulen (waar hij professor werd benoemd,
zonder die functie ooit uit te oefenen), Geneve. Bazel en Antwerpen, waar hij eerst
secretaris van Marnix, daarna rector van een Calvinistisch gymnasium werd.
Na jarenlang solliciteren werd hij eindelijk op 3 aug. 1581 hoogleraar in het Grieks
en Latijn benoemd te Leiden.
In onderstaande studie onderzoekt J.N. Bakhuizen van den Brink in 't bijzonder
de achtergrond van deze vertraagde benoeming. Vulcanius blijkt inderdaad de
voorspraken te hebben gehad van P. Dathenus, A. Cornelisz. Marnix, A. van der
Myle, Thielt, L. Casenbroodt. En toch hebben de Leidse curatoren lang geaarzeld
hem aan te nemen, de godsdienstige overtuigingsloosheid van Vulcanius zal niet de
enige reden daarvan geweest zijn. Duidelijk is dat de zoon van de Brugse klerk vóór
alles een humanistisch gerichte persoonlijkheid geweest is, soepel genoeg om zich
in ieder nieuwe situatie aan te passen.
De verdere biographische studie van Vulcanius kan nog heel wat wijzigingen
brengen aan hetgeen tot heden over hem bekend is. We hopen binnen niet zo lange
tijd met een uitvoerige studie over hem klaar te komen.
- J.N. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK. Bonaventura Vulcanius en Leiden. In de bundel
‘Varia Historica’ aangeboden aan Prof. Dr A.W. Byvanck ter gelegenheid van zijn
70e verjaardag door de Historische Kring te Leiden; blz. 151-164. Assen, 1954.
J. DEWITTE.

Wieltiende
Op de vraag in Biekorf, hiervoor blz. 32
Wieltienden zijn tienden die ieder jaar, een zekere cyclus rond, van bezitter
veranderen. Te Ardooie werd dat omstreeks 1630 ingevoerd door pastoor Philips-Karel
van Innis (1613-1637; over
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hem. schreef P. Allossery in Handelingen der Soc. d'Emulation, Brugge, 1938, blz.
147-165). Vroeger is er nooit sprake van. Men verdeelde Ardooie (buiten enkele
mindere tienden, meestal toekomende aan wereldlijke heren) in drie stukken:
kerktiende, bergtiende en vloettiende. Om de drie jaar was de bezitter van de eerste
tiende terug in het bezit van de eerste. Hij bleef titularis en eigenaar van deze tiende,
maar moest twee jaar het bezit van de andere tienden aanvaarden. Dit moet een soort
‘wapenbestand’ geweest zijn na langdurige betwisting om de tienden. Hier speelt
dus het juridisch verschil tussen eigendom en bezit.
I.V.A.

Houtnamen
Voor G.B. in Biekorf, hiervoor blz. 26
In mijn streek (rond Roeselare) noemt men ‘berstebeiers’: de vruchtjes van den hulst
(Ilex aquifolium), omdat ze giftig zijn, en zouden doen bersten.
Sulferhout (rhamnus frangula) wordt alhier ook genoemd: hondekeshout,
honzebomenhout, pokhout (wegens de vele porrekes op de schors). In 't frans:
bourgène of bourdaine.
De takken branden goed en splijten zeer gewillig; en werden tot omtrent 1880
gebruikt om Roeselaarse sulfers te maken: dun gespleten en gekort tot ongeveer 20
cm, en met de twee uiteinden in gesmolten sulferbloem gedopt. Diende eveneens
daartoe: gespleten koolzaad- of cichoreistrooi.
Wat men in de Apotheek koopt ondet den naam: ‘frangule’, is eigenlijk ‘rhamni
frangulae cortices’; zijnde geel-bruine schorsbrokskes van den sulferboom; wel te
verstaan van de tweede schots gelegen tussen buitenpel en spek.
Met frangule, jeneverbessen en beredruifblad kan men een uitstekende tizane
zetten.
De zwart-bruine beiers of vruchtjes van het sulferhout zijn waterachtig en
smakeloos, en hebben geen uitwerksel.
Beveren-Roeselare.
J. RABAU.

Zonnewijzer te Gijverinkhove
Tot rond 1890 kon men aan de gevel van de herberg ‘In de Ridders weegschede’ op
de dorpsplaats te Gijverinkhove, te dien tijde het gemeentehuis, een zonnewijzer
zien. Deze bestond uit een houten bord, ongeveer 1 meter hoog en 75 cm breed,
waarop een ronde platte koperen kop een zon of maan verbeeldde. In de mond van
deze kop stak een ijzeren staaf waarvan de schaduw de uren aanduidde die op het
bord geschilderd waren. Onderaan las men de volgende tekst:
IN TJAER ALS MIJNE SCHADUWE UW LICHT IS. (1836?)
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Leiekaas
Toen ik vijf jaar geleden op reis was in Portugal kwam ik op een maandag voormiddag
te Caldas da Rainha aan, een kantonhoofdplaatsje ten Zuiden van Batalha, de stad
met haar wonderschone gothische kerk.
De markt was aan de gang. Daar stonden boeren met zwarte torremutsen op en
witte kielen aan en een spletzak op de schouder. Ze verkochten op een klein
schraagtafeitje één zakje bonen of één zakje erwten, en het merendeel had ook voor
verkoop enige kleine witte kaasjes mee. Het waren kaasjes van de vorm van een
Neufchatel, iets groter van doorsnee en iets platter. Ik kocht er eentje en ging in een
bakkerswinkel om een broodje.
Bij de eerste beet kwam mij Koben van Vinkt, de oude Napoleonist, voor de geest.
Koben woonde een half eeuw geleden op Bachte-Kouter en maakte smakelijke
Leiekaasjes, dezelfde als in Caldas da Rainha.
's Woensdags kwam hij naar de markt, uitgedost met hogen, ouderwetsen hoed en
bruinen wollen frak. Hij had t' elke week zijn Leiekaasjes mee. Ze lagen de koper te
lokken in een nette, vers geschuurde wissen mand, die Koben aan den arm droeg.
Voor zijn dagelijkse verkoop was zijn hulphuis gevestigd bij Fietje Raes, een oud
wijvetje dat te Deinze in 't Schutterij straatje woonde en 's zondags hetekoeken en
appeltaarten bakte voor groot en klein. Toen Koben bij den Here was, heeft Van
Damme van Bachte-Molen, een reus van een vent, bijgenaamd de Saksenaar, ook
een tijdje Leiekaas gemaakt, en die kaasjes werden later tot vóór den oorlog van
1914, nog verkocht bij Lodewijk Van Quickenborne, een afstammeling van de familie
waaruit Pater Van Quickenborne, de stichter van de Universiteit van St. Louis U.S.A.
geboren is. Bij Van Quickenborne werden ze geëten na de wekelijkse oefeningen op
het schuttersplein in de Oude Gentstraat.
De witte roomachtige kaasjes worden gemaakt met zuivere verse melk. De kaasjes
zijn heel doordrongen van de zoete aangename geur van onze Leiemeersen en zijn
even goed als de Portugese.
Die kaasjes zijn de roem van Deinze. In het jaar 1404 waren twaalf Leiekazen
begrepen in de pachtprijs van het goed Ter Middelt te Sint Martens-Leerne en in
1434 was de pachter van het goed ter Biesdonk te Machelen-aan-de-Leie vijftig
Leiekazen verschuldigd aan de eigenaar, het Hospitaal van Oudenaarde. (De Potter
& Broeckaert).
Om Leiekaas te maken neemt men een emmer melk, vers uit den uier, en doet er
kaasstremsel in en een weinig zout. Als de melk goed gewrongeld is, giet men ze in
een doek, de twee enden toegeknoopt; zo loopt er de wei uit. Is de wei uitgelopen,
zo legt men de wrongel in eikenhouten bakjes, om vorm te geven. In de bakjes loopt
nog wei uit en smelten de kaasjes op de helft. Als ze
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van pas zijn, legt men ze op stro en bedekt ze met stro. Vooraf werden ze met zout
bestreken, onder en boven. Vroeger goot men de melk, een drietal pinten, in een
schoon gekuisten kalver, en de melk die er met traantjes uitleekte, werd gebezigd
als kaasstremsel. Leiekaas met bier gekweekt is nog smakelijker dan de gewone
leiekaasjes.
G.P. BAERT.

Uitvaartgebruiken in Waals-Vlaanderen
In de nos 69-70 (januari-juni 1953) van de ‘Enquêtes du Musée de la Vie Wallonne’,
de spreekbuis der Waalse folkloristen, verscheen van de hand van LÉON MAES een
bijdrage, getiteld ‘Croyances et rites mortuaires en Flandre wallonne’ (blz. 300-314).
De auteur, die te Moeskroen gevestigd is, was reeds in 1951 een belangrijke
inlichtingsbron voor Maurits Van Coppenolle's studie over de uitvaartgebruiken in
West-Vlaanderen. (zie Volkskunde, 1951, pp. 97-134). L. Maes beschrijft volksgeloof
en volksgebruik vanaf de voortekenen van de dood tot en met de
Allerheiligen-gebruiken. Grondig verschil met het overige deel van onze provincie
is er niet. Het artikel wordt geïllustreerd met vijf foto's: het tekenen van het sterfhuis
met een kruisbeeld met rouwsluier, het dragen van het grafkruis en kruisbeeld in de
lijkstoet, het meisje dat de gewijde kaars draagt, de noder of aanzegger, ‘prieû’
genoemd, en een bidprentje van omstreeks 1860. Bijna nergens is er sprake van een
andere gemeente dan Moeskroen, wat ons doet besluiten dat de uitvaartgebruiken in
Waals-Vlaanderen uniform zijn.
W.G.

Einde van het Vlaamse pond
In de Middeleeuwen waren in de Nederlanden verschillende muntsoorten in omloop,
doch de bekendste was stellig de Vlaamse groot, ook genaamd ‘penning groote’ of
denarius grossus, waarvan er 240 in een pond Vlaams gingen, en 12 op een Vlaamse
schelling. De eerste Vlaamse groten werden geslagen tussen 1266 en 1300.
De Vlaamse groot was een zilveren munt, doch men kende ook ‘zwarte’ ponden,
d.w.z. van koperen munten, of liever van biljoen, zoals dat van de zwarte Tornooysen.
De witte Tornooys stond in waarde gelijk met de Vlaamse groot; 16 zwarte
Tornooysen golden één witte Tornooys of één Vlaamse groot.
Eén pond Vlaams gold acht ponden Hollands, zodat een penning Hollands ook
het achtste deel was van een Vlaamse groot, terwijl er 30 groten gingen op een pond
Hollands.
In Vlaanderen was het ‘pô groote’ nog in gebruik in de jaren 1830-40: het gold
toen elf frank. In oude families werd alsdan de wedde van de dienstboden soms nog
bij ponden groten
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gerekend. Een goede meid won alsdan zes pond groten per jaar of, in franken van
die tijd omgezet, 66 frank. (E. Gailliard, Keure van Hazebroek, 4, 181).
In de 19e eeuw was het pond nog in zwang in Noord-Holland bij de veehandel om
een bedrag van 6 gulden te noemen en schelling werd er tot in onze eeuw als
rekenmunt gebezigd voor 30 cent.
C.B.

Vlissinge - De Vlissingen te Oedelem
In Biekorf, vorig nummer blz. 25, vind ik een vermelding van 't Vlissestuk te Oedelem.
Bij 't volk leeft nog de naam Vlissinge of De Vlissingen, waar vroeger 'n soort
moerasputten waren.
Oedelem.
T.H.

Zantekoorn uit de Leiestreek
Teerlingtale.
In de Leiestreek gebruiken ze in sommige parochies nog de teerlingtale die
overgewaaid is van de Gentenaars die het teerlingspel afkeken van de Spanjaard in
de kaveeten van d'Heirnisse rond het Spanjaardskasteel in den tijd van Keizer Karel.
Een, dat zijn pietjes.
Twee (dos): dat zijn doozen.
Drie (tres): dat zijn draaiers.
Vier, waarom 'n weet ik niet, dat zijn verkens.
Zes, blijven zessen.
Vijf (quinten): dat zijn vinken (vinken die stinken).

Volksgeloof.
Als er op een pachthof gevloekt wordt luisteren de peerden naar de godslasteringen.
Er zijn kinderen die tot hun zeven jaar, al spelend, zonder het zelve te weten, de
macht hebben voor ziekten en alle zwarigheden raad te geven.

Bij Dolfie de beenhouwer.
Dolfie Engelbeen was beenhouwer te Kruishoutem en 's pastors maarte deed altijd
heur beklag dat er zoveel benen bij heur vlees waren. Dat 'n stond Dolfie niet aan en
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eens dat de maarte weerom begon, schoot hij uit: ‘O gij verdomme, als ge geen benen
'n moet hên, trek dan naar de slekkemarkt!’
't Was ook Dolfie die uitkapte als de nieuwe maarte van Sloovers binnenkwam en
vroeg naar een stik van de ‘gilee’. Hij pakte seffens naar een koe-uier en sloeg hem
al lachend in de paander van de maarte. ‘Maar dat 'n is de gilee niet,’ zei 't maartje.
‘Maar ba 't doet,’ zei Dolfie, ‘zie je 't niet, dwaas konijn, de knopen staan d'r nog
aan,’ en hij wees naar de spenen.
G.P.B.
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Vraagwinkel
Tijdschrift ‘Maerlant’
Welke bibliotheek bezit een exemplaar van: ‘Maerlant. Tijdschrift voor lezende
huisgezinnen’. Een blad in 1853 uitgegeven te Tielt bij de drukker Horta-Delaere.
Is er meer dan één jaargang verschenen? en is de jaargang 1853 volledig verschenen?
Bij dezelfde drukkerij - opvolger Horta-Herreboudt - werd in 1886 uitgegeven:
‘Fragmenta. Maandschrift voor Geschiedenis van Steden en Dorpen in Vlaanderen’.
V.S.

Magrietje en Magrendelke - Op de vraag blz. 32
De vertelling van ‘Magrietje en Magrendelke’, ca 1900 te Kortrijk beluisterd, is een
zeer verspreid sprookje over een mooi en een lelijk meisje en een zeer boze
stiefmoeder, dat haar mooi stiefkind zoekt te vermoorden. Van dit thema bestaan
niet alleen talrijke varianten, maar het beschikt ook over een rijkdom van
motievenvariatie.
‘Volk en Taal’ (2de jg. blz. 182) drukte dit sprookje, een variante uit
Zuid-Vlaanderen, onder de titel ‘Van Magriendelke en Magreindelke’ en in dezelfde
jg. (blz. 204) verscheen ‘Wit Karlientje en Zwart Karlientje’, een opname van A.J.
Witteryck. Men vindt dit sprookje ook terug in Witteryck's ‘Oude Westvlaamse
Volksvertelsels’ (Brugge, Desclée 1946, blz. 224 en vergelijkende nota's, blz. 302).
In Biekorf verschenen vroeger twee varianten (jg. VI, blz. 123 en jg. III, blz. 150).
H.S.

Dagboek van P.J. De Borchgrave. 1780-1819
Volgens E. Vander Straeten (Le théâtre villageois en Flandre I, 126) liet Pieter-Joost
De Borchgrave, de gevierde rederijker van Wakken, een aantal handschriften na,
waaronder een ‘dagboek’ dat, naar men zei, zeer veel belangwekkende bijzonderheden
zou bevatten over de letterkundige bedrijvigheid en het toneelleven van zijn tijd. Dit
dagboek zou echter van te intieme aard zijn om gepubliceerd te worden: zo schreef
Vander Straeten in 1881, en hierin zal hij de stem van de familie De Borchgrave
hebben weergegeven met dewelke hij in goede betrekking was. Reeds in 1854 had
Fr. Rens in De Eendragt de wens uitgedrukt gedeelten van dit dagboek te zien
publiceren.
Is dit dagboek nog immer bewaard en waar? En moet de volledige of gedeeltelijke
uitgave er van nog steeds uitgesteld worden?
C.B.
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Oude Brugse spreekwoorden
In Biekorf 1955, 304 en 1956, 160 lees ik enkele ongewone spreekwoorden uit een
Brugs schoolboek van 1727.
‘Men mag hem noch huysen, noch hoven.’ Is dat een equivalent van ons: ‘Hij kan
hem niet luchten’, niet verdragen?
‘Het sal op een blauw lantschap uitdraijen.’ Men denkt hierbij op ‘een blauwe
scheen krijgen’, afgewezen worden bij een huwelijksaanzoek?
‘Een gast stinckt op den derden dagh.’ De betekenis is hier duidelijk en stemt
overeen met het frans: ‘L'hôte et le poisson en trois jours sont poison’. Is deze franse
spreuk niet ouder dan de vlaamse?
A.G.
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[Nummer 3]
Het strovlechten in 't Westland
Ze lopen er niet dikke meer, de strobreiers, het ambacht ligt op z'n reeuwstrooi.
Een eigenlijk ambacht, vak of stiel was dat niet, het was meer een vorm van
huisvlijt, deels tot eigen behoefte, deels als bijverdienste.
Over 40 à 50 jaar was er om zo te zeggen geen enkele hofstede noch kortwoonst
waar men zich niet onledig hield met strobreien binst de lange winteravonden. Geen
enkele biemelker (imker) die niet zelf zijn biebuiken (biekorven) en schepkorven
miek. Bij het opkomen der biekasten (biebakken) met losse ramen (losse bouw) was
er een biemelker die zelf z'n kasten vlocht in stro. Waren ze geen meester in 't vak,
onze strobreiers troostten zich met te zeggen: ‘de kalant zal niet verlopen’.
Die heel bedreven waren in 't ambacht, meestal strodekkers, hageleeders,
hoepelsnijders e.a., vlochten voor de verkoop om wat bij te verdienen.
Buitenstaanders menen veelal dat strovlechtwerk maar een korte levensduur heeft.
Niets is minder waar. Men vindt nu nog op sommige zolders onzer hofsteden
malingbaansten, strooien spintmaten, driespinders (een driespinder tarwe was
ongeveer 80 kg) in tamelijk goed bewaarde staat, die 40 à 50 jaar oud zijn, en een
tabaksbaanst van 60 à 70 jaar is bijlange geen zeldzaamheid.
Een speciale werkplaats voor dit ambacht was er niet van
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node. De strobreier was gezeten in de keuken bij den open heerd, gevaar voor
beschadiging van de tegelvloer was er niet te vrezen, immers te dien tijde waren het
merendeel van de keukens nog in ‘eerdenvloer’ (gestampte aarde), bewerkt als een
schurevloer (dorsvloer) met houten boothamer (met platte onderkant, in tegenstelling
met de kerfboothamer die diende om vlas te boten). Bij uitzondering vond men hier
en daar een boerenkeuken in ‘blauwe schorren’, voortkomende van een verwezen
kerkevloer, althans voor wat Stavele betreft.
Daarbij, men heeft maar zijn huis voor zijn gerief, en ‘gemak vóór ere en goed
vóór geld’, zo placht men te zeggen.
Men gebruikte meestal rogge- en haverglei, d.w.z. met de hand gedorsen schoven
(handstrooi) die men naderhand gleide (in glei miek). Hierover een woordje uitleg.
Elke uitgedorsen schoof werd uitgeschud en weer gebonden, dat was dan een
bouweel; en drie bouweels met één band tot een bondel samengebonden dat was een
driepikkel.
Meestal bij slecht weer miek men glei, en men ging daarbij als volgt te werk.
Men stak de reper (een soort rakel, gelijkende op de schurerakel zonder staart)
met een einde in een daartoe gemaakte opening in de poeiwee van de schure, met de
tanden omhoog (vertikaal) om de bouweels te repen (uit te kammen).
Bij een normale groeite roggestro had men één glei van drie bouweels, en
gewoonlijk - vooral wanneer men glei miek ‘in entreprise’ bij het honderd b.v. moest een glei een omtrek (dikte, zei men) hebben van acht handen (vuisten), wegende
ongeveer 4 kg en met twee gedraaide banden gebonden. Het reepstrooi (afval) bond
men in ‘kortebondels’, in dit geval reepbondels genoemd en gebonden met één
knoopband. Uitgedorsen hutteboonstro bond men met een kruisband.
Meestal gebruikte men haverstro voor tabaksbaansten. Haverstro had de naam
goed te zijn voor het bewaren van tabak, men bond ten andere de tabak-in-blad, die
voor eigen gebruik bestemd was, gewoonlijk in haverstro.
Roggestro diende voor alle werk. Alleen bij uitzondering
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Strovlechter aan 't werk
Westvleteren 1953

Oude en nieuwe voorwerpen in spiraalvlechtwerk
Vooraan op rij v.l.n.r.: schepkorf, baanst, tabaksbaanst, bijenkorf. Achteraan: malingbaanst.

Biekorf. Jaargang 58

68
werkte men met tarwestro, de staals (stengels) zijn hier immers te hard en de bouten
(onderste einden) moest men lichtjes kloppen met een houten hamer.
Bij het zogenaamde strobreien miek men gebruik van een minseltje (mingseltje;
nd. vlechtbuisje) uit leder of koehoorn om de gelijkmatige dikte van de peze of streng
te bewaren, en naar gelang fijn of grof werk met nauwe of wijdere opening.
Vroeger, en ook nu nog voor siervoorwerpen, gebruikt men hoofdzakelijk kleiten
(gespleten bramen) of gespleten wiedauwwissen om te naaien.
Die wissen of bramen spleet men met het kliefhout. Om wissen te splijten begon
men aan de bout (gat), d.i. aan het dik einde van de wisse. Om 't herte van de gespleten
wissen af te schaven stak men de wisse met de top (fijn einde) in het spanhout.
Men naaide de kleiten met een speciale platte naaide ofwel men miek effenaan
een opening met een priem en men stak er de gescherpte top van de wisse of brame
door.
Om de gelijkmatige dikte van de peze te bewaren moest men zorg dragen intijds
vijf à zes stalen stro bij te steken. Met een speciaal blokje met een geultje (gleufje)
werden de strengen (pezen) die te veel uitstaken, ingeduwd.
Eens gedaan met naaien, verwijderde men alle uitstekende stropijltjes; men
schoeperde ze lichtjes met een kaarsvlam.
Men was er van overtuigd dat het wiedauw, zoals ten andere elke houtsoort, moest
gekapt worden ‘in de kranke mane’ tegen de houtworm (wormstekigheid).
Voor gewone gebruiksvoorwerpen gebruikt men heden ten dage verzinkte
ijzerdraad (galvanisé) voor de goedkoop, maar kleiten zijn duurzamer en sierlijker.
Wat men zoal miek, en nog maakt, uit stro?
Buiten de reeds vermelde malingbaansten e.a., breide men broodmandjes, ook nog
broodbaanstjes genoemd, breimandjes, slaapmanden voor kat en hond. kansels,
eierpanders, katteknijzers, waskuiphullen (deksels), valhoedjes voor kleine kinderen.
In de hopstreek miek men de zate van de plokstoelen

Biekorf. Jaargang 58

69
van tot dikke koorden gedraaid stro. Ook nog cache-pot's, bloemenbakjes (jardinières).
Zelfs vervaardigde men eertijds een soort van kloefen in stro (model van hoge kloefen)
langs binnen gevoerd met konijnevel, ten gerieve van ouden van dagen. Naar het
schijnt is zulks nog in gebruik in Zwitserland.

Plokstoel 1953

En de oorzaak, of oorzaken, van het verkwijnen en verdwijnen van dit ambacht?
Die zijn niet ver te zoeken. De moderne plaag van de uithuizigheid, die ook te lande
steeds groter wordt. 's Winters is er op de hofsteden geen dienstvolk meer. En verder
nog, de ongelijke concurrentie van dat stevig en sierlijk maar kostelijk handwerk,
tegenover het seriewerk en de massaproductie van goedkope en zielloze
gebruiksvoorwerpen(1).
Is het geen bewijs dat strovlechtwerk sierlijk is en blijft, als men hoort dat, in het
Poperingse, het laatste snufje in de hall van rijke huizen zo'n plokstoel is, in al de
eenvoud en echtheid van zijn materie en zijn handwerk.
Stavele.
A. BONNEZ.

(1) Ter vergelijking met het vlechtwerk in de Kempen, zie de belangrijke bijdrage van Dr. J.
Weyns: Spiraalvlechtwerk uit de Kempen, in Volkskunde 39e Jg., 1934-35, blz. 137-148;
en de aanvulling in hetzelfde tijdschrift 51e Jg. (nieuwe reeks 9e Jg.), 1950, blz. 118-126. Men weet dat de Jekervallei (prov. Limburg) een ‘Museum van het Stro’ bezit, gelegen te
Rukkelingen-op-de-Jeker; een verzameling van alles wat in verband staat met de lokale
stronijverheid en het strovlechten.
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Iets over Kinkhoren en wulk
Etymologische excursies zijn onbetwistbaar boeiend. Al steken ze dikwijls vol
onzekerheden, teleurstellingen en gevaren, ze leveren vaak verrassingen op,
onvermoede vergezichten en een tippeltje in een of andere wetenschappelijke tuin.
Dat is met ons onderwerp ook enigszins het geval.
Wat is eigenlijk de afkomst en de betekenis van kinkhoren en zijn tweelingsbroer
kinkankhoren? Alleen het eerste lid biedt enige moeilijkheid. Bilderdijk, ontzaglijk
geleerd maar geen baak op linguistisch gebied, verklaarde kinkhoren als geluidshoren
en dacht daarbij ongetwijfeld aan kinken = een heldere klank voortbrengen. De
verklaring moeten we echter zoeken in de betekenis van kink in: ‘er is een kink in
de kabel’ waar kink letterlijk: draai, kronkel, valse draai of slag in kabel of touw
betekent - en figuurlijk: een onverwachte moeilijkheid, een beletsel.
Etymologisch biedt het woord kink niet veel stevig houvast. Zowel naar de vorm
als naar de betekenis blijkt het verwant te zijn met het Griekse goggulos (uitspr.
gongulos) dat rond betekent. Kinkhoren is dus zoveel als gedraaide of gekronkelde
horen, d.w.z. een spiraalvormig slakkenhuis of dito schelp, bruikbaar als drinkhoren
of als trompet. Straks gaan we zien welke slak of schelp bedoeld wordt.
Minder gemakkelijk is de verklaring van kinkankhoren. In zijn Idioticon zegt De Bo
dat het woord gevormd is met een las (een purisme voor epenthesis of tussenvoegsel,
invoeging) in de grondvorm, las waarvan ons dialekt veel houdt, voegt hij er lakoniek
aan toe. Ter illustratie haalt hij aan: flameien naast fleien - klabetteren n. kletteren klabotsen n. klotsen - kadullen n. kullen - machochel n. mokkel - plamakke n. plakke
- slampampen n. slempen. Het zijn merkwaardige voorbeelden maar die liefde voor
dat -ab, -ad, -am(p) is daarmee niet verklaard.
Een psychologische grond voor de verklaring van kinkankhoren is m.i. de eufonie,
de klanksymbolische en de klank-expressieve waarde van de overbekende
vokaalwisseling i/a die in het Frans, het Duits en het Nederlands tot de vorming van
talrijke welluidende woorden heeft geleid. In het Ndl. treffen we o.a. aan: bimbam,
fikfak, kiskassen, klikklak, klinkklank, mikmak, plisje-plasje, plisplassen, rikrak,
tiktak, tingel-tangel, tjif-tjaf, spikkelspatten, wisje-wasje, zigzag, enz. Ieder zal
toegeven dat kinkankhoren melodieuzer klinkt dan kinkhoren, en welluidendheid is
voor het ontstaan en het voortleven van een woord niet onbelangrijk.
Voor zover ik weet wordt noch kinkhoren, noch kinkank-
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horen in een of ander dialekt van de kuststreek gebruikt. Wel worden ze nog gehoord
in andere Westvl. dialekten, o.m. te Brugge en in de omgeving van Ieper. Terloops
merk ik op dat er te De Panne een toneelvereniging bestaat onder de naam ‘De
Kinkankhoren’.
Met kinkhoren heeft men altijd de gedraaide schelp van een zeeslak bedoeld en
wel allereerst de Tritonshoren m.a.w. de schelptrompet waarop in mythologische
voorstellingen de Tritons, zonen van Neptunus en Amfitrite, blazen. De
oorspronkelijke kinkhoren is dus de tritonofusus gracilis da Costa (ook genoemd
fusus of colus gracilis da C.). Zijn biologisch signalement luidt bondig: mollusk klasse der Gastropoda (= buikpotigen, d.w.z. met brede gespierde voet aan de
buikzijde) - onderklasse der Prosobranchia (Gastropoda waarbij de kieuwen vóór
het hart liggen) - familie der Buccinidae (= trompetschelpen; uit het Lat. buccina =
slakvormige horen, tritonshoren). Zoals bijna alle Gastropoda huizen de Buccinidae
wegens de vorm van hun mantel in een spiraalvormig opgerolde schelp die - buiten
zeer zeldzame uitzonderingen - rechtsgewonden is. Grote schelpen uit die familie
werden wel eens gebruikt als muziekinstrument. Zij vertonen de eigenschap de
geluiden uit de omgeving te weerkaatsen als geruis. Bij absolute stilte is er echter
geen resonantie.
De Nederl. wetenschappelijke naam van de tritonofusus is: Slanke Noordhoren.
Hij is inderdaad slank en spits, vertoont 8 tot 9 omgangen gescheiden door een
ondiepe naad. Kleur: vuilwit tot geelbruin. Grootste afmetingen: 85 × 30 mm. Hij
komt zeer zelden aan de Noordzeekust voor.
Tot die Buccinidae behoren verder de Noordhoren (Neptunus antiqua), de fusus
islandicus en vooral de buccinum undatum Linné, de wulk (Fr. buccin, Duits
Trompetenschnecke, Kinkhorn). Wegens de zeldzaamheid van de Slanke Noordhoren
en de talrijkheid van de verwante wulk, is het deze laatste die gewoonlijk aangeduid
wordt door kinkhoren.
Wat leert de etymologie ons nu over de wulk? Het Nederl. wulk met als bijvormen
welk, wilk en wullok (te Oostende uitgesproken wulloek), Mnl. willox (nog in de
persoonsnaam Willox), Eng. whelk, is een afleiding van de Indogermaanse wortel
o
WEL waarvan de algemene betekenis is: wentelen, wenden, draaien, rollen. Gaan
eveneens tot die wortel terug, met dezelfde grondbetekenis, o.a. het Gr. eilo (uit
o
welwo), het Lat. volvo, het Gotisch walwjan - het Gr. helix (uit owelix) = gedraaid,
kronkeling, slakkenhuis. Wulk betekent dus gedraaide schelp en is tenslotte een
synoniem van kinkhoren. Hoe gek het ook moge klinken, linguïstisch is wulk familie
van: volume, volta, revolver, helikopter en... wals!
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Volgens Fr. Bly (Verklarende Vakwoordenlijst der Zeevisscherij, Leuven, 1931)
heet onze wulk ook: ulk (d.i. wulk met aferesis van W), klos (blijkbaar naar zijn vorm;
klos beduidt immers ook spoel, sparappel, maïskolf en einekoon (Hollands volgens
Bly). Daar koon in de Hollandse visserstaal ook kieuw is, kan einekoon m.i. niets
anders betekenen dan één-kieuw (slak), wat overigens karakteristiek is voor de
asymmetrische bouw van de meeste Gastropoda. Hun oorspronkelijke bilaterale
symmetrie zou door de oprolling van de ingewandenzak gewijzigd zijn (zie o.a. Kaas
en Ten Broek, Nederlandse Zeemollusken, A'dam, 1942).
De wulk is groter dan de Slanke Noordhoren. Hij vertoont 7 tot 8 omgangen,
gescheiden door een diepe naad. Zijn kleur: geelachtig wit met bruine vlekken - van
binnen: glanzend, roomwit - op het buitenoppervlak: ruwe netvormige tekening van
lengte- en dwarsstrepen. Grootste afmetingen: 110 × 70 mm. Hij wordt door kleine
trawlers gevangen met een sleepnet, vooral in het Westdiep en in het Kanaal. De
grootste aanvoer valt tussen april en september.
Met de alikruik (Littorina) - de zgz. karakooltjes - is de wulk onze meest bekende
en meest gegeten zeeslak (gekookt, gebraden en zelfs rauw!). Om steeds aan de vraag
te kunnen voldoen wordt hij te Oostende ook ingevroren. In de Vismijn aldaar worden
partijen wulk stilzwijgend voor Brugse kopers gereserveerd. Daarom wordt er
afgeroepen bv.: ‘We hebben hier nog vier bennen Bruggelingen!’. Te Brugge, te
Gent en vooral te Brussel vindt de wulk veel liefhebbers. Te Oostende echter valt
hij weinig in de smaak zodat je ze in de karretjes van onze visvrouwen nooit aantreft.
Langs de hele Noordzeekust spoelen de schelpen aan waarvan minstens 10
variëteiten reeds gevonden werden. In zo'n wulkschelp huist dikwijls de heremietkreeft
(Pagurus bernhardus). De sponsachtige opgeblazen eierkapsels of eiernesten van de
wulk vindt men veelvuldig langs de vloedlijn. Ze kunnen tot 500 eieren bevatten
waarvan geen twee dozijn tot volle ontwikkeling komen. Die eiernesten dragen
verschillende namen. Fr. Bly (t.a.p.) citeert rateldutsen (waarin ratel wellicht het
geritsel beduidt dat men hoort wanneer men die eierkapsels schudt) en eierbonken
(zoveel als eiertrossen). De Bo spreekt van wullokraatsel ‘gelijkende aan de honigraten
of aan een druiventros waarom men in 't Frans ook raisins de mer zegt’. Of een van
die Vlaamse termen nog gebruikt wordt, betwijfel ik sterk. Overigens is de
belangstelling aan de kust voor aangespoelde weekdieren en schelpen zeer gering
en de onwetendheid in dat opzicht zeer groot.
Oostende.
G. BILLIET.
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De Madonna van kanunnik Van der Pale in de Sint-Donaaskerk te
Brugge
1584-1643
In het jaar 1643 was de beroemde altaartafel van Meester Jan van Eyck niet meer op
de oorspronkelijke plaats in onze Brugse Sint-Donaaskerk. Ze was zelfs als 't ware
buiten gebruik gekomen. Let wel, ik zeg: buiten gebruik; wat niet betekent dat de
kanunniken er minder achting voor over hadden. Het stuk was in 1436 geschilderd;
in 1643 waren twee volle eeuwen hierover gegaan, en was de kunstsmaak geweldig
van koers veranderd. De barok had de stellingen veroverd. In Sint-Donaas was men
resoluut met de nieuwe richting meegegaan. Toen, in 1628-29, een nieuw hoogaltaar
gebouwd wordt, zal men hiervoor de bekende Antwerpse meester, Hans van Mildert,
aanspreken.
Meegaan met zijn tijd zegt nog niet dat we daarom een soort misprijzen zouden
voeden voor de kunstwerken van de vroegere, historisch geworden, perioden. Dat
misprijzen van oude werken - iets dat bij sommige enthousiaste bewonderaars van
de huidige moderne kunst niet zelden voorkomt - staat even ver af van een normaal
ontwikkelde esthetische scholing als het blijven hangen bij uitgediende historische
vormen. Onze kanunniken van Sint-Donaas dachten beter. Voor de nieuw uit te
voeren werken gingen ze bij vooraanstaande barokke kunstenaars. Wat niet belet dat
ze, met een echte piëteit, waakten over hun vele meesterwerken van de voorbije
gulden eeuw. Wanneer ze over ons paneel spreken, zullen ze zelden of nooit de naam
vermelden van de grootmeester Jan van Eyck. Maar ze zullen telkens de hoge
kunstwaarde van het werk oproepen: het is een meesterstuk; en de gestereotypeerde
beschrijving blijft: ‘artificiosissime picta’, zeer kunstig geschilderd.
Maar in 1643 was dat meesterwerk, zoals ik zei, buiten gebruik. Dat weten we
door een tekst die onze gewezen stadsarchivaris, R. Parmentier, uit de kapittelakten
heeft opgediept en gepubliceerd(1). Den 13 mei van dit jaar werd het schilderij door
de kanunniken in bruikleen gegeven aan de bisschop, om ermede het altaar van Sint
Makaris op te smukken, in de kapel Lem van de kerk. In die tijd stonden de oude
kapittels nogal zelfstandig tegenover de bisschop, en de geschiedenis van het
Sint-Donaas-kapittel is, uit zekere hoek bekeken, de geschiedenis van een
eeuwenlange strijd tegen de Brugse bisschop. Deze keer echter bleken de heren nog
al inschikkelijk te zijn tegenover hun prelaat. Het schilderij bleef immers toch dienen
tot versiering in ‘hun’ kerk. Maar ze voegen er aanstonds een voorwaarde aan toe:
mits men

(1) In de Handelingen van de Société d'Emulation t. 69, 1926, blz. 390.
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goed voor de oude tafel zorge: ‘salva debita custodia ejusdem tabule’.
In de tekst heet ons paneel: antiqua tabula summi altaris, d.i. de vroegere retabel
van het hoogaltaar. Dat kan laten veronderstellen dat het stuk, oorspronkelijk, als
retabel voor het hoogaltaar werd gemaakt. Zo'n veronderstelling kan nog een argument
zoeken in het onderwerp zelf van het schilderij: een tronende Madonna met, aan haar
rechterzijde, een imposante figuur van Sint-Donaas. Lezen we niet in de oude
kronijken dat onze burchtkerk oorspronkelijk een Mariakerk was die, later, door de
aanwezigheid van de relikwieën van Sint Donaas, van titel veranderde? En is er,
enkele jaren geleden, onder de kunstcritici geen betwisting gerezen: of het romaanse
kerkinterieur waarin de personages bewegen niet een ietwat geïdealiseerde weergave
zou kunnen zijn van het oude Sint-Donaas? In elk geval het volzinnetje ‘ornait
primitivement le maître-autel de l'église’ klinkt als een refrein door in de Brugse
kunstliteratuur van de verleden eeuw. Zelfs de uiterst sekure Weale zal dat overnemen
in zijn Catalogus van het Brugs Museum (1861) en in de vele herdrukken van zijn
Bruges et ses environs (1862 en volgende). Maar Duclos, in zijn groot werk over
Brugge (1910; blz. 484), zegt beslist: ‘provient de l'autel de SS. Pierre et Paul à St.
Donatien’.
Ik geloof wel dat Duclos het hier bij het rechte einde heeft. Eerst, omdat het een
gevestigde gewoonte was dat de schenkers van soortgelijke altaartafels deze werken
bestelden voor hun ‘eigen’ kapel. Dat is de kapel ‘waar ze hun sepulture gekozen
hadden’, en waar ze een kapelanij hadden gesticht. Zo deden het Bonvicini, en de
Salviati, en nog meer anderen in Sint-Donaas. Op deze gewoonte zal van der Pale
wel geen uitzondering hebben gemaakt. Hij lag begraven in de kapel van Sint Pieter
en Pauwel, ‘in navi ecclesie, versus burgum’, d.i. in de benedenkerk, aan de zuidzijde
of kant van de Burg. Aan dit altaar had hij twee kapelanij en gesticht. Het is normaal
dat hij het kunstwerk voor ‘zijn’ altaar en kapel had besteld.
Een tweede reden om de oorspronkelijke plaats van de Madonna niet in het
hoogkoor te gaan zoeken, is wel: dat het hoogaltaar een kostbare retabel droeg van
gedreven edelmetaal. Waar is het dat men, in de late jaren van 1300, in Sint-Donaas
veel oud zilverwerk te gelde had gemaakt om, na het instorten van de toren, de hele
benedenkerk te herbouwen; maar de zilveren retabel was toen gespaard gebleven.
Hij wordt nauwkeurig beschreven in een nog onuitgegeven inventaris van 1409:
‘ten hoghen houtare, een zelverinne Tafele, som (d.i. gedeeltelijk) vergoud: inde
middel eenen God, vergoud, met eenen zelverin voet, met drien scilden van min
vrauwe van Harthoys ende Vrankerike. Item inde tafele sijn zesse zeiverin apostelen:
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Pieter, Pauwel, Johannes Ew. (d.i. evangelist), Bartholomeus, Mattheus, Jacobus
Minor...’.
Deze zilveren tafel of retabel wordt nog vermeld in de reisbeschrijving van Münzer
(Monetarius) in 1495. Münzer zegt ‘tabula’, wat de moderne franse vertaling heet
‘table d'autel’(2). Ik zou liefst vertalen: retable. Want tabula is, in die tijd, de geijkte
benaming voor de opstand boven het altaar; daar waar de eigenlijke altaartafel mensa
heet. Of, waar deze mensa met kostbaar drijfwerk bekleed is, zal men die bekleding
‘frontale’ heten. Nu is het wel waar dat, voor de vroegere periode, veel altaarmensa's
met soortgelijke metaal-bekleding bekend zijn; maar, in de late middeleeuwen, was
dat veel minder gebruikelijk. Soms, zoals in de San Marco te Venetië, werden juist
in die late periode, de oude frontalen van drijfwerk boven de tafel gesteld, om als
retabel te dienen. In Sint-Donaas, waar de oude inventarissen voor het hoogaltaar
een groot aantal kostbare antependiums vermelden, zal men best in dat drijfwerk,
met de Kristusfiguur en de zes apostelen, de retabel verkennen.
Voor oude kerken en abdijen weet de plaatselijke volkszeg nog veel te vertellen
over de gouden of zilveren apostelen boven het hoogaltaar. Voor Sint Donaas is dat
geen legende, maar geschiedenis. En wat me in deze omstandige beschrijving - de
Kristusfiguur en de zes met naam vermelde apostelen - treft, is dat we hier als het
ware de zilveren retabel zien beschreven, die de zogezeide Meester van Sint-Gillis
zo nauwkeurig weergeeft, op het bekend paneel ‘de mis van Sint Gillis’ (National
Gallery te Londen). De metalen retabel is daar over drie vakken verdeeld, met, in
het middenvak, een tronende Kristusfiguur, en op de twee zijvakken telkens drie
apostelen. De grafmonumenten op de kant van het altaar en het beroemde
Sint-Elooiskruis erboven verwijzen wel naar de abdijkerk van St-Denis, waar de
scene historisch thuis hoort, maar de retabel doet ons denken aan deze in Sint-Donaas.
Of besluiten dat de type - Kristusfiguur en ‘zes’ apostelen - destijds een zeer gevolgde
formule was.
Onze zilveren retabel ging verloren tijdens de Geuzentijd. Hij is het eerste nummer
van de reeks kostbaarheden, die, volgens een lijst van 17 juni 1579, gesmolten werden
om de oorlogsschattingen te betalen.
Hetgeen maakt dat, na de troebelen, het hoogaltaar in Sint-Donaas zonder retabel
stond. Op woensdag 13 mei 1584 werd de kerk gereconcilieerd en een nieuw
hoogaltaar ingewijd door bisschop Driutius. Dadelijk zal men wel uitgezien hebben
naar een passende retabel. Om iets nieuws te maken, daarvoor was de tijd te zwaar:
de inkomsten waren geslonken, er was zo machtig veel te herstellen,

(2) P. Ciselet en M. Delcourt: Monetarius, Voyage aux Pays-Bas, Brussel 1942, p. 46.
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en daarbij beschikte men nog over tamelijk veel oude kerkmeubelen die konden
gebruikt worden. De kanunniken hadden immers heel veel in zekerheid gebracht;
boeken en kerkgewaad waren naar St-Omer gevlucht. Met de retabels en schilderijen
kon men moeilijker weg: de stukken waren te groot, te zwaar, en konden te
gemakkelijk geschonden worden door het vervoer. Gelukkig waren de Geuzen meer
verlekkerd op metaal, en vooral op kostbaar metaal, dan op schilderijen. Deze werden
in stad, bij goedgezinde burgers, ondergebracht. De rekeningen brengen een nogal
omstandig verslag uit over deze verhandelingen, en deze gegevens zijn voor de
kunstgeschiedenis van belang; maar voor 't ogenblik beperken we ons tot de
geschiedenis van onze Madonna.
Het paneel was verstoken geweest bij een goedgezind inwoner van de stad: ‘bonus
civis huius civitatis’. In de meeste gelijkaardige gevallen worden naam en toenaam
vermeld. Hier echter niet. Wat jammer is. Het zal een vriend geweest zijn van de
kapittelheren, die voor de bewezen dienst geen beloning wilde. Maar zijn dienstmeid
werd bedacht met een ‘bibale’ of drinkgeld, dat uitbetaald werd op 3 oktober 1584.
Dit jaar dus, 't jaar van de inwijding van 't nieuw hoogaltaar, was het paneel in
Sint-Donaas terug.
We moeten nu vier jaar wachten eer we verder nieuws krijgen. In 1588, de datum
wordt niet nader bepaald, maar de onmiddellijk voorafgaande posten zijn van 2 en
6 mei, zodat we een chronologische volgorde mogen veronderstellen - in mei 1588
wordt aan een zekere Jan Rap, ‘de beeldhouwer’, een betaling gedaan voor een houten
kast, die al een tijdje voordien besteld was, en bestemd om het paneel van Kanunnik
van der Pale te omlijsten. Er kan hier geen sprake zijn van een gewone houten kist
om het stuk weg te bergen. De tijd van verbergen en wegsteken was voorbij. Daarbij,
om een gewone koffer te maken, zou men geen sculptor = beeldsnijder aangesproken
hebben, maar een schrijnwerker. Zij die ietwat bekend zijn met de geschiedenis van
onze Brugse ambachten weten dat, onder de gezellen ‘van den houtte’, een scherp
onderscheid gemaakt werd tussen timmerlieden, schrijnwerkers en beeldsnijders; en
dat elk lid van het ambacht zijn wel omschreven productiegebied had. Een beeldsnijder
zou geen gewone kist hebben mogen maken. Het zal dus hier een soort fijn afgewerkte
bekroning geweest zijn, mogelijk met zijstukken, om het paneel, dat bestemd geweest
was voor een kleine zijkapel, op het gewenste formaat te brengen voor een andere
plaats. Die andere plaats, zoals we dadelijk zullen zien, was het hoogaltaar, in het
koor. Daarom moest het paneel wat bijgewerkt om ietwat in verhouding gebracht te
worden met de monumentale koorruimte.
Nog drie jaar later, in april 1599, wordt de bekende Pieter Claessins II betaald
voor de herstelling van de tafel van v.d. Pale,
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tafel die ‘onlangs’ - we mogen dat onlangs wel verstaan van ± 1588 - op het hoogaltaar
was gesteld. Nog, in dezelfde post, wordt Claessins vergoed voor andere ‘minuteiten’,
die duidelijk naar de retabel verwijzen zoals hij vermeerderd was geweest door de
beeldsnijder Jan Rap. Er wordt betaald voor 't beschilderen van beeldwerk, voor 't
beschilderen of, wat in 't licht van verdere dokumenten misschien best vertaald wordt,
voor 't schilderen van twee engelenfiguren. Eindelijk, in 1603, wordt onze Pieter
Claessins nog eens aangesproken ‘pro perficiendo, vulgo morissen’ van de altaartafel.
Er staat wel duidelijk ‘morissen’; ik weet met de uitdrukking geen weg, maar we
zullen er niet ver nevens slaan met er in ‘vernissen’ te lezen. En de meester wordt
tegelijk vergoed voor het schilderen van teksten ‘in ostiis tabule summi altaris’: op
de deurvleugels van de retabel.
De retabel heeft dus het voorkomen gekregen van de klassieke middeleeuwse
drieluiken, zodat het fonkelend middenpaneel, op gewone dagen, achter de gesloten
zijluiken kan verdwijnen. Natuurlijk, al deze posten van rekening zijn karig in de
beschrijving: ze hebben niet als bedoeling het nageslacht over het verloop van de
werken in te lichten. Het zijn elementen waarmee we de geschiedenis moeten trachten
te rekonstrueren. Maar zouden we ver van de werkelijkheid afwijken als we, met
deze spaarzame gegevens, de geschiedenis samenstellen als volgt.
In 1588 heeft de beeldhouwer Jan Rap een retabel geleverd, die ons paneel moest
omlijsten en ietwat op de schaal brengen van het monumentale koor. Dat ook een
schrijnwerker hiervoor meewerkte is wel zeker: de beeldhouwer mocht, volgens de
ambachtenregeling, geen koffer maken met uitslaande luiken. Maar in ons geval was
het werk van de beeldsnijder zo overwegend, dat hij de koffer met luiken als minder
belangrijk werk van de schrijnwerker heeft overgenomen.
In 1599 zal Pieter Claessins eerst het paneel zelf hersteld hebben, en het snijwerk
met goud en kleur opgewerkt. De afzonderlijke vermelding, op het eind van de post,
van twee engelenfiguren die beschilderd of geschilderd worden, durf ik liefst zo te
verklaren: dat Claessins, op de binnenzijden van de nieuw aangebrachte luiken, twee
engelen schilderde die, wat de verhoudingen en de kleuren betreft, konden meegaan
met de vier personages op het oorspronkelijk paneel. Natuurlijk, artistiek beschouwd,
gaapt er een afgrond tussen van Eyck en de hele schildersfamilie Claessins, die eerder
handige knutselaars waren, en waarvan de haast overdadige productie niet in
verhouding is met de artistieke kwaliteit. Maar 't zijn juist die handige knutselaars
die het aandurven hun werk te stellen naast het reuzenwerk van meesters als van
Eyck. Een vleugelaltaar wordt heel dikwijls gesloten. Staan die teksten, door Claessins
op de luiken geschilderd, niet op de buitenzijde, en vormen ze geen duplicata
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op de teksten, die het nog oorspronkelijk raam versieren, en die, bij de gesloten
retabel, niet meer gezien worden?
Dit is in elk geval zeker: het paneel van kanunnik van der Pale werd, na de
Geuzentijd, op het hoogaltaar gesteld. Waarschijnlijk stond het oorspronkelijk in de
kapel van SS. Pieter en Pauwel. Het bleef op het hoogaltaar tot omstreeks 1628, toen
Hans van Mildert zijn barokke retabel bouwde. In 1599 is het door Pieter Claessins
II gerestaureerd geworden. Wellicht nog eens door Jakob van Oost de oude, die, in
1632-33, 69 pond par. ontving ‘voor werk aan de tafel die vroeger op 't hoogaltaar
stond’.
Men zag er destijds niet tegen op deze oude kunstwerken te laten opfrissen. De
huidige, wetenschappelijk doorgevoerde restauraties hebben ons bewezen dat, ook
in de oude tijden, aan het paneel van van Eyck werd ‘geknutseld’.
M. ENGLISH.

Bijlage
Bewijsstukken uit de rekeningen van Sint-Donaas
1584, oct. 3. - ‘Ancille cuiusdam boni civis huius civitatis, pro conservatione insignis
tabule cum effigie Dni Georgii de Pala...’ Reg. 159, f. 73 v.
1588 (mei). - ‘Joanni Rap, sculptori, pro applicatione tabule Dni Georgii de Pala
artificiosissime depicte, in quandam capsulam ligneam, dudum prius ad eam
destinatam...’ Reg. 162, f. 71.
1599, april 24. - ‘Petro Claissins pictori, 24 aprilis 99 et sequentibus aliquot
mensibus, pro pictura et restauratione tabule cum imaginibus olim date huic ecclesie
per Magistrum Georgium de Pala et modo collocate in summo altari huius ecclesie;
cum pictura duorum angelorum et aliorum dependentium...’ - Reg. 173, f. 65.
1603. - ‘Petro Claeissins... pro perficiendo, vulgo “morissen” et titulis in ostijs
tabule summi altaris...’ - Reg. 176, f. 78 v.
1632-33. - ‘Jacobo van Oost pro deliberatione auri et sua opera circa tabulam seu
picturam quondam summi altaris.’ - Reg. 190, f. 54 v.
Computus fabrice sancti Donatiani.
Brugge, archief van het Bisdom.

Kattekeutelgrond
Wordt gezegd van losse opgevoerde aarde waar men moeilijk met de spade een put
kan in maken, er zit geen snede in.
- 'k Ben vandaag mijn nieuwe lochting (achter een nieuw huis te midden
aangevoerde grond) gaan delven, maar 'k hebbe wat tegengekomen in die
kattekeutelgrond.
Ingooigem.
A.D.S.
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De polders van Oostende
(vervolg van blz. 42)
Vóór de 15de eeuw beperkte de ‘haven’ van Oostende zich tot een kleine geul ten
westen van de stad waar slechts vissersschuiten konden binnenvaren. In het begin
van de 15de eeuw was een grotere geul ontstaan, die in 1445 met

Fig. 1. - Oostende in de XVIe eeuw volgens de kaart van Jacob van Deventer.

A. Oude stad.
1. Vroegere haveningang. - 2. Oude stad, nu in zee verdwenen; zuidwaarts
daarvan: de oude binnenhaven. - 3. Havenvliet. - 4. Nieuwe Oostendse
Watergang, later de St-Katharinakreek. - 5. Oude kerk. - 6. Nieuwe kerk. - 7.
Vierboete (oude vuurtoren). - 8. Havenvliet.
De zware lijnen duiden het huidige Oostende aan.
B. Huidige stad.
I. Tegenwoordige haveningang. - II. Oude vuurtoren op de zeedijk. - III. Dokken.
- IV. Statie Oostende-stad. - V. Wapenplaats en stadhuis. - VI. Kursaal. - VII.
Leopoldplaats. - VIII. Koninklijke villa. - IX. Leopoldpark. - X. Oude vis- mijn.
- XI. Zeestatie.
De zware lijn die loopt van II over VI naar VIII is de huidige zeedijk.
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toelating van Philips de Goede tot een nieuwe haven werd uitgebouwd. Enkele jaren
voordien (1443) had men ter vervanging van een oud kanaal een nieuwe waterweg
gegraven, de Nieuwe Oostendse Watergang (fig. 1)(3), die een verbinding tot stand
bracht tussen de haven en het Yperleed. Het Yperleed liep in de Polderstreek van
Diksmuide over Schore, Slijpe, Leffinge, Snaaskerke, Oudenburg en Jabbeke naar
Brugge. Het vormde een zeer belangrijke verbinding tussen de twee grote
West-Vlaamse handelscentra uit de Middeleeuwen, Brugge en Ieper. Het Yperleed
was voor het grootste deel gegraven, een kanaal dus en geen natuurlijke waterloop;
wel werden hier en daar kleine gedeelten van vroegere kreken (van de Duinkerken
III-transgressie) bij de aanleg ervan gebruikt. Een zijtak van het Yperleed is de
Sluisvaart, die nabij Middelkerke in zee uitmondde en o.a. zorgde voor de afwatering
van het Kamerlingsambacht(4). Op de plaats van uitmonding bestaat nu nog in de
duinen, bijna 1 km ten oosten van Middelkerke, de zgn. Sluisput. Een andere tak, de
hoofdwatergang van 's Heer Woutermans Ambacht(5), mondde in zee uit langs de
Woutermanssluis daar waar in 1599 het Albertusfort zou gebouwd worden.
Alhoewel door de haven van 1445 een eerste opkomst mogelijk was, dankt
Oostende nochtans zijn latere bloei aan een nieuwe haven, ontstaan op het einde van
de 16de eeuw. Deze tijd bracht voor onze streken de godsdienstoorlogen tussen de
Rooms-Katholieken (Spanjaarden) en de Gereformeerden van het Noorden. Nadat
de Spanjaarden verschillende grote steden hadden ingenomen bleef in 1585 nog
slechts Oostende in handen van de Hollanders. Na de slag bij Nieuwpoort in 1600
brachten ze Oostende in staat van beleg onder Maurits van Nassau. Met strategische
doeleinden hadden de belegerden de duinen ten oosten van de stad geplaneerd.
Gevolgen bleven niet uit: de zee baande zich hier een weg en spoedig kwam de streek
onder water tot in Bredene, Mariakerke, Oudenburg en Leffinge. Oostende was klaar
om gedurende 3 jaar (1601-1604) een ‘merkwaardig beleg’ te doorstaan, dat in 1604
eindigde met de inname van de stad door de Spanjaarden.
Het zeewater, dat gans die tijd vrije loop had, schuurde ten oosten van de stad een
diepe geul uit, de Oostgeul ge-

(3) Het cliché van fig. 1 werd ons welwillend ter beschikking gesteld door Dr. J. De Smet, aan
wie wij onze beste dank betuigen. Deze figuur komt uit zijn publikatie Het Vlaamse Polderland
en de Kust (Uitgave Gidsenbond - Brugge).
(4) Het Kamerlingsambacht omvatte de gemeenten Leffinge, Mannekensvere, Middelkerke,
Stene, Slijpe, Snaaskerke, Westende en Wilskerke.
(5) 's Heer Woutermans Ambacht of Serwoutermansambacht omvatte de gemeenten Bredene,
Ettelgem, Mariakerke, Oudenburg, St-Katharina en Zandvoorde.
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naamd, die het ontstaan gaf aan de huidige haven. Op plattegronden van Oostende
van na 1600 ziet men dat de havengeul in het oosten van de stad ligt terwijl ze op
oudere kaarten in het westen ligt (fig. 1). Wel liep er aan de oostzijde een waterloop,
die misschien een rol kan gespeeld hebben bij de vorming van de oostgeul. De schade
door het water aan het omliggende berokkend moet zeer groot geweest zijn. Op
aanvraag van het Brugse Vrije werd het overstromingsgebied in een wijde kring
omschreven. In 1608 werd de Steense dijk

Fig. 2. - De Polders van Oostende.

gebouwd. Hij begint aan de duinen nabij het vroegere Albertusfort en loopt langs
Stene-dorp naar het zuidoosten tot op een 500 meter ten noordoosten van
Snaaskerkedorp. Vandaar beschrijft de ringdijk een vierde van een cirkelomtrek lot
aan Plassendale (gehucht van Oudenburg). Langsheen dit gedeelte van de dijk werd
in 1640 de vaart Plassendale-Nieuwpoort gegraven. Van Plassendale loopt de dijk
over grondgebied van Bredene tot aan de zee. Dit laatste deel, de Groenendijk
genaamd, kwam in 1612 klaar; men gebruikte hiervoor een kort stuk van de hoger
vernoemde dijk van de Watering van Blankenberge. Het overstroomde gebied was
aldus in een wijde kring omschreven (fig. 2). Hierin lagen echter nog twee dorpen:
Zandvoorde en St. Katharina. Zand-
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voorde had een tamelijk gunstige ligging: ver van de haven en hoog op een zandige
kreekrug van de Duinkerken II-transgressie (zie boven). Toen men in 1626 de
Legaardsdijk aanlegde van bij de Philippusfort(6) tot aan de Steense Dijk, was
Zandvoorde voorlopig beveiligd. Voor St. Katharina was de toestand gans anders;
het dorp werd aan zijn lot overgelaten en zou van de kaart verdwijnen. De kerk van
St. Katharina lag op ongeveer 1 km ten oosten van het Albertusfort. Ze staat nog
aangegeven op een ‘ommeloper’ van de omstreken van Oostende rond 1600.
Vanuit de oostgeul ontsprongen verschillende grote kreken met zijtakken. De
voornaamste zijn: de St. Katharinakreek (waarschijnlijk ontstaan in de bedding van
de Nieuwe Oostendse watergang), de Gauwelozekreek en de Keignaardkreek (ook
Keiaard geschreven en zo uitgesproken). In 1626 werd langs de rechteroever van de
Gauwelozekreek een dijk opgeworpen.
In 1622 was het kanaal Brugge-Plassendale klaar gekomen. De verbinding met
Oostende werd verwezenlijkt door het graven van een kanaal vanuit Plassendale over
Zandvoorde. Dit kanaal, dat tot in 1664 dienst zou doen, is nog duidelijk te zien in
de Oude Polder; ook in de Keignaardpolder hebben we er sporen van teruggevonden.
Spoedig bleek dat de havengeul van Oostende sterk van de verzanding te lijden
had en dat zij slechts op diepte kon gehouden worden door te ‘spoelen’ met
achterwateren. Door de uitschurende werking van het in- en uitstromend zeewater
werd het zand inderdaad uit de havengeul meegesleurd. De aanleg van de Legaardsdijk
(1626) had echter de massa der achterwateren sterk verminderd, zodat de dijk reeds
in 1627 opnieuw zou doorgestoken geworden zijn. In mei 1631 werd de dijk hersteld,
waarschijnlijk op aanvraag van Zandvoorde. Oostende verkreeg nochtans dat sommige
werken, zoals het bouwen van havenhoofden en een kaai, werden uitgevoerd op
kosten van Zandvoorde en van de omliggende Ambachten.
In 1637 kregen de magistraten van Brugge, Veurne en Diksmuide de toelating om
een nieuwe vaart te delven van Plassendale naar Nieuwpoort, Veurne en Duinkerken.
Het traject Plassendale-Nieuwpoort kwam, volgens de meeste auteurs, klaar in 1640.
Het verving het vroegere Yperleed, wiens bedding op sommige plaatsen in het nieuw
kanaal ligt, terwijl op andere plaatsen te uitgesproken bochten werden afgesneden.

(6) Het Philippusfort stond ongeveer waar nu Sas Slijkens ligt. Het was een van de talrijke forten
gebouwd bij het beleg van Oostende. Het Philippusfort is op de kaart van Ferraris (1777)
aangegeven. In 1782 werd het verkocht en gesloopt.
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Rond 1650 werd een siphon gebouwd onder het kanaal, om het water van de
Moervaart naar de Gauwelozekreek en vandaar naar de havengeul te leiden. Niettemin
was de hoeveelheid spoelwater te gering, zodat de geul in 1662 sterk verzand was
en bij laagtij nog slechts 0,55 m diepte had. Men overwoog nieuwe spoelpolders te
bouwen. Op 4 augustus 1663 kwam markgraaf De Caracena naar Oostende om de
kwestie persoonlijk te onderzoeken. Hij beval ‘2800 gemeten(7) lands te doen
onderwateren met toevoeging, dat de Heren's Lands van de Vrijen de nodige dijken
zouden maken binnen de tijd van twee maanden’(8). Twee belangrijke dijken werden
opgeworpen. De eerste loopt van Plassendale naar Oostende; het is de zuiddijk van
het nieuw kanaal Plassendale-Oostende, dat omtrent terzelfdertijd gegraven werd.
De tweede dijk, die we de Zandvoordedijk zullen noemen, loopt vanaf het kanaal
Plassendale-Oostende, op een 900 m ten westen van Plassendale. in zuidwestelijke
richting tot op een 600 m van Zandvoorde-dorp. Hier beschrijft hij een bocht en loopt
dan in rechte lijn tot aan de noorddijk van het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. De
bedoeling waarmee deze dijk werd aangelegd is duidelijk: Zandvoorde-dorp en de
hoofdweg Zandvoorde-Oudenburg, waarlangs talrijke huizen stonden, te beschermen.
Op de stafkaarten wordt het zuidelijk gedeelte van deze dijk, tezamen met een dijk
die eerst in 1698 zou worden aangelegd (zie verder), aangeduid als Gemene Dijk,
wat oorzaak is geweest van talrijke misverstanden. De oorzaak van deze verwarring,
waarbij twee stukken van verschillende dijken worden aangegeven als vormende
een geheel, is dat de Gemene Dijk van de stafkaart een doorlopende rijweg biedt.
Het noordelijk deel van de Zandvoordedijk loopt dwars door het veld en wordt niet
als rijweg gebruikt, zodat er op de stafkaarten weinig belang wordt aan gehecht (fig.
3).
Nadat De Caracena op 28 september 1663 de streek nogmaals bezocht had werd
op 25 maart 1664 - dus met enige vertraging op de door hem vooropgezette termijn
- het voorbereide gebied, omsloten door stevige dijken, onder water gelaten. Het
omvatte de St. Katharinapolder, de Keignaardpolder en de Nieuwe Polder. De twee
hoofdkreken in dit gebied waren de Gauwelozekreek en haar zijtak, de
Keignaardkreek(9). Deze onderwaterlating geschiedde zeker

(7) 1 gemet = ca. 0,44 ha.
(8) Chronyke van Vlaenderen III, blz. 722 (ed. A. Wydts 1736). - P. Beaucourt, Beschrijving
van... den Brugschen Koophandel, blz. 278. Brugge, 1775.
(9) De benaming Keignaard komt reeds voor in een proces-verbaal van 12 mei 2297, handelend
over de ‘Caingnaerds Weghen’: ... C'est assavoir en monstrant et désignant que pardedens
les deux chemins appelez Caingnaerds Weghen...’ E. Vlietinck, Cartulaire d'Ostende, blz.
67. Antwerpen, 1910. - Er bestond een Oost- en een West-Caingnaerd.
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niet met algehele instemming van de grondeigenaars, vooral niet van deze van
Zandvoorde, dat zo maar 4/5 van zijn grondgebied verloor - althans tijdelijk. Op 8
april 1664 werd dan ook voorzichtigheidshalve een ‘Placcaert’ uitgegeven waarbij
het verboden was dammen of dijken in de polder van Zandvoorde te maken.
Het kanaal Oostende-Plassendale was op 21 december 1664 voltooid zodat de
oude vaart (1622) Plassendale-Zandvoorde-Oostende haar betekenis verloor. In 1664
besloot men een groot sas te bouwen op Slijkens, maar het duurde tot in 1672 voor
de eerste steen daar werd gelegd. Nadat de werken van 1673 tot 1675 onderbroken
waren geweest, kon het sas van Slijkens 4 januari 1676 in gebruik worden genomen.
Intussen had de havengeul, dank zij de grote massa spoelwater uit de overstroomde
‘polders’, weer een behoorlijke diepte gekregen. Op 25 september 1698 had men
binnen de haven een diepte van veertig tot vijftig voet, zodat men zelfs voor de stad
en de haven vreesde; de Keignaardkreek was op dat ogenblik ongeveer dertig voet
diep. De ‘polder van Zandvoorde’ werd terug ingedijkt ‘daar alleenlijk uitlatende de
Schorren van den Zwaenenhoek, benevens eenige andere ten westen van den Keyaart,
tusschen den ouden en den nieuwen Dijk’ (Bowens, deel I, blz. 166). Door ‘polder
van Zandvoorde’ wordt waarschijnlijk de Nieuwe Polder verstaan, die inderdaad
‘nieuw’ was ten opzichte van de Oude Polder die in 1663-1664 was ingedijkt. De
dijk die de Nieuwe Polder langs het noorden begrenst (de westelijke helft van de
zgn. Gemene Dijk van de stafkaart) zou dus in 1698 aangelegd zijn. De ‘enige andere’
schorren zijn waarschijnlijk deze van de St. Katharinapolder.
(Slot met fig. 3 volgt).
J. AMERYCKX

Een gast stinckt op den derden dagh
Dit spreekwoord zal ouder zijn dan A.G. in Biekorf (hiervoor blz. 64) vermoedt. Het
moet reeds in het Oude Rome bekend geweest zijn. In Plautus' comedie Miles
Gloriosus (geschreven ca. 200 vóór Christus) zegt een der personages het volgende:
‘Geen gast is ooit in het huis van een vriend zo welkom, dat hij niet tegensteekt na
drie dagen’. Het originele latijn van Plautus luidt: ‘Nam hospes nullus tam in amici
hospitiom devorti potest, quin, ubi triduom continuom fuerit, iam odiosus siet.’
Dat ‘gast en vis’ stinken na drie dagen wordt ook gezegd in een latijnse spreuk:
‘Post tres dies piscis vilescit et hospes’. Ik weet echter niet of dit Latijns spreekwoord
bij de klassieke schrijvers voorkomt, ofwel tot het middeleeuwse latijn behoort.
M.L.
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De grauwe merrie is het beste paard
Dit spreekwoord duikt eerst laat in nederlandse bronnen op. De eerste die het vermeldt
is Harrebomée in zijn Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal (1858). Hij citeert
het samen met de variante: De schimmel is het beste paard. De Cock heeft het zelf
niet gehoord, zijn opgave in 1911 steunt op de duitse verzamelingen van
Reinsberg-Düringsfeld (1872-75) en van Schrader (1896). Reinsberg heeft de spreuk
‘Die Schimmelstute ist das beste Pferd’, samen met een grappige vertelling over ‘de
vrouw die de broek draagt’, blijkbaar uit het engels overgenomen(1). Vóór de 19e
eeuw wordt van dit spreekwoord noch in het nederlands noch in het duits een spoor
gevonden.
Het engels daarentegen kent de spreuk reeds vroeg in de 16e eeuw, en wel met de
betekenis ‘de vrouw is baas in huis’ die tot heden heeft stand gehouden. De oudste
getuige ervan is niemand minder dan de beroemde kanselier en martelaar Sir Thomas
More. Zijn werk A Dialoge concerning Heresyes uit het jaar 1528 bevat een hoofdstuk
(Book II, ch. 5) dat de vraag behandelt: Whether the wife rules the husband. En More
laat onmiddellijk horen dat het spreekwoord in zijn tijd bekend was; hij schrijft:
‘Here were we fallen in a greate question of the law, whether the grey mare may be
the better horse or not’.
Het spreekwoord komt ook reeds voor in het belangrijke werk van J. Heywood A
Dialogue containing... the Proverbs of the English Tongue, uitgegeven in 1546. De
tekst luidt daar:
She is... bent to force you perfors
To know, that the grey mare is the better hors.

Duidelijk is hier ook de betekenis van de spreuk; zij is een equivalent van: de vrouw
is de baas in huis, de vrouw draagt de broek.
Gelijktijdig, in zijn Breviary of Healthe (1547), haalt Andrew Boorde de spreuk
aan met een kurieuze variante: ‘The white mare is the better horse’. Deze lezing staat
alleen; in de vindplaatsen bij engelse schrijvers gaat het spreekwoord steeds over
‘the grey mare’: de grauwe merrie. Aldus in een citaat van omstreeks 1570 uit het
anoniem werk The Marriage of Witte and Science; eveneens in een brief van koning
Karel I van Engeland uit 1626 waarin hij schertsend schrijft: ‘My sister and my
brother (I place them so,

(1) A. De Cock. Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk, blz.
63; 275 (Gent 1911).
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becaus I thinke the gray meare is the best horse)’, alsmede in een brief uit 1625 van
James Howell. William Chetwood haalt in 1726 het spreekwoord als zodanig aan in
zijn Adventures of Captain Robert Boyle: ‘She began to tyrannize over my master...
and soon prov'd, as the Saying is, The gray Mare to be the better Horse’(2).
Wij verlaten een ogenblik dit spreekwoord om een andere engelse zegswijze in het
midden te brengen, namelijk de nog steeds niet opgeklaarde ‘Flanders mare’: de
Vlaanderse merrie.
Engelse schrijvers uit de 18e eeuw spreken figuurlijk en humoristisch - met
toepassing op het uiterlijke van een vrouw - van de Vlaanderse merrie die het schoonst
van ver is, en dus ver van schoon. Smith-Heseltine citeert de spreuk: ‘Like Flanders
mares, fairest afar off’, met twee vindplaatsen uit 1717 en 1732. Het citaat uit een
vertelling van 1717 luidt: ‘Uncle told me now we are to see yon damsel of Mr.
Collingwood's. She's like a Flanders mare’(3).
Volgens Macaulay in zijn History of England (1849) was de grauwe Vlaanderse
merrie reeds ten tijde van koning James II (1685-88) een gezocht koetspaard in
Engeland. ‘De koetsen van de aristocratie, zo schrijft hij, werden getrokken door
grauwe Vlaanderse merriën die, naar men meende, uitmuntten door hun bevallige
draf en beter dan enig ras uit eigen fokkerij bestand waren om de zware rijtuigen
over de ruwe straten van Londen te trekken’. En de beroemde geschiedschrijver
voegt er bij dat appelgrauwe Vlaanderse merriën (dappled Flanders mares) een teken
van distinctie waren ten tijde van Pope (1688-1744) en later nog(4).
Macaulay liet zich echter bekoren om, in een etymologiserende voetnoot, een
verband te leggen tussen de grauwe Vlaanderse merrie en de grauwe merrie van het
spreekwoord. Zijn gissing formuleert hij als volgt: ‘Het bekende spreekwoord dat
de grauwe merrie het beste paard is vond zijn

(2) Stevenson's Book of Proverbs, Maxims and Familiar Phrases p. 1527 (Londen 1949). The
Oxford Dictionary of English Proverbs p. 267 (Oxford 1948; ed. Smith-Heseltine, 2e uitgave
door P. Harvey). Zie ook de grote Murray (Oxford Dictionary) IV, 2, 410 (Londen 1900).
(3) Smith-Heseltine a.w. p. 208.
(4) ‘The coaches of the aristocracy were drawn by grey Flemish mares, which trotted, as it was
thought, with a peculiar grace, and endured, better than any caste reared in our island the
work of dragging a ponderous equipage over the rugged pavement of London... The ‘dappled
Flanders mares’ were marks of greatness in the time of Pope, and even later’. Over deze tekst
van Macaulay, zie de vraag in Wetenschappelijke Tijdingen XII, 1952, 65-66, alsook P.
Lindemans, Geschiedenis van de Landbouw in België II 293, 318, 325, 331 (Antwerpen
1952). Henry Smithers noteert nog in 1816, in zijn reisbeschrijving (Observations made
during a Tour through the Netherlands, 1e ed. p. 160; Brussel 1817) dat de ‘Flanders mares’
in Engeland zeer bekend waren.
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oorsprong, zo vermoed ik, in de algemene voorkeur die de grauwe merriën van
Vlaanderen genoten boven de beste koetspaarden van Engeland’(5). Macaulay's
voorstelling werd in sommige encyclopedieën overgenomen(6). Stevenson, in zijn
meesterlijk Book of Proverbs (1947), wijst er terecht op dat Macaulay's theorie vervalt
door het feit dat het spreekwoord ‘The grey mare is the better horse’ ten minste tot
1528 opklimt en dus belangrijk ouder is dan de zegswijze van de ‘Flanders mare’(7).
De twee spreuken staan historisch en semantisch volstrekt los van elkaar.
Op het spreekwoord ‘The grey mare is the better horse’ werden vertellingen gemaakt,
die ook naar het vasteland overgekomen zijn. H. Stalpaert heeft in Biekorf (1947,
49-53) deze vertellingen behandeld naar aanleiding van een versie door hem in 1947
te Zevekote opgetekend. In de Vlaamse vertelselschat was dit koddige vertelsel op
het thema van de vrouw die de broek draagt, tot dan toe onbekend. De engelse
oorsprong er van ligt voor de hand; een versie moet ten andere voorkomen in een
bundel Sayings van de engelse auteur F.S. Cozzens, een werk dat we tot heden niet
konden bereiken(8).
Een spreekwoord van de grauwe merrie komt in onze oude nederlandse
spreekwoordenschat niet voor. Wij hadden echter een equivalent dat ten minste even
oud is in ‘de vrouw die de broek draagt’(9). Anna Bijns († 1575) is, menen we, de
oudste bekende getuige van dit spreekwoord dat reeds in haar ‘amoureuse’ refreinen
van ca. 1530 voorkomt. De man laat zij over zijn wederhelft klagen als volgt:
Zij grijst zoo lelijck, ic en weet waer schuylen.
Zij smijt my buylen, dat my d'oogen puylen;...
Zij can my jagen van hoeke te hoeke...
Want zij wilt dragen alleen de broeke.

De spreuk blijkt, vooral in en door onze rederijkerij, een algemene verspreiding te
hebben gekend in Noord en Zuid(10).

(5) ‘The vulgar proverb, that the grey mare is the better horse, originated, I suspect, in the
preference generally given to the grey mares of Flanders over the finest coach horses of
England’.
(6) O.m. in Crowther's Encyclopaedia of Phrases and Origins 49 (Londen 1946).
(7) Ook in Brewer's Dictionary of Phrase and Fable s.v. Mare (ed. 1946) wordt Macaulay's
suggestie van de hand gewezen.
(8) Stevenson's Book of Proverbs p. 1527.
(9) In het engels komt de spreuk ‘wear breeches, get the breeches’ reeds voor in de 15e eeuw;
talrijke teksten bij Stevenson p. 2506. Ook in het frans (porter les cháusses, les culottes) en
in het duits (die Hosen anhaben) moet de zegswijze reeds vroeg bekend geweest zijn. Zie
Stoett, Nederl. Spreekwoorden no 359 (4e uitg.; 1923).
(10) Zie de teksten in Wdb. Ned. Taal III (1902) 276, 1460, 1469-70. - Men lette op de tegenstelling
broeken (de mannen) tegenover doeken (de vrouwen).
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Vader Cats besluit een berijmde twistpartij tussen twee echtelingen met het vers:
Maer Gys die bolt te kort, en Fy behout de broeck.

En Pater Poirters besluit een moralisatie van zijn Masker van de Wereldt (1646) met
de rijmen:
Och, als doecken draegen broecken,
Dat is voor de Mans een Cruys.

Een paar minder bekende teksten mogen hier medegedeeld worden. Een
Prognosticatie gedrukt te Antwerpen in 1560 richt de volgende onvriendelijke verzen
tot de Mechelse vrouwen: ‘In teecken dat ghi... de broeck oock draecht’ met als
slotregel: ‘Voorwaer die een quaet wijf heeft is deerlick gheplaecht’.(11).
Ook de auteur van het 16e eeuwse volksboek Vanden, X. Esels hanteert de spreuk
in dicht en ondicht. Hij schrijft:
Dezen Ezel behoortmen oock wel te begecken,
Dat hij de dante zijn wijf laet de broeck aentrecken.
............

O ghi arme esel! ghy bloode catijf, wat een lijse sijdy? merct ghi niet dat
ghi u wijf die broeck laet draeghen die u zelve behoort te draghen?(12).
En Jeroen Jeroensz deelt in het tweede deel van zijn Koddige en Ernstige Opschriften
(blz. 85; Amsterdam 1683) het volgende luifelschrift mede:
Gij mannen fijn
Die t'huis wilt zijn
In rust en vrede,
Die geven den Wijve
De Broeck aan 't lijve
En 't Wambais mede.

Een woord nog over de witte merrie die hiervoor als een oude variante in het engels
werd vermeld. De spreuk: ‘Een wit paard heeft veel stro nodig’ (gezegd van een
pronkzieke vrouw) kunnen we niet situeren in de tijd noch in de ruimte; zij schijnt
echter niet oud te zijn(13).
Door onze geachte medewerker dhr. J. Delbaere van Rumbeke werd alhier (Biekorf
1954, 200) een Roeselaarse tekst uit 1716 medegedeeld waaruit blijkt dat kwade
tongen

(11) Bibliotheca Belgica, 2e série, s.v. Prognosticatie.
(12) Uitgave Antwerpen 1580 (Jan van Ghelen de Jonghe) p. 9-10.
(13) Zie de spreuk bij G. Langeler, Mozaiek van het Paard 41 (Lochem 1945). Ook door Gezelle
opgenomen in zijn Duikalmanak: ‘Witte peerden eischen veel strooi’.
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de uitdrukking ‘op een witte merrie rijden’ gebruikten voor bankroet maken, in een
sobere toestand verkeren. En omstreeks 1900 werd door de zanters van de
Westvlaamse Onderwijzersbond (o.l.v. R. Ghesquiere) het spel ‘Magere merrie
rijden’ beschreven als een kinderspel dat ook ‘Grauwe merrie rijden’ genoemd
werd(14). Het spel wordt er alleen met de algemene verwijzing ‘Vlaanderen’
gelocaliseerd. Magere merrie rijden is nog heden bekend in de Westhoek, ook als
een spel van volwassenen. Is de benaming ‘Grauwe merrie rijden’ voor dit spel
tegenwoordig nog ergens in voege?
Dat de grauwe merrie oorspronkelijk tot het engelse taaleigen behoort wordt ten
slotte nog bevestigd uit de spreuk: ‘Money makes the gray mare to go’ die in 1659
eenmaal voorkomt(15) als een soort contaminatie met de gewone vormen van deze
zegswijze: Money makes the mare to go, - makes the old mare trot, - makes the old
wife trot(16). Ons middeleeuwse diets kende reeds in de 14e eeuw een equivalent
daarvan(17) in de spreuk: Nood doet oude kwenen draven.
A.V.

Testerep - Ter Streep
Op blz. 41 hiervoor, in de belangrijke studie van J. Ameryckx over de Polders van
Oostende, lezen we:
‘Men weet dat tot in de 16e eeuw Oostende vermeld staat als Oostende-ter-Streep.
Er waren ook nog Westende-ter-Streep, Middelkerke-ter-Streep en
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Streep (Mariakerke).’
Wij hebben er hier (Biekorf 1955, 330) reeds op gewezen dat een Terstreep nooit
bestaan heeft, wel een Testerep of Testereep. Vroeger heetten deze plaatsen dan ook:
Middelkerke in Testrep, Middelkerke Testrep, Middelkerke in Testreep, Ostende de
te Strep (Frans), e.d.
Testerep heeft met streep niets te maken en het is zelfs zeer twijfelachtig of het
met reep (duinreep) iets te maken heeft. Waarschijnlijk is het een apa-toponiem:
tester-apa = westelijke Apa. Vgl. Biekorf 1956, 281.
Wanneer wordt nu eindelijk eens voorgoed die taaie ‘Ter Streep’-fabel opgeruimd.
Wie helpt er aan mee?
J. DE LANCHE.

(14) Kinderspelen uit Vlaamsch België II, 162 (Gent, 1905; uitg. Kon. VI. Academie).
(15) The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes (ed. I.P. Opie) p. 297 (Oxford 1952).
Smith-Heseltine 430. Stevenson 1618.
(16) Over ‘mare’ als scheldwoord overgedragen op een vrouw, zie Verdam Mnl. Wdb. s.v. mare;
Oudemans 4, 308.
(17) Verdam 6, 883: (Die) noot doet oude quenen draven; gheven doet die quenen draven.
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Mengelmaren
Vijftig jaar volkswerken te Izegem
Het zwaartepunt in de geschiedenis van een stad als Izegem ligt in de laatste
anderhalve eeuw van haar ontwikkeling. Dit is zodanig waar dat, in een te schrijven
‘Geschiedenis van Izegem’, de periode vóór 1800 feitelijk als een voorspel mag
behandeld worden en dat de auteur, zo hij naar passende schaal wil werken, het gros
van zijn hoofdstukken aan de jongste 150 jaar zal wijden.
Geen moderne stad van West-Vlaanderen werd tot nu toe in historicis beter bediend
dan Boos Izegem. Een van haar zonen heeft zich aan de onderneming aangespannen
en zich ingewerkt in de geschiedbronnen die deze periode eigen zijn. Met een
voorbeeldige methode en een verbazende werkkracht. Verleden jaar stelde hij een
album samen over de nijverheden van zijn vlijtige geboortestad en in 1955 een
monografie over de kerk en het kerkelijk leven van de laatste eeuw (Biekorf 1956,
188 en 1955, 220). De 50e verjaring van het plaatselijk Kristelijk Werkersverbond
was ditmaal de gelegenheid om een gedenkboek te schrijven dat een monografie van
de arbeidersbeweging en het syndikalisme te Izegem geworden is.
De samengebrachte - handschriftelijke, gedrukte en mondelinge - documentatie
is indrukwekkend. En eens te meer blijkt hier dat belangrijke gedrukte bronnen uit
deze jonge periode zo maar niet voor de hand liggen: van het in Izegem gestichte
weekblad De Volksmacht b.v. kon de schrijver de jaargangen 1920 en 1937-40
nergens vinden.
Als een model van documentatie die, door haar volledigheid, een meer dan lokale
betekenis krijgt, noemen we de Bijlage I: Stakingen en opstandige bewegingen onder
de arbeiders te Izegem tot 1940 (blz. 120-130).
En aan al onze lezers bevelen we in dit boeiend geschreven werk de lezing aan
van de inleidende bladzijden die een uitstekende schets zijn van het volksleven in
de laatste helft van de vorige eeuw.
- J. GELDHOF. 50 jaar christelijke arbeidersbeweging. Izegem, 1957. Uitgave van
het Krist. Werkersverbond. In-8, 148 blz.; geïllustreerd.
A.V.

Figuren uit de abdij van Oudenburg
Over twee abten van deze abdij: Jaspar de Bovincourt (1569-1577) en Melchior
Everaert (1577-1583) worden onuitgegeven bijzonderheden medegedeeld door Dom
Nicolas Huyghebaert in Sacris Erudiri VIII, 2, 1956, blz. 329-348 (Uitg.
St-Pietersabdij, Steenbrugge). Een derde behandelde figuur is de Oudenburgse monnik
Arnout Wion die in 1582 uitweek naar Italië en er als ‘Donno Arnoldo Flandro’
verscheidene geleerde werken over geschiedenis van zijn Orde publiceerde.

Biekorf. Jaargang 58

91

Geschiedenis en Oudheden van Damme
Een van de ‘kunsthistorische wensen’ van Prof. Stan Leurs was een boek ‘Damme’
te zien tot stand komen. De V.T.B. heeft deze wens van zijn voornaamste stichter
en gewezen voorzitter vervuld met een hulde-album waarvan architect Huib Hoste
de teksten heeft samengebracht.
Alleen de kleine helft van de inhoud is kunstgeschiedenis en dan nog in hoofdzaak
geschiedenis der architectuur van de kerk en van de burgerlijke gebouwen: stadhuis,
hospitaal, huizen. In hun uitgediepte en rijk geïllustreerde studie verlaten Prof. Leurs
en Huib Hoste slechts eenmaal het terrein van de bouwgeschiedenis om de verdwenen
muurschilderingen van de kerk te bespreken. Voor de beelden, meubilering en
verzamelingen in de musea wordt eenvoudig verwezen naar de geïllustreerde gids
van R. Vandenberghe (uitgave Gidsenbond Brugge). Daardoor vertoont het
kunsthistorisch deel van dit werk een leemte die de lezer algemeen zal betreuren.
De geschiedenis van Damme vult de grote helft van het werk: meester R.
Vandenberghe is er aan het woord met de grondige kennis van de topografie, de
oudheidkunde en de geschreven bronnen van Oud Damme die hem eigen is. Haven,
tol, zeerecht en stapel komen aan de beurt, de plaatsnamen worden uitvoerig
behandeld, en ook de vestingstad in de lange eeuwen van haar teleurgang krijgt voor
het eerst een goed verantwoorde beschrijving.
In aanhangsel komen enkele bladzijden van Prof. J. van Mierlo over Jacob van
Maerlant en van Dr L. de Baene over Uilenspiegel te Damme. Genoeg om te verlangen
naar een aanvullend stuk over Damme in de letterkunde en in de schilderkunst vanaf
de Romantiek tot op onze dagen.
De illustratie, die een belangrijk deel van dit werk uitmaakt, is keurig en verzorgd,
de afdruk van sommige platen vertoont echter technische onvolkomenheid.
Het werk moet tamelijk lang op het getouw hebben gestaan. Zo komt het dat de
monografie van Dr Luc Devliegher over de gotische bouwkunst in West-Vlaanderen
(1954) door de auteurs niet benuttigd werd. De literatuuropgave is overigens niet
vrij van nalatigheden.
Over dit verdienstelijk werk hangt helaas de schaduw van een ontstellend aantal
zet- en drukfouten. Weinig bladzijden bleven vrij. Dit is tegen de goede gewoonte
van V.T.B. die haar uitgaven steeds aanbiedt in korrekte en verzorgde typografie.
Noblesse oblige. Daarom mogen we het geval van het album ‘Damme’ niet laten
voorbijgaan zonder daarop te wijzen.
A.V.

- DAMME. Een werk samengesteld onder leiding van Huib Hoste. V.T.B. uitgave.
Antwerpen, 1956. In-4, 196 blz. Met 78 afbeeldingen. Prijs: 250 F.
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Onze Zeevissers van Westhoek tot Oosthoek
‘Aan de Vlaamse zeekust... openbaren zich drie levensgemeenschappen van
zeevissers: de Westhoek van De Panne tot Nieuwpoort, het centrum Oostende, de
Oosthoek of Blankenberge-Heist (Zeebrugge).
Ieder centrum heeft eigen kenmerken en vormen van bedrijvigheid zodat ieder
een afzonderlijke beschrijving vergt. Naar belangrijkheid lagen de verhoudingen in
1905 als volgt: in de Westhoek verbleven 33% van de zeevissers, te Oostende 46%,
in de Oosthoek 21%. Juist vijftig jaar later waren die verhoudingen tot de volgende
procenten gedaald of gestegen: in de Westhoek 10%, te Oostende 52%, in de Oosthoek
38%.’
Met deze opgave van het sociaal-historisch kader worden we ingeleid in een vlot
geschreven en goed gedocumenteerde brochure van H. STALPAERT: Oudvlaamse
Zeevisserij. Historie en Folklore. (Uitgeverij voor Gemeente-administratie. Heule,
1957. In-8, 48 blz.) Ook bij de beschrijving van de vissersplaatsen wordt het
geografisch aspekt buiten beschouwing gelaten. Het overzicht is hoofdzakelijk gewijd
aan het vissen als beroep en aan de beschrijving van het dagelijks leven van de vissers.
Met een zeer goede, beschrijvende bibliografische nota.
A.V.

Ziektediening
Gelijkluidendheid plaatsnaam - ziekte
Door W. Giraldo en J. Delbaere werden in Biekorf 1956, blz. 72 en 313 verscheidene
voorbeelden aangehaald van een soort phonetische aantrekking tussen plaatsnaam
en ziekte. De volksdevotie hoort gaarne de naam van de ziekte weerklinken in de
naam van de beevaartheilige of van de plaats waar deze beevaartheilige vereerd
wordt. Voorbeelden zijn:
tegen de ruie (huiduitslag) gaat men dienen naar Ruien; tegen 't zilt naar Zulte;
tegen de geluwe zucht (geelzucht) naar Geluwe; tegen de distel (huidziekte, fr. rogne)
naar St-Joris-ten-Distel; tegen de roos naar Rozebeke.
Woordspeling ligt ook aan de grond van de ziektediening: naar de H. Rosa tegen
de roos (Kortrijk), naar de H. Blasius tegen de ongemakken van de blaas (Rumbeke).
Ook bij onze buren in het Franse Noorden en in Artesië kent men zulke
woordspelingen. Te Belle gaat men dienen tegen de koorts naar Notre-Dame des
Fièvres (oorspronkelijk Notre-Dame du Fief). Te Soyecques (een gehucht van
Blandecques, bij Saint-Omer; ook Sainte-Soyecques genoemd) is er een
O.-L.-Vrouwkapel met een bron er naast, een zeer bezocht bedevaartsoord dat reeds
in de 18e eeuw bekend stond. O.-L.-Vrouw wordt er sedert generaties
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vereerd als Sainte Soyette voor de genezing van kinderen die lijden aan een uitslag
in de volkstaal ‘les soies’ genoemd. (De Flou, Wdb. Top. 14, 1050).
Woordspeling heeft in dezelfde gewesten Sainte Avoye (uit Hedwig) tot ‘patronne
des voyages’ gemaakt. Saint Milfort is de patroon die zwakke kinderen versterkt: ‘il
fortifie les enfants’. Onze Lieve Vrouw Boodschap is in de volkstaal Notre-Dame
Marchette (uit mars: 25 maart ‘O.-L.-Vrouw-in-Maart’) en men gaat haar vereren
voor de kleine kinderen, immers ‘elle fait marcher les enfants’. En de boeren hebben
er een bijzondere devotie tot de H. Cornelius - Saint Cornille - als patroon van het
hoornvee (bêtes à cornes).
Daarover M. Berger, Folklore et linguistique. Autour de quelques devotions. Lezing
in 1954 gehouden voor het Comité Artésien du Folklore; zie Revue du Nord, t. 37,
1955, p. 162.
E.N.

Recept voor het maken van schrijfinkt
Kerkhove 1796
Op het eerste blad van het parochiaal register voor dopen, huwelijken en sterfgevallen
van de St-Amanduskerk te Kerkhove, beginnend op 26 maart 1804, lees ik het
volgende recept.
‘Maniere om goeden inckt te maeken. - Neemt voor eenen pot Regenwater 4 oneen
Galnooten, seer fijn gestampt 2 oncen Gomme; 2 oncen Cooper-rood, i half once
Aluijn, i half once Suijker Candijs, i. half Mattien franschen Brande-wijn: ende het
is beter dat de Galnooten seer fijn gestampt zijnde 3 oft 4 dagen eerst alleen trekken
in eene warme plaetse, oft in den Somer in de brandende Sonne, eer men het ander
daerbij doet: laet dan wederom al te samen 4 oft 5 dagen trekken als vooren.’
Dit recept werd ingeschreven door pastoor Galmart zelf, met de vermelding dat
hij het heeft uitgevoerd ‘den 1 november 1796’.
Christiaan Galmart (geb. te Denderwindeke 18 sept. 1730) was pastoor van
Kerkhove geworden op 25 oct. 1765 en is dat gebleven gedurende meer dan 50 jaar,
tot aan zijn dood (3 juni 1816). In hetzelfde register tekende hij aan dat hij als
‘baccalaureus formatus’ in de godgeleerdheid te Kerkhove benoemd werd door de
faculteit van philosophie (artes) van Leuven op voordracht van de abt van
Saint-Thierry bij Reims. Op zijn grafzerk in de oude kerk stond te lezen dat hij had
‘doen maken op zynen kost den hoogen autaer met het kostelyk tabernakel’ en dat
hij de kerk had ‘vercierd met eenen orgel ten meerderen deele van zyn eygen
penningen’. (L. Slosse, Rond Kortrijk, p. 888).
A.D.-D.S.
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Geldstuk onder eerste steen
Het gebruik de eerste steenlegging voor een bouwwerk met een zekere plechtigheid
te omringen moet zeer oud zijn. En ook het gebruik om een of meer muntstukken
onder de eerste steen te leggen. Heeft niemand ooit oude teksten daarover verzameld?
In Vlaanderen was het gebruik in de 14e eeuw algemeen. Bij de bouw van de
stadsmuur tussen de Torhoutpoort en de Diksmuidepoort te Ieper werden op 6 april
1388 twee gouden angeloten onder de eerste steen gelegd door de voogd van de stad,
Loy van Dixmude. (J.J. Lambin. Beleg van Ypre, blz. 120. Ieper, 1826).
De bouwmeesters zelfs schijnen de symbolische handeling niet altijd ernstig te
hebben opgenomen. Bij de eerste steenlegging van de nieuwe Kranepoort te Damme
in 1399 werd een ‘croone... onder tfondement’ gelegd; de bouwmeester, Heinric
Coolman, hief echter het muntstuk op ‘ende ghinc der mede drincken’. (Damme,
Stadsrekening; R. Vandenberghe in ‘Damme’ - V.T.B.-uitgave 1956, blz. 80).
Zijn er ook teksten van vóór de 14e eeuw bekend?
E.N.

Als de beevaartheilige niet zorgt voor zijn eigen volk
Ten tijde van de aardappelplaag in 1845 was er een geweldige toeloop van mensen
naar het St-Antoniuskapelleke bij den Hukker te Rumbeke. Dit kapelleke stond op
een partij land die de naam draagt ‘'t kapellestuk’, en op dat land stonden in 1845
ook aardappels geplant, en die patatten waren lijk alle andere aangetast van de ‘plage’.
En, zo vertelde Cyriel van Doorne, daar kwamen twee Menenaars om in
‘Teuntjeskapelleke’ te dienen tegen de plage, en als ze dat zagen keerden ze hun
hielen en waren weer weg, zeggende: ‘Als St-Antonius maar alzo voor zijn patatten
kan zorgen, hij moet hem de onze niet aantrekken...’.
Zo las ik in Biekorf (1956, 74) en die vertelling staat niet alleen. Ziehier wat ik
zelf heb gehoord en opgetekend.
't Ging slecht in 't keunegeboerte, de keuns kregen dikke balgen, zaten ‘in een
hoop’ en binnen de drie dagen waren ze morsdood.
Met twee gebuurs gingen ze gaan dienen naar Brielen voor Sint-Cornelius: Maar
langs de weg, tegen Brielen gekomen, vonden ze rechts en links keunekadavers van
plagekeuns. ‘Als 't hier alzo gestaan en gelegen is met de keuns is 't niet nodig dat
we nog verder gaan’, zeiden ze tegen mekaar, en ze keerden huider karre en trokken
het op naar huis.
Het volgende hoorde ik enige dagen geleden.
Vóór 1914-18 trok heel 't geweste jaarlijks te voete op den eersten zondag van
meie naar Arnieke (Arnèke, Fr.-VI.) om te dienen voor Sint-Goewaert tegen de
siateka (rumatisme).
Djake Later en zijn gebuur deden 't zelfde en tegen de eerste
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messe waren ze bijna ter plekke, als ze een vent tegenkwamen die op krukken sprong.
Zeggen ze: ‘Vriendschap, g'hebt zeker een ongeluk gehad, dat ge maar alzo te pote
zijt?’ - ‘'t Is al van 't fleurecijn’, zei de vent.
Djake, die stond met zere voeten en dikke gezwollen, zegt daarop: ‘Als Sint
Goewaert maar alzo zorgt voor z'n eigen parochianen, is 't niet nodig dat we nog
verder gaan’. En ze keerden zere weer naar huis.
Stavele.
A.B.

Hondenmerktekens
Biekorf 1956, blz. 334-335
Om de aanvullingen van G.P.B. in Biekorf, blz. 29-30 hiervoor, voort te zetten.
Hondschote (merk nr 87): het merk stelt een hoorn voor, uit het wapen van de
heren de Hornes.
Lokere (merk nr 91): stelt eveneens een hoorn voor; wijst wel op Loker, en niet
Lokeren. De heren van Loker waren de Hornes.
Foriaen van Ekelbeke? (merk nr 109) = Floriaen van Ekelsbeke. De heren van
Ekelsbeke waren uit de familie de Courteville en hadden drie jachthoorns in hun
schild. Vandaar weer de hoorn als hondenmerk.
Clijte (merk nr 120). De Klytte bij Reningelst. In dit merk zie ik een deel van de
keper die voorkomt in het wapen van de familie de Commines.
En een vraag om te sluiten: is met Waringhem (?) soms niet Wanneghem bedoeld?
C.D.

Berstebeiers
Biekorf blz. 60 hiervoor
In Stavele en ommeland vindt men de ‘berstebeierhutten’ meestal in de doornhagen,
daar is het gewas door de doornen beschermd tegen de bete van de koebeesten en is
goed te onderscheiden van de ‘asschale’ = zwarte nachtschade, door het volk
gemeenlijk genoemd ‘van die zwarte beiers’, die meestal te vinden zijn in de
aardappel- en hutteboonvelden.
Vuilboomhout is ook heel iets anders en wordt aangewend tegen rumatisme in
tizane van brandewijn met vuilboomhout.
De ‘hageleeders’ (hageleedere = een die de hage bindt, snijdt, scheert en te gereke
houdt. Loquela) noemde de berstebeiers ook nog ‘pupesteerthout’, ‘zuigetetten’, en
ook soms nog wel ‘busbinde’ (binde = winde; bus = bos).
Het verdwijnen van de doornhagen zal welhaast ook wel het uitsterven van de
laatste berstebeierhut voor gevolg hebben, evenals de ‘kruisdoorn’ ten andere; beide
zijn nu reeds niet meer gekend door het jong volk.
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Vraagwinkel
De meisjesnaam Ria
In het artikel van H. Stalpaert, blz. 49 hiervoor, over de voorkeurnamen van de
meisjesnamen lees ik dat er in 1956 te Brugge in het geboorteregister 12 Ria's
ingeschreven werden. Is Ria geen nevenvorm van Maria? Daarover zou het werk (in
handschrift) van wijlen E.H. Joël Parmentier mij hebben kunnen inlichten.
Hoe dan ook, ik meen te weten dat in bepaalde families de naam Ria gegeven
wordt in de overtuiging dat Ria een verkorte vorm van Maria is. En in elk geval met
de bedoeling het kind Maria te benoemen.
Ria zou dus, zoals Mia, als een nevenvorm onder Maria te stellen zijn? Onder
welke vorm wordt een Ria in het doopregister ingeschreven?
K.v.E. Ieper.

Sint-Denijs - Saint-Genois
K. de Flou in zijn Wdb. Top. XIV, 563-565, geeft talrijke citaten van de naam van
deze Westvlaamse gemeente die bij de taalgrens gelegen is. Zij heet in de oorkonden:
Sanctus Dionysius (1230), S. Denijs (1339), Sendenijs (1337) enz. maar ook S.
Genesius (1234, 1330 en later), Saint Genois (1304 en later), St. Jenois (1314 enz.).
De Flou verklaart het geval als volgt: ‘aldus genaamd naar hare beide kerkpatronen
Sint-Dionysius en Sint-Genesius. De Vlamingen verkozen de eerste, de Walen de
tweede benaming. Vandaar Saint-Genois naast Sint-Denijs’.
Deze uitleg wordt door Dr Jan Lindemans op goede gronden betwijfeld in een nota
bij het artikel van C. Theys over ‘De H. Genesius, patroon van de parochie St.
Genesius-Rode’ in Eigen Schoon en De Brabander Jg. 39, 1956, blz. 215. ‘Het heeft
geen zin, aldus Dr Lindemans, hier twee verschillende patronen, die haast homoniem
zijn, te veronderstellen. Het dunkt mij meer waarschijnlijk hier een gebrekkige
uitspraak, bij Vlamingen, van een oorspronkelijke franse benaming, als verklaring
te aanvaarden. Vgl. b.v. Dillis voor Gillis.’
Een oproep tot de kenners van kerkpatronen. Hoe zit dat eigenlijk ineen met dat
dubbel patroonschap? En komen Dionysius en Genesius apart voor in de
Martyrologiën?
C.B.

Louis Behaegel van Tielt
In de jaren 1820 moet een zekere Louis Behaegel van Tielt een ‘cieze’ (sjees) hebben
uitgerust met een afstandmeter. Hij had namelijk een soort horlogewerk ingewerkt
op de as van zijn rijtuig; twee wijzers duidden op een plaat de tijd en de afgelegde
afstand aan in eenheden van 100 m.
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Waar vind ik meer bijzonderheden over deze uitvinding van Louis Behaegel? En
ook over de persoon zelf. Hij was, naar ik vermoed, een broer of zeker een familielid
van de bekende schoolman Pierre Behaegel?
H.P.
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[Nummer 4]
Pol de Mont
Medewerker aan Rond den heerd
1876-1879
In het nummer van 26 maart 1876 van Rond den Heerd verscheen het gedicht
Mirabilis, een eersteling van ‘Pol Egmonts’. Deze schuilnaam dekte de negentienjarige
Pol de Mont die alsdan nog op de banken van de poësisklasse zat in het Klein
Seminarie te Mechelen. De jongen had er als prille ‘vierdeling’, samen met Jan De
Block, de kring De Jonge Taalvrienden gesticht (mei 1874) en was weldra in
betrekking gekomen met de Westvlaamse Blauwvoeten Zeger Malfait, Amaat Vyncke
en Albrecht Rodenbach, de stichters van de Almanak voor de Leerende Jeugd van
Vlaanderen en van de Vlaamsche Vlag. De Vlag-nummers van Pasen en Kerstmis
1876 brachten telkens een gedicht van Pol Egmonts.
Pol de Mont was reeds vóór 1 mei 1876 ingeschreven als lid van de Brugse Gilde
van Sinte Luitgaarde waarvan Adolf Duclos, redacteur van het weekblad Rond den
Heerd, voorzitter was. Het was dan ook naar Duclos dat De Mont zijn eerste gedicht
ingezonden had.
Om het contact met West-Vlaanderen volledig te maken schreef onze Mechelse
student op 6 juli 1876 een brief naar Guido Gezelle, die alsdan onderpastoor te
Kortrijk was. De Jonge Taalvrienden van Mechelen bereidden immers de
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uitgave van hun eerste jaarboek Onze Dageraad en De Mont verzocht Gezelle om
medewerking aan deze bundel. Gezelle zond twee gedichten in: O Groeninghe en O
Vaderland, die in het Mechelse jaarboek werden opgenomen.
Hoe had de jonge De Mont te Mechelen het Brugse weekblad leren kennen waarin
hij, naar zijn zeggen, voor het eerst gedichten van Gezelle gelezen had? De
bemiddelaar was vermoedelijk Jan Bols, alstoen leraar aan het Mechelse college, die
reeds op de eerste ledenlijst uit 1874 van de Gilde van Sinte Luitgaarde voorkomt.
Het zou dan ten slotte over Rond den Heerd en de Gilde zijn dat De Mont de weg
naar de Vlag-mannen en naar Gezelle gevonden heeft.
In RdH van aug.-sept. 1876 nam Duclos vijf gedichten van ‘Pol Egmonts’ op, alsmede
drie bijdragen van folkloristische aard. Dit was feitelijk het volkskundige debuut van
De Mont die geroepen was om later uitstekend werk op het gebied van de
letterkundige folklore te leveren. Gedurende drie jaar heeft de Brabantse student,
naast gedichten, opstellen over volkslegenden en mededelingen over volksgebruiken
naar Duclos ingezonden.(1)
Einde 1876 vatte De Mont - alsdan nog leerling van rhetorika - het plan op zijn
gedichten te bundelen en uit te geven. Overdadig vloeide zijn dichtader. In februari
1877 verscheen zijn bundeltje Klimoprankskens, en in augustus van hetzelfde jaar,
nog voor hij het Mechelse Seminarie verliet, kwam zijn tweede bundel Waarheid en
Leven van de pers.
De uitgave van Klimoprankskens gaf aanleiding tot een briefwisseling met Duclos
die hier in Bijlage I wordt medegedeeld. De Mont zond immers de drukproef van
het bundeltje naar Duclos; enkele proefvellen met correcties door Duclos aangebracht
zijn, samen met de brieven, bewaard gebleven.(2)
In deze brieven tracht de jonge student de gunst van

(1) Zie hierna Bijlage II: vgl. de Bibliographie blz. 308 in het werk van Dr George Meir: Pol de
Mont. Een studie over zijn leven en werk. Antwerpen, 1932. Voor de biografische gegevens
volgen we dit voortreffelijke werk. - De brief van De Mont aan Gezelle in VW.
Jubileum-uitgave 1930, Liederen, Eerdichten, blz. 193-5.
(2) In het Gezelle Museum te Brugge. - Van de proef zijn alleen de blz. 1-16, 33-52 aanwezig.
- Over Duclos zie: Dr P. Allossery. Kanunnik Adolf Duclos (1841-1925). Met een kijk op
den zoogenaamden Taalparticularistenstrijd. Brugge, 1930. Daarin over Rond den Heerd en
de Gilde van Sinte Luitgaarde vooral blz. 14-27. De betrekkingen van De Mont met Duclos
waren tot nu toe nog niet in het licht gesteld.
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Duclos te winnen, als ‘gildebroeder van Sinte Luitgaarde’ doet hij beroep op de
voorzitter van de Gilde, die tevens redacteur van RdH was, om zijn eerste bundeltje
aan de lezers van het Brugse weekblad aan te kondigen en aan te bevelen. Bij de
tweede brief (26 jan. 1877) voegt hij nog drie gedichten bij met verzoek om opname
in RdH. Het zijn: Kent gi dat liet, Sursum Corda en Aan Brugge, dit laatste opgedragen
aan ‘Den Eerw. Heer Ad. Duclos, voorzitter’. Geen van deze drie gedichten werd in
RdH opgenomen.
Inmiddels had Duclos de laatste proef van Klimoprankskens ontvangen. Veel
correcties bracht hij er niet op aan, het titelblad echter deed hem groot ongenoegen.
Onder de titel las hij inderdaad:
GEDICHTEN
van
K.M. Pol. de Mont
Student in het Klein Seminarie te Mechelen, Lid der Gilde van Sinte
Luitgaarde te Brugge, van de Studentengilde ‘De Jonge Taalvrienden’,
enz...
Duclos vond het nogal kras dat een collegestudent met de titel van zijn Gilde ging
paraderen, zijn ‘Gilde van Rond den Heerd’ was nu juist geen studentengilde, veeleer
een professorengilde, de studenten hadden hun eigen kring en hun eigen Vlaamsche
Vlag. Zijn reactie moet vinnig geweest zijn: het titelblad alsook de voorrede vond
hij pretentieus, zo schreef hij, en het past niet dat een student gaat pronken met de
titel: ‘Lid van de Gilde van Sinte Luitgaarde’.
De opmerkingen van Duclos kwamen te laat, het boekje was reeds afgedrukt. De
Mont biedt daarop zijn verontschuldiging aan, doch verweert zich ook vrijmoedig
en dapper met te verwijzen naar de ‘Wet’ van de Gilde, die inderdaad in geen van
haar XVIII artikelen studenten uitsloot. De laatste regels van de brief verbergen de
spijt van de jonge dichter niet, die op meer aanmoediging had gerekend.(3)

(3) In Klimoprankskens is het gedicht 't Kindie en het Sterreken opgedragen aan ‘Mynen
eerweerden vriende, dichter G. Gezelle pr.’ De Mont had gevraagd wat Gezelle dacht over
dit gedicht. Gezelle had lof en aanmoediging te over en deed enkel opmerken dat er in het
stukje wat te veel verkleinwoorden voorkwamen... Er waren er 23 in de 48 korte verzen! Dr
George Meir. Pol de Mont en Guido Gezelle in De Nieuwe Gids 1932, II, 236-237.
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Dit incident heeft de goede betrekkingen van De Mont met Duclos niet gestoord.
Het jaar 1877 werd een hoogtepunt voor de medewerking van de dichter en folklorist
die nu zijn schuilnaam laat varen en tekent ‘Pol de Mont’. Duclos nam in de loop
van dat jaar vijf gedichten op, alsook zes bijdragen van volkskundige aard. Bij de
Bretoense legende ‘Lao en de Korighans’ had De Mont, die een goed tekenaar was,
een pentekening ter illustratie gevoegd. Deze werd in RdH niet opgenomen en was
tot heden onuitgegeven in het De Mont-dossier van Duclos blijven liggen.(4)
Nog in dat jaar 1877 zouden Duclos en De Mont elkaar voor het eerst te Brugge
ontmoeten.
De Mont, voorman van de Mechelse strijders, was ondertussen in drukke
briefwisseling met Rodenbach, voorman van de Blauwvoeten, die dan te Leuven
studeerde. Samen ontwierpen zij de eerste landdag van het Katholieke Vlaamsche
Studentenvolk. Een eerste ontmoeting van de leiders had plaats in passend romantische
omstandigheden toen de Mechelse seminarie-student het bezoek kreeg van een oom
en een neef - die niemand anders waren dan Zeger Malfait en Berten Rodenbach en met de toelating van de Superior deze ‘familieleden’ een hele namiddag in stad
mocht vergezellen.
Pol de Mont was de held van de eerste Studentenlanddag te Gent tijdens het
Paasverlof 1877; de huidemotie te dezer gelegenheid gezonden naar Gezelle,
Conscience en Snieders was door het driespan Rodenbach, Malfait, De Mont
getekend.(5)
Midden in deze gespannen bedrijvigheid in de Studenten-beweging werden de
betrekkingen met Duclos nog verstevigd.
Op 16 augustus 1877 was De Mont afgestudeerd te Mechelen. Vier dagen later
verscheen hij te Brugge op de vergadering van de Gilde van Sinte Luitgaarde,
gehouden in de grote zaal van den Eekhoute op Groeninge. Hij las

(4) De honderdste verjaring van de geboorte van Pol de Mont was een gelegenheid om deze
tekening als buitentekstplaat in dit nummer van Biekorf te publiceren.
(5) Het was op deze vergadering dat Rodenbach zijn gedicht Fierheid voorlas dat hij aan De
Mont had opgedragen.
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Pentekening van Pol de Mont
ter illustratie van de Bretoense vertelling ‘Lao en de Korighans’ in 1877 ingezonden naar Rond den
Heerd. Op licht geruit briefpapier. - In het Gezelle Museum te Brugge.
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er twee van zijn gedichten voor.(6) Aan Duclos, die ondertussen zijn Klimoprankskens
besproken had, overhandigde hij een exemplaar van zijn tweede dichtbundel,
Waarheid en Leven, die bij de drukker van RdH te Brugge verschenen was en waarin
het gedicht Aan Brugge was opgenomen.
Duclos wijdde een lovende bespreking aan De Monts nieuwe dichtbundel in RdH
van 23 september en drukte er drie gedichten uit over: De Minne der Dooden, Rond
den Heerd en De Kerkdief. Tegelijk dankte hij de jonge dichter voor de opdracht van
het gedicht Aan Brugge dat hij echter ook nu in zijn blad geen plaats gaf.
Uit deze bespreking vernemen we de reden van Duclos' weigering om dit lange
en opgeschroefde gedicht te plaatsen. Het ging niet om de vorm - Duclos was ten
andere geen literair fijnproever - doch wel om de inhoud. Immers De Mont, zeer
onder de druk van Ledegancks Zustersteden, bezingt er Brugge niet alleen als ‘eene
Maagd in de armen van de Dood’, in de apostrofe aan Brugge komen de volgende
verzen voor die een bewuste Bruggeling als Duclos zeer moesten ergeren:
Daar ligt gij nu, o diep ontaarde!
Verzonken in den kolk der basterdije neer!
En al die Leeuwen die uw moederschoot eens baarde
Die kent gij heden zelfs, o schand! bij naam niet meer!

Duclos zal zijn jonge Gildebroeder op de vergadering in den Eekhoute voorzeker
mondeling hebben gewezen op een overdrijving die alleen uit te leggen was omdat
de Brabantse student niets afwist van de bedrijvigheid van de Brugse geschiedkundige
kringen. In zijn bespreking, die verscheen een paar weken na dit bezoek, mocht
Duclos dan ook schrijven: ‘Ik en geloove niet dat Brugge zoo dood is, als de dichter
het wel zingt; en hij en meent het zeker ook niet meer sedert dat hij Brugge beter
kent.’.(7)
Met october 1877 ging De Mont zijn vrienden Rodenbach en Malfait te Leuven
vervoegen. Daar stond hij, al vuur en vlam, midden in de Studentenbeweging, een
meeslepend

(6) Gilde van Sinte Luitgaarde. Handelingen van de derde vergadering, 1877, blz. 76.
(7) RdH 12, 344 (23 sept. 1877).
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leider. Zijn medewerking aan RdH viel bijna geheel stil, terwijl Berten Rodenbach
nu begon gedichten in te zenden naar Duclos' weekblad.(8) Met de folkloristische
bijdragen was het uit en amen. In 1878 verscheen één enkel gedicht van De Mont in
RdH, het volgende jaar werden vier gedichten van hem opgenomen, het laatste in
het nummer van 21 september 1879.
Toch stond Pol de Mont nog tot einde 1879 op goede voet met de redacteur van
RdH. Op 26 november van dat jaar kwam hij, op uitnodiging van Duclos, naar Brugge
en sprak er op de vergadering van het Davidsfonds over de socialistische leerstelsels.
Zijn voordracht was muzikaal omlijst o.m. met een lied van de Brugse componist
Karel Mestdagh op een van De Monts eigen archaïserende liederen: ‘So ic ware een
voghel clein’.(9)
Hiermede was het lied van zijn omgang met Duclos zo goed als uitgezongen. In
1880 begon De Mont gedichten - o.m. een reeks minnedichten uit de cyclus Ophelia
- in te zenden naar het Brugse blad De Halletoren van Julius Sabbe.(10) Niets wettigt
de veronderstelling dat Duclos aanleiding tot zo'n koersverandering zou hebben
gegeven. De vervreemding is blijkbaar van De Mont uitgegaan die zich juist in deze
tijd - einde 1879, begin 1880 - naar aanleiding vooral van zijn bekende ‘veete’ met
Rodenbach, beslist heeft afgewend van het Westvlaams: dit was nog goed voor
Rodenbach en dezes Nieuw Pennoen.(11) Door De Mont, opsteller van Het Pennoen,
werden Duclos' Rond den Heerd en Rodenbachs Nieuw Pennoen over één kam
geschoren. Zijn overgang naar De Halletoren was een reactie tegen het Westvlaams
particularisme dat hij Rodenbach aanwreef.
In RdH van 26 september 1880 vermeldde Duclos dat Pol de Mont laureaat van
de vijfjaarlijkse staatsprijs voor

(8) De medewerking van Rodenbach aan RdH begon in het nummer van 2 dec. 1877 met het
gedicht Morgendeuntje.
(9) RdH 15, 8 (30 nov. 1879).
(10) G. Meir. Een studie... blz. 286. - Over het maandschrift De Halletoren, tolk van de
‘Breidelbeweging’ te Brugge, zie Lode Monteyne, De Sabbe's, blz. 29-34. Antwerpen, 1933.
(11) Zie de briefkaart van De Mont d.d. 27 dec. 1879 bij Dr. R.F. Lissens. Brieven van Albrecht
Rodenbach, blz. 80-81. Antwerepn, 1942.
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letterkunde geworden was. Deze laatste nota over De Mont is zeer onpersoonlijk en
laat de verwijdering tussen de redacteur van Rond den Heerd en de Brabantse
Leeuwerik doorschemeren.
A. VIAENE.

Bijlage I
Brieven van Pol de Mont aan Adolf Duclos
I
† Geloofd zij Jezus-Christus! - Vlaenderen die leeu!!
Mechelen, 5 nieuwj. 76 [1877]
Weleerweerde Heer Voorzitter,
Hiernevens zende ik UE 16 blz. proeven van mijn eersten dichtbundel, die heel in 't
kort, tegen 0,45 f. 't ex[emplaar], in formaat als deze proeven, in goeden drukstaat,
zal uitkomen, stukken bevattende opgedragen aan mijn goede vrienden: A. Snieders
Jr, Lod. de Koninck, G. Gezelle, H. Conscience, S. Malfait, A. Rodenbach, enz.
Als Gildebroeder van Ste Luitgaarde onze patrones, durf ik U verzoeken dit eerste
geesteskindje in Rond den Heerd wat aan te bevelen of toch aan te kondigen, als
waart ge er peter van, 't zij bij uittreksels, 't zij anderzins. 'k Zal U opvolgentlijk de
proeven opsturen.
Ook durf ik u herinneren dat mijn artikel ‘over de Balladen’ nog niet uit is in Rond
den Heerd. Die van 't Slot van Caster is nog achter. Dit zij tusschen haakskens!
'k Kan ook niet nalaten UE mijn beste nieuwjaarwenschen aan te bieden; al 't goede
dat een echt VI. kristen hert u kan jonnen, U, mijn andere warme gildebroers, en der
VI. zake!
'k Vertrouw, dat UE zal gelieven mijn bede in te willigen, en op voorhand bied ik
UE mijn warmsten dank en mijn erkentenis aan.
Totus tuus in Xo et Eccl.
W.W.J.V.J.! Vliegt de Blauwvoet!
In Vlaanderen Vlaamsch alleen!
KMP de Mont stud
bij Mr Vaslet, Hoogstrate, 39, Mechelen.
Met der haaste.
Den Heere Ad. Duclos, voorzitter der Gilde van Ste Luitgaarde, bij den Uitgever
van Rond den Heerd Mariastraat, 2
te Brugge
[Poststempel: 6 jan. 1877]
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II
Omdat ic
†
Vlaminc ben
Mechelen, 26 nieuwj., 77
Weleerweerde, geachte Heer Voorzitter,
Ik zend U heden, met 16 nieuwe bladz. proeven van mijn bundelken
‘Klimoprankskens’-gedichten, een drietal stukjes poëzie opzettelik voor uw gevierd
weekblad Rond den Heerd door me verveerdigd. Een dezer dichtjes, ‘Aan Brugge’,
heb ik de eerbiedige vrijheid genomen op te dragen aan den geachten voorzitter onzer
Gilde: ik twijfel niet of, hoe gering ook, zult gij deze hulde van mijnentwege in dank
aanveerden. Ik durf dus verhopen, Zeer eerwaarde, dat de bevoegde raad onzer echt
VI. gilde, deze dichtstukjes van hunnen jongen maar warmen gildebroer een klein
plekje in Rond den Heerd zal verleenen, en, op 't een of 't ander vergeten hoeksken
van dit echt VI. blad een goed paar woordjes van aanbeveling zal gelieven neer te
schrijven voor mijn eerste geesteskind je, de Klimoprankskens, en voor de eerste
proeve van de Katholieke Jonge Taalvrienden, studentengilde van Mechelen, d.i.
voor O[nze] Dageraad waarvan ik u reeds vroeger eenige drukproeven dorst opsturen
met deze zelfde bede. Ik durf u dees verzoek herhalen, omdat ik reeds in Rond den
Heerd meer dan eene boekaankondiging of beoordeeling aantrof.
Wees zeker, hoogeerweerde, mocht ik zoo gelukkig zijn ten minste mijn
eerstelingsken onder rubriek Nieuwe Boeken, door een paar uittrekseltjes en met een
goed woordje aangekondigd, ja, wat beoordeeld te zien in uw gevierd schrift, ik zou
U eeuwigen dank verschuldigd wezen voor deze blijke van deelnemende
belangstelling.
In de hope, dan, dat UE zal gelieven zich nog eens 't vervolg mijns artikels Uit
den volksmond dat tot nu toe niet voltooid is ('t slot van Kaster schiet nog over) te
errinneren, en met mijn UE gewijd versje, goedwillig mijn verzoek aanveerden en
verhooren, noem ik me eerbiedig
Uw verkleefde dienaar
K.M. Pol. de Mont
bij Mr Vaslet, Hoogstraat, 39, Mechelen
[P.S.] Indien, wat ik verhoop, mijn dichten in Rond den Heerd een plaatsje
verkrijgen, heb dan a.u.b. de goedheid ze te onderteekenen, de eerste maal: K.M. Pol
de Mont (Egmonts), verders alleenlijk: K.M. Pol. de Mont. 'k Heb in 't Davidsfonds
voor liedjes den prijs van 50 fr. behaald, lijk ik u misschien reeds schreef.(12)

(12) Op hetzelfde vel briefpapier sluiten aan de drie gedichten: Kent gi dat liet! (14 nieuwjaarm.
77), Sursum Corda! (12 nieuwjaarm. 77) en Aan Brugge (20 nieuwjaarm. 77).
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III
[Mechelen, 4 febr. 1877]
Recht voor de vuist †
Mijnheer de Voorzitter,
'k Bedank u voor uwe aanmoediging jegens eenen jongen beginneling. 't Doet me
grootelijks spijt alle uwe verzoeken niet te kunnen voldoen, met den besten wil van
de wereld, 't fr. mach zal uit O[nze] Dageraad geweerd worden, maar wat betreft de
drie reken door u pretentieus genoemde titels, het is onmogelijk nu nog dit te doen
veranderen, daar - immers de laatste proef zond ik u reeds over eene week - het
bundelken reeds nu ten grooten getalle exempl. geheel gereed is en door den drukker
wordt rondgestuurd. Hadt gij me zulks bij ontvangen der eerste proeve doen weten,
ik zou met de meeste vreugde der wereld ‘lid der gilde van S. Luitg [aarde]’ hebben
weggelaten, en wees zeker, in 't vervolg zal ik met dien titel nooit meer pronken
willen. Wat het hoogmoedige nochtans daarvan betreft alsook de door u misplaatst
gevonden voorrede, zal ik u zeggen, dat ik vooreerst daarin raad volg van meer dan
eenen professor alhier, die in 't geheel niet meer dan A. Snieders, de Koninck en
Conscience, dat pretentieus of belachelijk vonden.
Dat ik dus op mijn boekje lid der Luitg[aarde-gilde] niet meer kan weglaten, bid
ik u me te vergeven, daar het in mijne macht niet meer is: 'k weet het wel, dat kan
niet dan uwe gilde onteeren, zoo nen gebrekkelijken rijmelaar in uw midden te tellen,
maar wat aangaat het beletsel dat ik student ben, ik vind in de wet uwer gilde geen
enkel artikel dat dit zegt. De leden worden aangenomen onder dezen die meest de
VI. taal en oudheid voorenstaan en verdedigen... dat is alles, zonder uitsluiting.
Om nu voor 't einde op de voorrede nog eens terug te zien, die alleen eene
geloofsverklaring is, wees zeker, Mijnheer, dat het goed en te wenschen ware (geene
pretentie bid ik u hierin te zien van mijnentwege) dat iedereen zoo luidop et coram
omnibus zich dorst katholiek uitroepen en anders niet!
Kan het dus niet zijn een woordje over onze boekjes in Rond den Heerd te zeggen,
't zij zoo. 't Zal maar eene aanmoediging te meer zijn die de katholieken aan hunne
opkomende verdedigers weigeren. Vergeef me mijn gekribbel, a.u.b. Totus tuus
Pol de Mont
Den Heer Uitgever van Rond den Heerd
Mariastrate, 2, voor den Heere Voorzitter der Luitg. Gilde
te Brugge
[poststempel: 4 febr. 1877].
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Bijlage II
Volkskundige bijdragen van Pol de Mont in Rond den Heerd, 1876-1878
11e Jaargang.
1. Uit den mond des volks. - Blz. 304; 1876 aug. 13.
Inleidende beschouwingen. Ieder volk heeft zijn kinderjaren, jeugd en rijpe leeftijd;
legenden, sagen en sprookjes hebben het volk tot volk opgevoed. Tot illustratie
daarvan zullen drie ‘balladen’ volgen.
2. De Toovernymphen van Loc-il-du. - Blz. 311-12; 1876 aug. 20.
‘Bortoensche’ vertelling. Legende van de heidense tovergodin Arma en de christen
prins Marc.
3. De Booze Geest en de jonge Moeder. - Blz. 331-32; 1876 sept. 10.
‘Schotse ballade’. Een jonge moeder wordt door de Boze Geest op een schip
weggevoerd; zij ziet weldra de bokspoot van de verleider en gaat ten gronde.

12e Jaargang.
4. De Halsbrekersbrug. - Blz. 102-103; 1877 febr. 25.
Gentse sage. Een drinkebroer gaat zien of op Kerstnacht het water van de rivier
in wijn veranderd is, zoals men hem vertelde. Hij breekt er zijn hals bij.
5. Eene poets van Kludde. - Blz. 119-120; 1877 maart 11.
Een vreemd paard is op de weide. Een van de knechten berijdt het en wordt bij
het overspringen van de gracht door Kludde, een soort weerwolf, in het water
geworpen. Verteld door een hoeveknecht te Wambeke ca. 1865.
6. Het Slot van Caster. - Blz. 169-71, 181-83; 1877 april 29 en mei 6.
Ridderlegende of ‘ballade’, literair zeer uitgesponnen. Gelocaliseerd te Kester in
Brabant.
7. Uit den mond des volks. - Blz. 351-52; 1877 sept. 30.
Over Brabantse vertellingen. Inleidende beschouwing over de internationale
verspreiding van de sagenmotieven.
8. Lao en de Korighans. - Blz. 358-60; 1877 oct. 7.
Bretoense vertelling van Lao de Speelman en de Korighans of dwergen die de
menhirs bewonen. - Bij deze vertelling maakte De Mont een pentekening die door
Duclos niet werd opgenomen. Zie de buitentekstplaat in dit nummer van Biekorf; de
tekst onderaan de tekening komt voor in RdH blz. 359.
9. Over eenige gebruiken. - Blz. 381-82; 1877 oct. 28.
Walmenbrand. St. Pietersvuur. Meiverhuizing.

13e Jaargang.
10. Oude en christene gebruiken. Gebruiken van heidenschen oorsprong en
Superstitiën. - Blz. 366-67; 1878 oct. 13.
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Varia in Brabant opgetekend.

14e Jaargang.
11. 't Ros Beiaart. - Blz. 31; 1878 dec. 22.
Dendermonds lied van de ommegang.
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Ex-voto's uit het duinenkapelletje te Bredene
Langs de landelijke weg die tussen duinen en polders van Den Haan naar Bredene
loopt, staat, in 't groen verscholen, het kapelletje van O.-L.-V. ter Duinen. Vanuit
een groot gedeelte van het kustgebied, doch meestal vanuit het Oostendse, komen
de mensen - en vooral de vissers en vissersvrouwen - bij dit kleine, houten
Lievevrouwtje hun nood klagen en hun dank betuigen. Het gebeurde en gebeurt nog
regelmatig dat vissers uit de streek, na heelhuids uit een storm te zijn gekomen, eerst
O.-L.-V. ter Duinen gaan bedanken vooraleer naar huis te gaan. Vroeger gebeurde
dit zelfs blootshoofds en blootsvoets(1). 's Zomers of 's winters, nooit is het kapelletje
verlaten; men komt er Maria's hulp inroepen tegen alle ziekten en miseries.
De legendarische oorsprong en de geschiedenis van de kapel laten wij hier
onbesproken(2). In deze bijdrage gaat het vooral om de schat aan ex-voto's die deze
bidplaats binnen haar muren tentoonspreidt. Deze ongewone rijkdom aan volkskundig
materiaal van nabij onderzoeken is niet altijd gemakkelijk, daar er voortdurend
bedevaarders en bezoekers binnen- en buitengaan, en ook omdat de voorwerpen tot
in de donkerste plekjes van het pelgrimsoord geborgen hangen en staan. Toch hebben
wij in dit artikel ernaar gestreefd de diverse ex-voto-types uit het ‘Brenings
kapelletje’(3), zoals het in de volksmond heet, te bespreken.
Het loont de moeite even een blik te werpen op een inventaris die opgemaakt werd
op 31 oktober 1720 en die de gouden en zilveren voorwerpen bevat geofferd aan
O.-L.-V. ter Duinen(4). Naast talrijke juwelen vinden wij daar een gouden bootje en
een zilveren plaat die een schip voorstelt, wat niemand moet verwonderen bij een
bedevaartplaats aan zee. Onder de lichaamsdelen vallen op: een band met 15 zilveren
ogen, en verder nog twee ogen. Immers, volgens één van de legenden die de oorsprong
van het kapelletje verklaren, zou het beeld gevonden zijn nabij een waterput; later
werd dit water dan gebruikt tegen oogkwalen. Deze put is tegenwoordig in de
vergetelheid geraakt. Ook een ossekop, een koe, een ezel en een paard, alles in zilver,
komen in die inventaris voor, wat bewijst dat de polderboeren eveneens hun toevlucht
namen tot

(1) Rond den Heerd, 1887, pp. 211-12 (naar Feuille d'annonces d'Ostende van 25 oogst 1836,
p. 4).
(2) Hiervoor verwijzen wij vooral naar E. Vlietinck, Geschiedkundige Schets van het
O.-L.-V.-kapelletje in de Duinen. Oostende, 1886; Rond den Heerd, 1886, pp. 241-244;
281-282 en 1887, pp. 210-212; R. de Beaucourt de Noortvelde, N.D. de Breedene. Oostende,
1898; J. V(ermeersch), pr., Het Kapelletje in de Duinen te Breedene. Lichtervelde, [1927];
K. De Gievo, Geschiedenis van de Visscherskapel O.-L.-Vr. ter Duinen te Breedene. Oostende,
[1936].
(3) De plaatsnaam Bredene luidt in het dialect ‘Breninge’.
(4) K. De Gievo, op. cit., pp. 12-13.
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O.-L.-V. ter Duinen. Hoeft het gezegd dat al die kostbare voorwerpen de dieven
aanlokten? Herhaaldelijk wordt in de geschiedenis hun bezoek aangestipt.
Doch thans bevinden die kleinoden zich niet meer in het heiligdom, ze hebben er
plaats gemaakt voor eenvoudiger, doch niet minder belangwekkende geloftevormen.
Onder de wassen ex-voto's, die thans steeds minder worden aangevuld, merkt men
vooral menselijke figuren (kindjes o.a.), kopjes, handen en benen. Gaan de wassen
specimens dus achteruit, de marmeren integendeel nemen hun plaats in. Ze vertonen
ofwel de rechthoekvorm ofwel de hartvorm. Meestal zijn ze wit, doch ook blauw-wit
komt voor. De teksten zijn zowel in het Frans als in het Nederlands opgesteld, wat
een bewijs is van de aanwezigheid der Franssprekende badgasten uit de hoofdstad,
Wallonië en elders, die zich, zoals trouwens in andere bedevaartplaatsen langs de
kustlijn, samen met de Nederlandstalige, zijn gaan aansluiten bij de devoties der
plaatselijke bevolking.
Te Bredene hangen ook kartonnen rechthoeken als ex-voto, alsook houten platen,
fraai bewerkt met sierletters en siermotieven. Vaardige vrouwenhanden hebben hun
dank betuigd door van hun teksten kleurrijke breiwerkjes te maken en het geheel in
kadervorm te omlijsten.
Een zeer eenvoudig ex-voto-type, dat in de jongste jaren het kapelletje is
binnengedrongen, bestaat uit een visitekaartje ofwel een blaadje papier, meestal uit
een notaboekje gescheurd, waarop dan inderhaast, met pen of potlood, de smeek- of
dankwoorden zijn geschreven. Een aanzienlijk getal hiervan zijn in het Frans
opgesteld. Wij laten hier enkele Nederlandstalige teksten volgen, zoals wij ze van
de briefjes en kaartjes aan de wanden hebben afgeschreven. Het valt op dat de
studenten hier flink vertegenwoordigd zijn met hun smeekbeden of dankbetuigingen
om een goede afloop van de examens. Zo luidt het o.a.: ‘Geef mij de grote taak van
Hem gelukkig te maken. Ik dank U’ en op de keerzijde: ‘Heilige Geest verlicht mijn
verstand door de voorspraak van Maria opdat ik zou slagen in mijn examen - ik dank
U.’ Hier zijn blijkbaar, langs de ene kant, een student aan het woord, en langs de
andere, zijn geliefde. Pastoor J. Vermeersch, die in 1907 overleed, en wiens nota's
over het ‘Brenings kapelletje’ postuum werden uitgegeven, zegt dat het een gebruik
was onder de Oostendse jeugd, vooral de studerende, om naar O.-L.-V. ter Duinen
te pelgrimeren met het doel hun roeping tot het priesterschap te kennen of om in hun
besluit daaromtrent gezegend te worden; op blz. 17 van zijn boekje drukt hij zelfs
een ‘Gebed tot Maria om zijn roep te kennen’.
Verlangen naar liefde en huwelijk komt nog aan bod o.a. op
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1. zicht op het Duinenkapelletje.

2. men lette vooral op de schilderijtjes en tekeningen die boten voorstellen.
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3. vooral marmeren ex-voto's springen hier in 't oog; bovenaan staan een reeks heiligenbeelden.

4. een greep uit de portretten en foto's, rechts ook kruisbeelden en houten rozenkransen.
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een kaartje, waar we lezen: ‘O-L.-Vr. ter Duinen - Zegen mijn liefde - Maak dat ze
beantwoord wordt a.u.b.’ Elders luidt het: ‘Laat mij toch zoo niet alleen, verhoord
(sic) mijn gebed’, en ‘Verhoor mijn gebed door ons te verenigen.’ Om voorspoed in
de handel smeekt volgend briefje: ‘Hebt medelijden met mijn ouders, geeft toch dat
alles goed mag gaan. En dat we goed zouden verkopen. (16/8/53)’. Luister nog naar
deze bede: ‘O.-L.-V. der Duinen, helpt ons want wij zijn in nood en moeten nog veel
schulden betalen. Dank op voorhand.’ Soms staan dankwoorden geschreven op een
afbeelding van een heilige; aldus o.a. op een kader waarop Sint-Helena wordt
voorgesteld, misschien afkomstig van een vrouw die deze naam draagt.
Het Duinenkapelletje te Bredene is een van de weinige bedevaartplaatsen in
West-Vlaanderen waar nog ex-voto-schilderijen hangen die de omstandigheden van
een onheil uitbeelden. De luttele doekjes die er berusten, dateren uit de negentiende
eeuw en hebben betrekking op ongelukken op zee(5); ze zijn niet al te best meer
bewaard. Naast die schilderijtjes prijken er ook tekeningen en portretten van boten
en van ongelukken op zee, waarbij dan een foto van het slachtoffer aanwezig is.
Want dit is het typische in het ‘Brenings kapelletje’: de foto's van gestorven en op
zee vergane vissers, soms ook van vissersvrouwen, en vooral hun doodsprentjes,
waarop soms, naast de foto van het slachtoffer, ook het ongeluk dat hem trof op
hetzelfde sanctje staat afgebeeld. Ook foto's van zieken (mannen, vrouwen en
kinderen) bedekken de muren van het bidplaatsje; ofwel zijn ze er aangebracht om
genezing af te smeken ofwel uit dank voor de herwonnen gezondheid.
Op de balken in het kapelletje staan een ontelbaar aantal heiligen-beelden van alle
afmetingen, in diverse kleuren en materie, terwijl aan de wanden een rijke variatie
van heiligenprenten in alle formaten, al of niet ingekaderd, tentoongesteld is.
Daaronder telt men vanzelfsprekend het meest Maria-afbeeldingen, soms onder
verschillende benamingen, o.a. van Lourdes en van Altijddurende Bijstand. Ook het
H. Hart komt regelmatig voor, naast Sint-Jozef, het Jezuke van Praag, Sint-Antonius
van Padua, de H. Rita, Broeder Isidoor, om slechts de voornaamste te noemen.
Te Bredene bewondert men ook pittige staaltjes van volkskunst, echte
geduldwerkjes zoals kloosterzusters en begijntjes er vervaardigen. Het zijn devote
onderwerpen allerhande, volks-decoratief opgevat, hetzij door middel van knip- en
plakwerk, schelpmotieven of karkooltjes (wij zijn immers aan zee). Aan de wanden
hangen meerdere miniatuur-kapelletjes, o.a. een Mariakapelletje met als tekst: ‘O.L.
Vrouw Bescherm ons in Gevaren, Drijf zelf ons Bootje door de Baren, O! H. Maagd’.
In vazen allerlei staan sierbloemen van diverse kleur en vorm, ook wel tot kransen
verwerkt; kandelaars,

(5) Zie K. De Gievo, op. cit., p. 18.
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vaak smaak- en stijlvol uitgevoerd, zijn er eveneens aanwezig, alsook kaarsen van
verschillende dikte, waarin O.-L.-V. beeldjes schuilen. Een grote afwisseling van
kruisbeelden en wijwatervaten, uit allerlei stof gemaakt, springen dadelijk in het oog.
Hetzelfde geldt voor de rozenkransen, waaronder de houten reuzespecimens met hun
dikke beiers zeker de merkwaardigste zijn. Scapulieren zijn er eveneens opgedragen,
zonder de krukken afkomstig van gebrekkigen te vergeten. Medailles en
onderscheidingstekens allerhande ontbreken niet, evenmin als sluiers en kroontjes
deel uitmakend van de kledij van plechtige communicanten en trouwsters.
Tot de eigenaardigste ex-voto's behoren ongetwijfeld een paar van militaire aard.
Er hangt nl. een met kader omlijste tekst, die nog herinnert aan de beruchte
lotelingentijd: ‘Uit dankbaarheid aan O.-L.-Vrouw ter Duinen - Militieloting 1909
- Nummer 280 getrokken door Frans Verbutgh te Oostende. (Drukkerij A. en Jos.
Elleboudt, Kerkstraat, 40, Oostende)’; een foto van de loteling is eraan toegevoegd.
Waarschijnlijk staan wij hier voor een visser, want J. Vermeersch(6) zegt dat de vissers
vroeger een belofte deden aan O.-L.-V. ter Duinen, indien zij in de loting een gunstig
nummer mochten trekken. Maar ook de moderne militair heeft zich tot het
Duinenkapelletje gewend. Het is bekend hoezeer de valschermspringers erop gesteld
zijn hun rode pet te behalen, wat een teken van bekwaamheid is. Welnu, in het
‘Brenings kapelletje’ hangen twee visite-kaartjes van een Oostendenaar, waarop hij
beurtelings smeekt om het bemachtigen van zijn ‘rode muts’ en dankt voor het behalen
ervan; een rode pet in miniatuur is aan een der kaartjes bevestigd.
Het kapelletje ter ere van O.-L.-V. ter Duinen draagt als jaartal op de muur: Anno
1736, het jaar, waarin de huidige stenen kapel werd gebouwd; men leest er ook de
initialen WGM (Wees Gegroet Maria). In top voert het een ijzeren bootje als
windwijzer. Aan de noord-westzijde, naar de straat toe, hangt een levensgrote Christus
aan het kruis. Banken onder de bomen bieden de bedevaarders gelegenheid tot stille
verpozing. Naast het bidplaatsje staat een grot, binnenin gans zwart berookt door de
vele kaarsen die er dagelijks branden. In een net verzorgd parkje kan men een
ommegang doen van acht staties met aan weerskanten voorstellingen in keramiek.
Nabij hetzelfde terrein staat een openluchtaltaar, waarop te lezen staat: ‘Don de la
S.A. des Grands Magasins Au Bon Marché’; de eerste steen werd gelegd door Z.E.H.
Deken Butaye op 9 mei van het Mariajaar 1954. Immers, het vakantieoord ‘Villa du
Bon Marché’ is naast de kapel gelegen.
Om zijn rijke variatie aan ex-voto's is het ‘Brenings kapelletje’ enig in zijn soort in
West-Vlaanderen. Wij hoorden reeds stemmen opgaan om ‘gans die rommelboel’
te laten verdwijnen. Of zulks

(6) op. cit., p. 9.
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zou mogelijk zijn, durven wij betwijfelen, want bedevaarders dulden moeilijk dat
men in hun gebruiken ingrijpt.
Zeker is het, blijkens de offergaven, dat het volk hier in alle omstandigheden van
het leven zijn schrijnende noden komt klagen. Merkwaardig ook is de inmenging
der badgasten, Franstalige zowel als Nederlandssprekende, een verschijnsel dat men
trouwens in andere bedevaartplaatsen in de kustzone eveneens kan vaststellen.
W. GIRALDO.

De polders van Oostende
(vervolg en slot van blz. 84)
Het gevolg van het buiten werking stellen van de spoelpolder van Zandvoorde bleef
niet lang uit: na amper 20 jaar verzandde de havengeul en een zandbank vóór de
haven dreigde de opofferingen en het werk van een ganse eeuw nutteloos te maken.
Wel deed de St. Katharinapolder nog dienst als spoeldok, maar de opslibbing had de
nuttige inhoud van de polder sterk verminderd, zodat de hoeveelheid spoelwater
ontoereikend was.
Daarom vond men in 1720 ‘geradig eene doorsteking te doen in eenen der twee
achtergelegene polders. Zekeren voornamen Heer van groot gezag bij het Hof in
onze Provincie, die Groote Gelanden was in den Polder, van welke doorspoeling de
meeste scheuring te verhoopen was, heeft zoo veel te wege gebracht, dat de Landen
van Steene doorsneden en onder water gesteld wierden’ (Bowens, deel II, blz. 31).
De twee achterliggende polders waren de Oude en de Nieuwe Polder van Zandvoorde,
waarvan slechts de laatste in aanmerking kon komen, daar de Oude Polder de
dorpskom bevatte. Op advies van de ‘heer van groot gezag’ verkoos men echter aan
de westzijde van de Steense dijk een nieuwe spoelpolder klaar te maken van ongeveer
1100 gemeten, waarvan 839 op Snaaskerke, 181 op Stene en enkele op Leffinge. In
1720 werd een dijk opgeworpen - de zgn. Schorredijk(10) - vanaf de Steense dijk nabij
Stenedorp, die achtereenvolgens in zuidwestelijke, zuidelijke, zuidoostelijke en
oostelijke richting loopt om te eindigen langsheen de noorddijk van het kanaal
Nieuwpoort-Plassendale. Een opening zou

(10) Op de kaart van Ferraris als ‘Zandvoordedijk’ aangegeven.
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Fig. 3. Uittreksel uit de kadastrale kaart van Zandvoorde (naar P.C. Popp).

A. Keignaardpolder: zeer gelijkmatige percelering (begin 19de eeuw).
B. Oude Polder: onregelmatige percelering (8ste eeuw).
C. Nieuwe Polder: percelering uit het begin van de 18de eeuw.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zandvoordedijk (niet overal goed herkenbaar op de kaart).
Zandvoorde-dorp (lintbouw langs de steenweg Zandvoorde-Oudenburg).
Oud kanaal Plassendale-Zandvoorde-Oostende (1622).
Voortzetting van het oud kanaal in de Keignaardpolder.
Grote Keignaardkreek.
Overblijfsel van dijkdoorbraak (wiel).
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gemaakt worden in de Steense dijk. Eerst werd echter een verbinding gegraven - het
Nieuw Gedelf - tussen de Gauwelozekreek en de nieuwe spoelpolder om het water
er gemakkelijker naar toe te leiden. De eerste spadesteek werd gegeven op 7 juli
1720 en in 1722 kon de polder van Snaaskerke of het Schorre onder water gelaten
worden.
Behalve de Snaaskerkepolder bleek het dat de andere polders slechts van weinig
nut meer waren. Door het onder water komen werd inderdaad in de spoelpolders een
laag slib door het zeewater afgezet van de grootte-orde van 1 cm per jaar, zodat in
polders, die reeds geruime tijd gebruikt werden, de nuttige inhoud sterk verminderd
was. Het moet ons niet verwonderen dat reeds in 1726 in een Placcaert van 16 februari
bevolen werd de overstroomde landen van Stene, St. Katharina, Bredene en
Zandvoorde ten gehele of ten deel wederom in te dijken(11), terwijl slechts de
spoelpolder van Snaaskerke in dienst zou blijven.
Eerst in 1744 werd hieraan gevolg gegeven door de St. Katharinapolder in te
dijken, waardoor 1800 gemeten vruchtbaar land aan de landbouw terugkwamen.
Volgens een tekst van 1 januari 1742 zouden er toen reeds 3 families in de St.
Katharinapolder gewoond hebben, dat ‘vloeyende schorre’ was. De gemeente St.
Katharina, die reeds vele tientallen jaren geleden door het water was verwoest, werd
niet meer wederopgebouwd. Haar grondgebied werd door Mariakerke en Stene
geannexeerd.
Toen in 1764 de steenweg van Oostende naar Torhout werd aangelegd kon deze
door de St. Katharinapolder lopen, maar moest met een wijde boog om de
Snaaskerkepolder gelegd worden, die nog dreef.
Ook de Keignaardpolder was toen reeds hoog opgeslibd en van weinig nut meer.
De grote kreken waren er bijna volledig dichtgeslibd. De Keignaardkreek b.v. vormt
er slechts een weinig uitgesproken depressie. In de Nieuwe Polder daarentegen, waar
de kreek niet kon dichtslibben, ligt ze nog als een lange waterplas; deze polder heeft
zijn 17de eeuws uitzicht bewaard. Op het einde van de 18de eeuw moet men ook de
Keignaardpolder ingedijkt hebben door het aanleggen van een dijk op de rechteroever
van de Gauwelozekreek. Waarschijnlijk was daar nog een deel van de Legaardsdijk
(1626) bewaard gebleven. In ieder geval is de dijk, die we heden als Legaardsdijk
aangeven, niet volledig dezelfde als deze van 1626. Het verloop van deze dijk vertoont
immers enkele scherpe bochten, die erop wijzen dat hij nu minstens uit

(11) Vierden Placcaet-Boeck van VI. III, blz. 2032.
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twee stukken van verschillende ouderdom (1698 en einde der 18de eeuw) bestaat.
De Snaaskerkepolder verloor weldra zijn betekenis ten gevolge van de opslibbing
en van de vermindering van zijn inhoud. Op 10 juli 1803 beval Bonaparte, tijdens
een bezoek aan Oostende, de polder van Snaaskerke buiten gebruik te stellen en in
de plaats daarvan een spuidok en een sluis te bouwen, die klaar kwamen in 1810. De
‘schorrelanden’ zouden verkocht worden in loten van 10 tot 15 gemeten. Daarmee
werd de geschiedenis van de polders van Oostende besloten.
In het complex polders rond Oostende kunnen we nu drie soorten onderscheiden:
1. - De Oude Polder kwam slechts zeer kortstondig en plaatselijk onder water en
heeft nog volledig de eigenschappen van het vroeger landschap bewaard. De
bodemgesteldheid, de perceelsindeling, de bewoning, enz. verschillen er niet
van deze van het gebied dat ten oosten van de Oostendse polders ligt.
2. - De Nieuwe Polder kwam gedurende een veertigtal jaar onder water. De kreken
zijn er goed bewaard; het mooiste voorbeeld ervan is de Grote Keignaardkreek.
Tijdens de 17de eeuw werd er een sliblaag van gemiddeld 40-50 cm dikte afgezet.
De percelering is er jonger dan deze van de Oude Polder; ze dateert nl. van na
1698. De Saspolder hoort ook hier ondergebracht te worden.
3. - De polders die lange tijd gedreven hebben, nl. de keignaardpolder, de St.
Katharinapolder, de Grote Polder, de Gauwelozepolder en de polder van
Snaaskerke zijn het meest opgeslibd; de kreken zijn er bijna dicht en er werd
80-100 cm slib afgezet. Deze polders, die ook de vruchtbaarste zijn, vertonen
de eigenschappen van jonge polders, waarbij vooral hun moderne percelering
opvalt: de meeste kavels hebben een regelmatige en geometrische vorm. De
kadastrale kaart van de gemeente Zandvoorde laat dit onderscheid het duidelijkst
zien (fig. 3). Men vindt er inderdaad 3 polders - de Oude Polder, de Nieuwe
Polder en de Keignaardpolder - die reeds op het eerste zicht opvallen door hun
sterk verschillende percelering.
Om te besluiten willen we er nog op wijzen dat de dijken in dit gebied geen
landwinningsdijken zijn zoals door sommige schrijvers, die ten onrechte aan het
bestaan van een estuarium bij Oostende geloofden, werd beschreven. Onze kust telt
slechts twee ‘estuaria’: dit van de IJzermonding en dit van het Zwin. De dijken aldaar
zijn wel landwinningsdijken: ze werden aangelegd met de bedoeling een stuk land
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(schor) op de zee te winnen (inpolderen, indijken). De dijken van de Oostendse
polders daarentegen werden opgeworpen om een gebied af te bakenen, dat als
spoelpolder moest worden gebruikt. De dijken omsloten een polder die (tijdelijk) uit
noodzaak aan de zee werd prijsgegeven, zodat men hier terecht kan spreken van
‘uitdijken’. Het woord ‘polder’, dat menig onderzoeker heeft misleid, heeft hier
uiteraard een zeer bijzondere betekenis.
J. AMERYCKX,
Centrum voor Bodemkartering
I.W.O.N.L.
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De Sint-Sebastiaansgilde te Loker
Sint-Sebastiaan, die de patroon was van ontelbare schuttersgilden in ons land, was
dit ook van de handbooggilde te Loker.
In het nieuw reglement van 1750 stond te lezen: ‘In de prochie ende baronnie van
Locre is van immemoriale tijden geweest eene gilde van de schotterie van den edelen
handboge onder het reglement van den Heere van Locre...’
Ze werd reeds in de 15e eeuw opgericht maar ging te niet in de ‘troubelen’ van de
Geuzentijd. In 1616 werd de schuttersgilde heropgericht bij ‘letteren van octroy ende
privilegie’ van 25 mei.
Onder Maria-Theresia kreeg de gilde in 1750 een nieuw reglement en fleurde
opnieuw op. Ten tijde van de Franse verovering werd zij, zoals alle gilden, afgeschaft.
Het gildehof werd bij bevel van 21 thermidor VII (= 8 aug. 1799) verkocht aan Pieter
Desmuyck uit Brugge voor 460 F.
In 1840 kwam een nieuwe St-Sebastiaansgilde tot stand, die enkel een gilde was
voor het verzet. De standregels bepaalden het jaarlijks inleggeld, de zomerschietingen
en een jaarlijks maal of souper.
In 1911 waren er, samen met de erevoorzitter en de raad, 39 leden.
De oorspronkelijke standregels van de 15e eeuw en van 1616 waren verloren
gegaan. Het reglement van 1750 bestond echter nog vóór de eerste wereldoorlog en
werd bewaard in het huis van de familie Six te Loker, dat het oude schutterslokaal
was. Op de tentoonstelling te Brussel in 1910 hing het reglement uit in de afdeling
‘folklore’ samen met een zichtkaart van het huis Six.
In 1840 werden de standregels nog eens herzien bij de heroprichting van de gilde,
alsook in 1911 ter gelegenheid van de plechtige inhuldiging van weledele heer Louis
Behaghel als erevoorzitter der gilde.
Onder de leden van 1867 vinden wij volgende: Baron de Page, erevoorzitter,
Raymond Driessens, C. De Keuwer, Francois Vandromme, J.B. Thibaut, Edward
Vandromme, Benoit Top, Ch. en P. Deburgrave, H. Thoris, Th. Crabbe, Cyriel
Driessens, René Specenier.
Drieënvijftig leden tekenden de vernieuwde standregels in 1894, o.a. Th. Crabbe,
C. Deburgrave, A. Samyn, A. Vandromme, Emiel Barbery, Jules Deweerdt, Cyriel
Sohier, Henri Top, Omer Desmulie, Benoit Dekeuwer, Emiel Driessens, H. Thoris,
Alidoor Boussy, Cyriel Six en Victor Louf.
Bij de inhuldiging van heer Louis Behaghel als erevoorzitter waren er 39 leden
die hun handtekening plaatsten, o.m. Ernest Vandromme, voorzitter sedert 1901;
Cyriel Six, Theophiel Crabbe, E. Samyn, leden van de komissie sedert 1894; Emiel
Driessens, schrijver sedert 1894.
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Aan de hand van een afschrift van de oude standregels van 1616 kunnen wij nagaan
hoe het er in de gilde toeging.
Aan het hoofd van de gilde stond een ‘hoofdman’ benoemd door de heer van
Loker. Later is dit de voorzitter geworden, gekozen door de leden.
Daarna kwam de ‘Coninck’. Deze was de gildebroeder, zoals art. 5 zegt, die op
de jaarlijkse gaaidag, nl. de maandag na sinksen, de eregaai afschoot.
Er waren ook nog gouverneurs, die naderhand commissieleden of raadsleden
werden genoemd.
Na de herinrichting in 1840 en de nieuwe standregels in 1894 was er ook nog een
schrijver en schatbewaarder in het bestuur.
De gilde had ook nog een ‘Cnape’ of knecht, die o.m. de gildebroeders moest
verwittigen, de namen van de schutters afroepen bij de schieting en zorg te dragen
had voor veel kleine diensten bij de bijeenkomsten van de gildebroeders.
Volgens art. 7 mochten er niet meer dan 80 leden zijn. Ze moesten allen ‘van
goeden faeme ende reputatie zijn’ en bij het aanvaarden als gildebroeder moesten
zij met opgeheven hand de eed afleggen: goede en getrouwe gildebroeder te wezen,
de eer van God almachtig, van Maria zijn gebenedijde Moeder en van onze Moeder
de Rooms-Katholieke Kerk in alles voor te staan en te helpen verdedigen, peis en
vrede onder de medeconfraters te voeden, de baljuw van deze parochie, in naam van
de heer van Loker, behulpzaam te wezen en bijstand te verlenen.
Volgens art. 9 van het reglement moest ieder gildebroeder, ten minste binnen de
acht dagen na zijn eed, voorzien zijn van boog en pijlen. Hij was ook nog verplicht
in de processie van Loker mee te gaan, met zijn pijl in de hand.
Bij het schieten moest er gezwegen worden of men werd beboet met 2 schellen
parisis (art. 10).
Zo er een schutter gekwetst werd door de neerkomende pijl, dan moest de
gildebroeder die geschoten had bewijzen met twee getuigen dat hij geroepen had en
teken gedaan eer hij schoot (art. 13).
Gildebroeders onder elkaar mochten niet twisten. Was er toch een die in twist viel,
dan werd zijn geval ‘berecht’ door de hoofdman, koning en gouverneurs (art. 14).
Wie de gilde verliet, 't zij hij door de raad werd uitgesloten of uit eigen beweging
wegging, dan moest hij aan de gilde geven 1 zilver mark, zijn boog en 2 dozijnen
pijlen (art. 16).
Op de vergaderingen en schietingen was het verboden te zweren en ‘de naeme
van God almachtigh te blasphemeeren’ op boete van een half pond was voor het
altaar van de gilde (art. 19).
Bij het overlijden van een gildebroeder moest men dit bekend maken aan de raad,
die de ‘knape’ uitzond om de gildebroeders te verwittigen. Iedereen moest
tegenwoordig zijn op de begrafenis, zowel in de kerk als bij de teraardebestelling
(art. 26). Het lijk
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werd gedragen door de raadsheren en, indien er geen genoeg waren, door andere
gildebroeders (art. 27).
Als de ‘quarte’ uithing, d.i. het reglement op perkament geschreven, dan mocht
geen enkele gildebroeder ‘toeback smooren’ (art. 33).
De gilde luisterde de drie jaarlijkse processies op, ook de plechtige inhalingen van
de Bisschop of de Baron, als zij voor de eerste maal naar Loker kwamen.
Vreugdeschoten werden door hen gelost 's morgens vóór de komst en bij het heengaan.
In de stoeten en processies droegen de hoofdman, koning en gouverneurs op hun
borst, de kentekens van hun waardigheid, d.i. de breuken of gildekettingen.
Het gildehof, dat de naam droeg van ‘St-Sebastiaan’ of ‘handbogenhof’, was gelegen
op de hoek van de huidige Gildestraat, waar de hof is van de hoeve Delporte en vóór
1914 het huis was van de kinders Six.
Het huis met ‘lochting’ en een partij gras, samen meer dan 2 gemeten, was vroeger
eigendom van de gilde. In de ligger of terrier van Loker van 1687 staat het ook
bekend: ‘de ghilde van St-Sebastiaan tot Loocker eenen ghersbilck met huys
eropstaende’. Het gildehof brandde af in 1759 en in 1794.
Als ander bezit van de gilde stond nog bekend, het vaandel, dat nu nog bewaard
wordt in het St-Antoniusgesticht, de trommel en de zilveren halsband met schakels
van de koning, die in de 17e eeuw in pand werd gesteld voor parochieschulden.
Toen in 1840 het nieuw reglement werd opgemaakt, had de gilde als zodanig geen
eigendomsrecht meer. De gildebroeders lieten dan te Belle een houten
St-Sebastiaansbeeld maken, dat in de gildekamer geplaatst werd.
De vroegere inkomsten kwamen van de cijnspacht van het gildehof, de jaarlijkse
bijdrage der leden, een toelage van de gemeente, gewoonlijk een ton bier of de waarde
ervan, een of ander gifte van de heren van Caeneghem of een bijzonder weldoener.
Bij het heroprichten van de gilde was het enig inkomen de jaarlijkse bijdrage en
de boeten.
We kennen nog enige gouverneurs van de oude gilde: Jan Deconinck, 1660; Jan
Premeque, molenaar op de Scherpenberg, 1661; Philip Ghillebert, 1664; Hendrik
Dieussaert, 1665; Christiaen Nevejan, 1667; Jacob Decreus, 1676; Pieter Frans
Vandromme, 1741; Jan Legrand, 1755; Pieter Devos, 1768; Bertinus Warenbourg,
1776; V. Dehaese, 1777.
Vroeger heette de straat waar het gildehof stond de Vier Windenstraat. Als enig
overblijfsel van de St-Sebastiaangilde werd ze genoemd de Gildestraat.
Jaarlijks wordt er op een zondag nog een mis gecelebreerd voor de afgestorven
leden van de gilde.
C.D.
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Reizende wondermensen en wonderdieren te Brugge
1654-1682
De Brugse patriciër Jacques Inbona († 1714) had een open oog voor het vreemde en
kurieuze dat bijwijlen de eentonigheid van het dagelijkse leven in zijn stad kwam
breken. Nu en dan verschenen er te Brugge wondermensen en wonderdieren die
blijkbaar op tournée waren door Europa, voorlopers van het moderne cirkus. Uit
velerlei richting kwamen deze foorgasten: Fransen, Hollanders, Duitsers, Turken,
Polakken volgden elkaar op met hun kunsten en bezienswaardigheden. Zij sloegen,
bij wijze van spreken, hun tenten op in de grote Halle (Lijnwaadhalle) of in de oude
Waterhalle op de Markt; hun tijdelijk lokaal was dikwijls de ‘Schermschoole’, die
alsdan gevestigd was in de Poortersloge; sommige traden op in het timmerliedenhuis
(tegenwoordig warenhuis Innovation in de Steenstraat). Het intreegeld was gewoonlijk
een stuiver, een maximum door de magistraat vastgesteld. Voor heel uitzonderlijke
voorstellingen ging men tot drie stuivers.
Hier volgen de aantekeningen van Inbona, volgens zijn oorspronkelijk handschrift.
De eenvoudige vertoning van een tropisch of een wild dier gaf reeds kans op winst.
Inbona vermeldt ‘eenen levenden dromedaris’ die in januari 1657 op de Schermschool
te zien was en een tijger die men op halfoogst 1682 ‘onder de Waterhalle’ ging
bekijken. Hij is echter uitvoeriger over het nooit geziene en wonderbaarlijke waarmede
de vreemde gasten in zijn stad optraden.

Hercuul uit Sedan
‘Opden 6. Julli 1654 quam tot Brugge ten toone aen een ijder voor een stuver op de
schermschole eenen man ghebooren van Sedan die conde met een strinck van sijn
haer opheffen 400. pond ghewichte ende liet op sijn bloote borst met twee grote
hamers eenen grooten steen breken van twee mannen slaende met volle macht.’

Harige vrouw uit Augsburg
‘Opden 13. maerti 1659 quam hier tot Brugghe op de schermschole een vrauwe te
siene voor eenen stuver de welcke was gheheel ruijgh van haijre vanden hoofde tot
de voeten ende hadde eenen baert van omtrent een half elle lanck ende groyden uut
haer ooren twee mostassen ende was ghebooren van Ausburgh in Duijtsland ende
was omtrent acht a neghen en dertijgh iaeren oudt ende was

Biekorf. Jaargang 58

121
ghetrauwt ende hadde twee kinderen ghebaert wel gheformeert waer van het eene
was ghestorven ende het andre noch leefde ende seyde sulcx gheschiet te sijne door
dien dat haer moeder doen sy van riaer bevrught was verschrijckte in eenen
gheijtenbock.’

Een lange Hollander
‘Ende daer was oock [gedurende de Meifoor 1663] te siene voor eenen stuver op het
timmerlieden huys inde steenstraete eenen jonghman eenen hollandre van ontrent
de elf voeten lanck(1) wel gheproporsioneert van leeden.’

Turks koordedanser
‘Opden 2. Juilliet 1664 soo begonst alhier in de lijnwaethalle van bijnnen in het plein
te spelen op de coorde eenen walacher ofte turck, ende clom desen turck met sijne
bloote voeten lancx eene coorde rechtop wel 40 voeten hooghe met eenen stock inde
handt als eenen coordedanser ende ginck doen daer soo hooghe dansen op eene
coorde ende stont oock op sijn hooft boven op eenen grooten hooghen mast ende
meer andere consten de welcke schroomelijck waeren om aen te sien. Ende waeren
met hem noch twee andere coordedansers fraye mannen ende men sagh dit alles voor
drye stuvers.
Maer opden 4. ditto soo viel den voornoemden walacher int afcommen door het
losgaen van eene tauwe ende brack synen arme ende was noch ghequetst van bijnnen
int lijf ende daermede was dit spel ghedaen maer wiert ghenesen dan en speelde tot
Brugge niet meer.’

Dieren allerlei
‘Inde maent van meije 1673 soo was tot Brugge te sien opde marckt onder een booghe
vande waeterhalle eenen tijgher, met eenen lindeworm(2), met eenen voogel diemen
hiet casuaris(3), met een monstreuse coe de welcke op haeren rugge hadde de forme
van eenen aerme met een handt ligghende.’

Polakken met beren
(1) Deze lengte is onwaarschijnlijk. De beroemdste reuzen uit de 17e en 18e eeuw bereikten niet
meer dan 8 voeten (2,328 m).
(2) Lintworm.
(3) Kasuaris: grote loopvogel met een helm op de kop, op N.-Guinea en omliggende eilanden
inheems. In 1648 waren twee zulke vogels te Amsterdam te zien.
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‘Int latste van Jully 1673 soo waeren hier tot Brugge te sien onder den grooten torren
(van de Halle) voor het ghebodthuijs voor eenen stuver vier beijren doende veele
accien met dansen ende springhen ende hunne meesters waeren polacken ende waeren
groote meesters int speelen met de trompetten ende schalmeijen.’
‘Int eerste van junij 1675 waeren hier tot Brugge inden Engel
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bij het beenhuys(4) polackers met beeren ende conden dese beeren seere wel dansen
ende andere consten.’

Alruinen en alruintjes
‘Int latste vande maent van meije 1677 was alhier tot Brugge op de schermschole te
siene voor een stuver twee wortels als man ende wijf vanden mandragora(5) wesende
den man perfect met haeir ende baert armen ende beenen met vingers aende handen
ende teenen aende voeten ende met de naturelijcke deelen formeel ende beset met
haeir soo wel vande vrauwe als vanden man ende oock noch vier mindere wortels
als wesende kinderen vande voorseide.’

Siamese tweeling
Op 6 mei 1682 was te Klemskerke een siamese tweeling geboren, kinderen van de
wagenmaker Roelandt Guiot. Het waren twee meisjes, gedoopt Barbele en Petronelle.
De ouders ondernamen met de wichtjes een tournee die na vier weken afgelopen
was: de moeder overleed te Brugge en de kinderen stierven te Brussel ‘het eene corts
naer het andere van een cleen camergancksche’.
Te Brugge waren de kinderen te zien op 22 mei ‘in eene herberghe inde eselstraete
ghenaempt het groote fort ende men lietse aldaer aen een ijder sien voor drije
stuvers...’(6)

Geleerd wonderpaard
‘Opden 3. meije [H. Bloeddag] 1682 wast simpelijck eene processie van devotie
ende daer was te siene in eene booghe onder de waterhalle een peert met acht voeten
ende dit peerdt verstondt de spraecke vande menschen want alsmen seijde jeghens
hem telt tot 25 ofte 50 meer of mijn soo dopte het effen soo veele cloppen metten
voet alsmen was vraeghende ende oock alsmen hem was thoonende een quarteblat(7)
soo als het selve hadde besien soo clopte het soo veele cloppen metten voet als het
quarteblad was inhoudende ende meer andere consten.’

(4) Op de huidige Simon Stevinplaats; de herberg Den Inghele was er gelegen op de hoek van
het Lophemstraatje, naast de tegenwoordige De Gouden Hoorn.
(5) Mandragora = alruin: de beruchte toverwortel, galgejong. De alruin is de mandragora-wortel
die jgelijkt op een kleine, verschrompelde mensengestalte; in de Middeleeuwen en later - tot
heden toe! - werd aan deze wortel een grote toverkracht toegeschreven. Men geloofde dat
de alruin groeide onder de galg uit het zaad van een gehangene.
(6) Volledige tekst in Biekorf 1956, p. 172.
(7) Blad uit een kaartspel.
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Onze voorouders hadden gaarne waar voor hun stuiver. Leekte het bedrog uit, zoals
met de ‘wildeman’ op de Schermschool in 1675, dan waren zij niet mals voor
wondermensen
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en hun impresario's. Dit blijkt uit de volgende aantekening van onze dagboekschrijver:

Valse Indiaan
‘Opden 19. octobre 1675 quam tot Brugge op de Waterhalle eenen hollander ende
gaf hem uuijt voor eenen wildeman ofte Indiaen uut Oostindien gaende nackt alleene
de schamelheijt bedeckt, met pijl ende booghe immers alle ghelijck de Indiaenen
gaen, ende ginck op de schermschoole ende liet hem sien voor eenen stuver tot naer
de noene alswanneer dat daer in quamen om te sien twee hollanders ende hem kenden
ende seijden jeghens malcanderen: Wel is dat Anthone niet? ende de lieden dat
hoorende die eenen stuver hadden gegeven liepen naer den ontfanger ende wierpen
hem onder den voet ende naemen elck hun geldt wederomme ende sloughen hem
fraij af alsmede den Indiaen ende joeghense alsoo confuselijck wegh.’
De H. Bloeddagen en de Meifoor trokken natuurlijk vreemde bedelaars aan die er
somtijds het bedelbeen bij uithaalden om de compassie van de bedevaarders op te
wekken. Inbona heeft het geval van zo'n ‘jambe de Dieu’ opgetekend.

Valse pelgrim op H. Bloeddag
‘Opden 25 meije 1658 wiert tot Brugge eenen ghecontrefaicten pilgrim van sint Jacop
ghegeesselt opden Burgh ende ghebannen om dat hij inden ommeganck vant heijlich
bloet hadde gheleeghen opde straeten seere nackt ende met wonderlyck quaede
beenen alsoo het scheen, maer wiert bevonden naer visitatien vande doctoren ende
chirurgiens al valschheijt ende bedrogh te wesen.’(8)
Vergelijkende gegevens ontbreken om de reisroute van die foorkramers alhier te
achterhalen. De volgende tekst wettigt de vraag of ze soms niet de tournée van
reizende toneelgroepen volgden. ‘Inde maent van february 1675 soo speelden de
commedianten vanden hertooghe van Holstein tot Brugghe op het timmerlieden huys
inde steenstraete, ende op de schermschoole waren oock coordedansers en
marionetten.’
Inbona zegt niets over de vorm van publiciteit die door de ondernemers van de
vertoningen werd aangewend. Was hun standplaats op de Markt - Lijnwaadhalle of
Waterhalle - dan was niet veel reclame nodig. Was het op de Schermschool te doen,
dan lieten zij hun vertoning waarschijnlijk uittrommelen in de verschillende
stadswijken.
A.V.

(8) De aangehaalde teksten komen voor in het Handschrift (Rare Geschriften) van Jacques
Inbona, onder de opgegeven datums, pp. 80, 108, 120, 165, 186, 308, 309, 338, 348, 388,
464.
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Mengelmaren
Klokkeringen en soldatenringen
Uit welke stof ze vervaardigd werden, en welke vorm ze hadden, de klokkeringen
aan en achter 't front in West-Vlaanderen, zo wordt er gevraagd in Biekorf blz. 55
hiervoor.
Ziehier wat ik weet uit eigen ervaring.
Zoals de naam zelf zegt waren die ringen vervaardigd uit klokspijs en bijna altijd
werden ze aan de man gebracht met de aanbeveling ‘van de klokke van Reninge’.
Was (of waren) nu de klok(ken) van Reninge van een bijzonder gehalte? Een ding
is zeker, dat de Reningse klokken van voor 1914-18 bekend stonden voor hun
welluidende klank.
Wat de vorm van de ringen aangaat, zij vertoonden een grote verscheidenheid:
naast de gewone effen ring, genre trouwring, maakte men ook de knopring, veel of
weinig versierd, al naar gelang de vaardigheid van de maker of volgens hun
bestemming.
Koperen ringen maakte men nogal veel van de zgn. Franse koperen kluiten
(tien-centiemnaars): die werden ‘uitgeklopt’, of het nu gewone of knopringen gold.
De eigenlijke klokkeringen werden gegoten en naderhand fijn afgewerkt en
gepolijst. Daartoe was er een goed vuur nodig en daarvoor nam men gewoonlijk zijn
toevlucht bij de A.R.H. + A. (Ateliers Réparations Hippiques et Automobiles).
Evenals bij koperen, bronzen of aluminium ringen kwamen bij de klokkeringen
allerhande motieven te pas die dan heel kunstig werden ingewerkt in de knop. Men
had leeuwtjes uit koper als inlegwerk in aluminium-ringen, de Belgische of Franse
driekleur uit stukjes van ‘henneringen’, koperen hartjes, letters (initialen) en zo meer.
Bij het leger waren allerhande stielmannen die, om aan geld te geraken, hun
ambacht van kopergieter, graveur, kunstsmid, trachtten uit te oefenen. Die niet van
het ambacht waren keken dat af en waagden zich ook al eens aan die ringenmakerij,
vooral dan in zachte materie als aluminium. Hadden ze een paar bewerkte ‘douilles’
(koperen hulzen van kaliber 75) en moesten ze veranderen van kantonnement, ofwel
naar de vuurlijn, dan zetten ze die dingen gemakkelijk af, of ruilden ze tegen boter,
eiers en anders. De soldaten afkomstig van ‘bachten de kupe’ hielden zich daar niet
veel mee bezig, zij hadden immers hun familie; bij sommigen toch kwam er ook de
goeste in door het aanhoudend zien graveren, gieten en vijlen.
De aluminiumringen goot men ter plaatse in openlucht. Honderde keren heb ik ze
aan 't werk gezien. Eerst werd in de grond een rond gat gemaakt van 20 à 25 cm diep.
In dit gat plaatsten zij, wat excentrisch, een stok van een kleine vinger dikte: zodoende
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bekwamen ze na het gieten een aluminiumbuis met een dikke en een dunne zijde;
de dikke zijde moest dienen voor de knop.
De grondstof hadden de mannen voor 't grijpen. Tot zelfs de aluminium ‘gourde’
en ‘gamelle’ moesten er aan geloven en werden letterlijk in de pan gehakt en
gesmolten boven een doodgewoon houtvuurtje tussen twee stenen.
Dan bleef er niets anders meer te doen dan effenaf van 't einde te zagen, te vijlen
en te polijsten en, zo nodig, de knop te bewerken of met inlegwerk te versieren.
Ook de burgerbevolking was door de ringenkoorts aangegrepen en preuts lijk
veertig trokken jongens naar school met ringen op zak en aan de vingers totdat de
meester vond dat het over zijn hout ging en een razzia hield. De ringen verdwenen
als bij toverslag, voor niet lang echter, want onder de schoolgaande jeugd bloeide
een drukke ruilhandel in ringen en allerlei oorlogsouvenirs.
Of er met die ringen zoveel bijgeloof gemoeid was als H. Norda (Julius
Valckenaere) in zijn opstel van 1916 in ‘Rond den Yzer’ schijnt te veronderstellen,
dat moet ik betwijfelen. Ik meen wel dat er soms een zeker bijgeloof aan gehecht
werd, doch dit was heel zeker niet de grond van die ringenmakerij.
En nu, om te sluiten, een goed adres voor de liefhebbers en ‘kurieuze neuzen’ die
nog meer willen weten en zien: door de zorgen van dhr. Conservator K. Berquin is
een verzameling zulke soldatenringen uit 1914-18 bijeengebracht in Kast 12 van het
Museum voor Geschiedenis en Folklore te Nieuwpoort.
A.B.

STAVELE.

Stad of kerk omspannen met een wasdraad
In Biekorf 1956, blz. 326 handelde M. English over de belofte te Nieuwpoort in 1489
gedaan gedurende de belegering door de Fransen. Om de bevrijding van de stad te
bekomen droeg men het beeld van O.L. Vrouw van de Nood Gods rond de vestingen
van de stad en de magistraat beloofde een kaars ‘ofte singie van wasse.. also lanc als
dese stede groet is int ronde omme ghemeten’. Singie, alias songie, is een wasdraad,
een lont. Zie ook Biekorf 1905, blz. 395 en 1956 blz. 15.
Het geval van Nieuwpoort staat niet alleen. Te Chimay in 1640 beloofde men ‘une
bougie suffisante pour entourer les murailles et les tours de la ville’ om bevrijd te
zijn van de pest.
Te Montferrand, een voorstad van Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, in Frankrijk,
werd in de 14e of 15e eeuw een gelijkaardige belofte gedaan aan ‘Notre-Dame de
Prospérité’ tot afweer van de pest; men beloofde ‘een aantal wassen kaarsen te offeren
waarvan de lengte met deze van de stadsomheining zou overeenstemmen’.
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In een belangrijke studie (Een paar motieven uit Oostvlaamse bouwlegenden in
Volkskunde 57e jg. 1956, blz. 58-59) wijst JULES PIETERS op het verband tussen het
omspannen met waskaarsen of wasdraad en het omspannen met een zijden draad,
meestal een roodzijden draad, dat als legendemotief bij het ontstaan van talrijke
bedevaartskerken van O.L. Vrouw voorkomt. In West-Vlaanderen kent iedereen het
draadje van Dadizele. Het motief van de roodzijden draad komt ook voor bij het
omspannen van een stad. Men verhaalt inderdaad dat de inwoners van Valenciennes,
toen hun stad door de pest geteisterd werd, hun toevlucht namen tot O.L. Vrouw. In
de nacht van 7 op 8 september verscheen Maria met een roodzijden draad die haar
door een engel uit de handen genomen en rondom de stad afgewonden werd. Toen
het visioen ophield, was ook de gesel verdwenen.
In sommige gevallen schijnt dus het legendemotief van het omspannen te
verspringen van zijden draad naar wasdraad of omgekeerd.
Merkwaardig is het gebruik dat tegenwoordig nog op enkele plaatsen in Bretagne
zou voorkomen, namelijk het omspannen van een kerkje hetzij met een rode of witte
draad hetzij met een wasdraad of lont.
Wie verzamelt nog meer overleveringen van hier en elders over het omspannen
van stad of kerk met een wasdraad?
E.N.

Vlaamse grafzerken in Frans-Vlaanderen
Bij een bezoek aan Arnèke heb ik het volgende grafschrift afgeschreven van een zerk
geplaatst aan de buitenkant van de noorderbeuk van de kerk, dus de vrouwenkoor
langs buiten.
Hier vooren licht begraven
Ingelbertus Desmytere fls Mailliaert
geboren tot Langemaerck
overleden den 17 7bre 1761 oud 83 jaer
ende Anne Maria Wils fa Jan
sijne huysvrouwe
gebooren tot Segerscappel
overleden den 29 april 1731
Bidt Godt voor haer siele.
Heden-mij. Morgen-gij.
A.B.

Stavele.

De abdij van Saint-Thierry bij Reims
Haar bezittingen in West-Vlaanderen
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In Biekorf, hiervoor blz. 93, is er sprake van de abt van Saint-Thierry bij Reims die
in 1765 de begever was van de pastorij van Kerkhove. In feite was dit begevingsrecht
in 1695 overgegaan op de aartsbischop van Reims, samen met al de inkomsten van
de aloude ‘Sint Diederiksabdij bij Riemen’.
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De abt van Saint-Thierry bezat verschillende altaren op de Scheldekant in Vlaanderen.
In 1028 kwam hij in 't bezit van Petegem; in 1152 bezat hij Tiegem; in 1177 bezit
hij in het bisdom Doornik de altaren van Wortegem, Kerkhove met de kapel
Waarmaarde, Dottenijs met de kapel Kooigem, alsook de kerken van Petegem en
van Tiegem.
Ook in het Oostvlaamse, onder het bisdom Kamerijk, behoorden verscheidene
kerken tot het patronaat van dezelfde abt, o.m. de kerken gelegen rond de Kluisberg:
Berchem met de kapel Kwaremont, Celles, Ellezelles, Ruien met de kapel Orroir.
C.B.

De oude schaapdrift
Het kustgebied van Vlaanderen was in de middeleeuwen een streek van schaapdriften
(lat. bercaria, berquaria; ook: berberia).
Een schaapsdrift was een partij schorreland; volgens Du Cange omvatte een bercaria
ook een deel akkerland. En bijgevolg ook een hofstede?
Bekend zijn de schaapdriften in Berkel (Bircla) die in de 10e en 11e eeuw zich
uitstrekten over Esen, Diksmuide, Klerken, Oudekapelle, St-Jacobskapelle, Kaaskerke,
Stuivekenskerke. Robrecht de Fries schonk in 1085 aan het St-Pieterskapittel van
Cassel zes schaapdriften gelegen in Berkel.
Hoe groot was oorspronkelijk een schaapdrift? Was het een terrein groot genoeg
om een kudde schapen te onderhouden? En hoe groot was een schapenkudde in deze
tijden?
Een schaapdrift moet in elk geval een bepaalde uitgestrektheid hebben gehad, de
bercaria komt voor als een eenheid van landmaat. Een schaapdrift wordt soms
gelijkgesteld met twee mansi (abdij Mesen, 1066) en men rekent zeven mansi voor
een vaccaria (weideland voor 100 koeien). In Berkel bezat het St-Pieterskapittel van
Rijsel, naast drie schaapdriften, ook nog ⅓ van ¼ schaapdrift.
De oudste en duidelijkste gegevens over de uitgestrektheid van een schaapdrift
vinden we in de studie van E.H.J. Noterdaeme over het Oosthof te Snellegem (zie
Biekorf blz. 28 hiervoor). Dit Oosthof bezat twee schaapdriften op Testerep (te
Steene). Uit de ontleding van de teksten blijkt dat een schaapdrift in de 9e eeuw 450
gemeten groot was (ca 200 ha): een buitengewoon grote uitgestrektheid. De afmeting
van de schaapdrift in de 12e en 13e eeuw schijnt inderdaad belangrijk kleiner geweest
te zijn. Uit de buitengewone uitgestrektheid van de schaapdriften van Testerep - die
wellicht de oudst gelocaliseerde bercariae zijn van de Vlaamse kust - bewijst de
schrijver hun hoge ouderdom. Immers voor eenzelfde aantal schapen moesten de
schaapdriften in de 9e eeuw groter zijn dan in latere tijden, en dat wegens het groter
zoutgehalte in de gronden waar het water zich nog maar onlangs had teruggetrokken.
V.
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Meisjesnamen Ria, Miriam, Mireille
Ria. Op de vraag blz. 96 hiervoor. - Van verschillende kanten uit West-Vlaanderen,
en ook uit Turnhout, werd ons medegedeeld dat Ria geldt als afkorting voor Maria:
zo wordt het door de naamgevers opgevat en een Ria wordt als Maria in het
doopregister ingeschreven.
Door de Engelse taalkundige J. Redding Ware werd Ria reeds vijftig jaar geleden
vermeld als ‘a mainly lower-class diminutive of Maria’ (Passing English, Londen
1909); middenstand en hogere stand hielden zich steeds aan de naam Mary, die zijn
eigen vleivormen heeft.
Miriam. Samen met Mirjam, Miryam, is dit de goede schrijfwijze; niet Myriam, zoals
meestal opgegeven wordt (zie blz. 50 hiervoor). Hebreeuwse vorm beschouwd als
equivalent van Maria; door de literatuur ook bij ons in omloop gebracht. Als
doopnaam opgekomen eerst na de Reformatie en wel als ‘bijbelnaam’ (Miriam, zuster
van Mozes en Aaron) evenals Ruth e.a.; niet bij katholieken. Miriam is tegenwoordig
nog een voorkeurnaam bij de Joden.
Mireille is geen nevenvorm van Maria, zoals soms wordt beweerd. - Mistral
(1830-1914) vond de naam Mirèio voor de heldin van zijn beroemd gedicht in een
legende, waar hij scheen voor te komen met de betekenis ‘merveille’ (uit mirar,
bewonderen). Het eerste kind dat die doopnaam kreeg was Mireille Roumieux,
geboren in 1861 te Beaucaire (Gard); Mistral was er peter van. De priester die het
kind zou dopen, verzette zich tegen die ongekende naam. Mistral verklaarde daarop
dat Mirèio een provençaalse vorm was van het hebreeuws Miriam, ‘Maria’. Dit was
een vergissing. De priester heeft dan Mirèio zonder verder onderzoek in het
doopregister ingeschreven. (A. Dauzat). De naam Mireille heeft niets te maken met
Miriam noch met Maria.
A.V.

Niet kijken naar de steertsterre
Al koutend vielen we op de steertsterre, die zou te zien zijn op paasmesdag. ‘Dat is
een slecht voorteken, zei Pros, teken van oorloge, en 'k ga nooit scheef kijken. 't Was
juiste 't zelfde 't jaar tiene met die sterre met è steert. En ze hàdde èn steert! want in
veertiene 't zat er op en ze waren aan de slag.’
A.B.

Stavele.
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[Nummer 5]
Glasblazerij te Brugge
1741-1770
Gedurende de regering van Maria-Theresia heeft Brugge op actieve wijze de
heropleving van handel en nijverheid meegemaakt die, samen met de ontwikkeling
van de landbouw, de Oostenrijkse Nederlanden tijdelijk tot een type van verlichte
welvaartstaat hebben gemaakt. De handelaars waren er weliswaar talrijker dan de
industriëlen. Een lijst van 1771 geeft voor Brugge de namen op van een goed
honderdtal ‘negocianten’ die, hetzij door import en export of transito, zaken deden
met het buitenland. De nijverheden bleven echter niet ten achter.
Industrieën van oudere datum die in 1764 nog flink standhielden waren: een zestal
zoutraffinaderijen die ruw zout uit Spanje, Frankrijk en Engeland verwerkten; een
touwslagerij en fabriek van zeildoek; een fabriek van zwarte saai die werkte met 60
getouwen en een van witte saai die even belangrijk moet geweest zijn. De voornaamste
oude textielbedrijven waren: ten eerste, de fabriek van fustein en bombazijn die 1100
katoenspinsters en 640 kammers, naast 300 spinsters van vlasgaren voor de ketting,
aan het werk stelde en 160 getouwen in gang hield; ten tweede, de fabricage van
gestreept linnen, de van ouds bekende ‘strypweverie’ of ‘brugsblauwe striepen’, die
102 meesters met samen 390 getouwen groepeerde. Met deze laatste industrie
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was nauw verbonden de Brugse blauwververij die o.m. veel garens verfde voor de
Kortrijkse fabrikanten van siamoises en geruit katoen.
In de jaren 1740-1770 werden te Brugge de volgende fabrieken met keizerlijk
octrooi opgericht; het bijgevoegd jaartal is het jaar van octrooi.
De suikerraffinaderijen van Goddyn vader (1740) en zoon (1756) en van Charles
Tailliu (175l); hun gezamenlijke productie bereikte in 1764 bijna de helft van de vier
grote raffinaderijen van Gent.
De fabriek van lakmoes (voor de ververij) van sieur Gundts (1750); de
faiencefabriek van Hendrik Pulinx bij het Minnewater (1750); de fabriek van marokijn
en kamoesleder van sieur Louis-José de la Violette (1753); de fabriek van harde
(Marseilse) zeep van sieur Jean-Rodolphe Witter op de Steenhouwersdijk (1756);
de fabriek van geel koper van sieur D'Hondt (1760).
Ook een nieuwe textielfabriek behoort tot deze reeks, namelijk de ‘Conincklycke
Manufacture van Reims’, gesticht in 1751 in het oud lokaal van de Busscheschieters
op de Vlamingdam door het vennootschap De Larsille en Dusautoy; deze onderneming
fabriceerde een grote variëteit van stoffen naar Frans en Silezisch patroon. In 1763
was dit bedrijf overgegaan in de handen van sieur Sachet.(1)
In 1741 kreeg Brugge voor het eerst een glasblazerij binnen zijn muren, voor zover
we weten de enige voorloper van het machtige glasbedrijf dat sedert 1926 door de
Verreries de Damprémy te Zeebrugge is gevestigd.
De stichting ging uit van sieur Arnould-Joseph de Colnet die in 1741 zijn
glasblazerij van Gent naar Brugge overbracht. Colnet behoorde tot een oud en zeer
vertakt geslacht van glasblazers, waarvan ook leden in het Luikse werkzaam geweest
zijn. Zijn vader, François Colnet, had samengewerkt met de Luikenaar Louis Marius,
die in 1693 een glasblazerij opgericht had te Gent om er, naast Venetiaans glas, ook
flessen te fabriceren.

(1) Algemeen Rijksarchief Brussel. Conseil des Finances. Rapport nr. 6132. Chancellerie
Autrichienne des Pays-Bas. - A. Julin. Les prandes fabriques en Belgique du milieu du XVIIIe
siècle (1764) in Mémoires couronnés in-8o, t. 63, 1902; passim. - Biekorf 56, 1955, 148-152
(Pulinx); 57, 1956, 284 (Witter). - De Nettenbreierij (Nethuis) ingericht in het Jonckhof in
de St.-Jorisstraat (1766) past wegens naar apart karakter niet in de opgegeven reeks.
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Arnould Colnet bracht het Gentse flessenbedrijf, dat sedert ca. 1726 op de naam
Colnet stond, naar Brugge over om de concurrentie van Charleroi te ontgaan en
omdat Brugge, gezien de internationale verhoudingen, gunstig gelegen was voor de
uitvoer naar Holland, Amerika en de Antillen(2).

Wijnflessen uit de 17e en 18e eeuw.
1. Midden 17e eeuw. - 2. Einde 17e eeuw. - 3. Eerste helft 18e eeuw. - 4. Midden 18e eeuw. - 5 en 6.
Tweede helft 18e eeuw. - 7 en 8. Einde 18e eeuw. Naar het a.w. van Chambon. - De Brugse fabriek
heeft vooral de typen 3, 4, 5 en 6 voortgebracht.

Met de Brugse magistraat werd op 18 mei 1741 een contract gesloten waardoor
aan Colnet de volgende voordelen werden toegekend.
Jonker ‘Arnout Colnet, heere van Gouhvij’ krijgt in pacht voor een termijn van
99 jaar en tegen een jaarlijkse som van 12 pond gr. ‘het huys met sijnen toebehoorten
ende plaetse van lande gestaen

(2) H. Schuermans. Verres ‘à la façon de Venise’ fabriqués aux Pays-Bas. Bulletin de la Com.
Royale d'Art et d'Archéologie 27, 1888, p. 289-292, (8e lettre). - R. Chambon. L'Histoire de
la verrerie en Belgique, p. 125, 127 (Brussel, 1955). - Over de Gentse fabriek van Marius
en Colnet handelt de procesbundel 1693-1733 in het Archief van de Raad van Vlaanderen
(Rijksarchief Gent).
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ende gelegen omtrent de plaetse van Jeruzalem... wylent geweest hebbende het
capucynesse cloostere... om aldaer by hem op te rechten eene glaeseblaeserie ende
te maecken alsulcke wercken ende edificien als hy tot exercitie vanden voorseijde
fabrijcque sal noodigh hebben’.
Samen met deae gebouwen ging ook een huis, dienende ‘tot de woonste van sijne
familie, domestijcken ende werckvolck’. Colnet kreeg daarenboven de gebruikelijke
vrijstelling van lasten, nl. van burgerlijke wacht voor hem en zijn werklieden, van
taksen op bier, wijn en brandewijn en van pontgeld op hout en kolen(3).
De glasblazerij van Colnet was een gespecialiseerde flessenfabriek en, volgens de
wet, moest elke fles geijkt worden. Stadsijker was in die tijd sieur François Beaucourt.
Zijn stadsofficie hield nu onverwacht op een sinecure te zijn, het ‘ycken van de
bouteillen inde glaeseblaeserye’ bezorgde hem voortaan dagelijks werk. Hij legde
dan ook op 19 mei 1742 zijn officie neer dat door Jan de Tilly werd overgenomen.
De Brugse magistraat stelde te dezer gelegenheid een ‘Ordonnantie ende nieuwe
instructie van den yckier van de bouteillen’ op die hier als Bijlage I wordt
medegedeeld.
De Brugse flessen waren meestendeels wijnflessen, van het type ‘potflessen’ die
nu, als sieraad van oude en nieuwe intérieurs, een gevraagd artikel bij de antiquaires
geworden zijn. Het Gruuthuse Museum en het Museum voor Folklore hebben
exemplaren die zeker van Brugs maaksel zijn. Het glas was donker om de wijn te
beschermen tegen verkleuring. De flessen hadden een vaste bodem en een
kegelvormige opdeuking waardoor het bezinksel in het gat van de fles het contact
tussen wijn en moer verminderde. De jaren 1740-1770 zijn echter een keerpunt in
de ontwikkeling van de potfles. De doorsnede van de basis is aan het verminderen,
de buik wordt hoger ten koste van de (vroeger lange) hals. De Brugse fabriek heeft
mogelijk na 1760 ook het nieuwe type geblazen nl. de fles met cylindrische buik en
de ‘geschouderde’ fles met cylindrische buik die veel voordelen bood voor het
opstapelen in de kelders(4).
Colnet deed te Brugge zeer goede zaken gedurende de Successieoorlog (1740-48),
vooral met de Hollanders die van de grondstoffen voor hun eigen bedrijven afgesneden
en daardoor op invoer aangewezen waren. In die jaren exporteerde Colnet jaarlijks
400 à 500.000 flessen naar Middelburg en Amsterdam. Het vredesverdrag van 1748
was noodlottig voor de Brugse fabriek: de glasblazerijen

(3) Stadsarchief Brugge. Resolutieboeck 1740-42, f. 98v-100. - Over de geschiedenis van het
terrein en de gebouwen in de Jeruzalemstraat (tegenwoordig nrs. A. 52-62), zie A. Duclos,
Bruges 558-50.
(4) Volgens Scheurmans 292 is het mogelijk dat bij Colnet te Brugge enkele werken ‘à la façon
de Venise’ werden uitgevoerd als ‘pièces d'amateur’; zulk Venetiaans glaswerk vond men
omstreeks 1900 in Brugse collecties en bij oude Brugse familiën. Komt er Brugs ‘verre de
Venise’ voor in de catalogus van het Gruuthuse Museum?
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van Charleroi en omstreken, door het verdrag nu afgesneden van het Franse
afzetgebied, begonnen de Vlaanderse markt te overgieten met hun potflessen. Colnet
zocht zijn winstgevende handel met de Hollanders voort te zetten en zijn uitvoer uit
te breiden naar de ‘isles de l'Amérique’: met dat doel verlegde hij in 1749 zijn fabriek
naar de vrije havenstad Duinkerke. Daar hij echter gevaar liep zijn octrooi van
Maria-Theresia voor haar Nederlanden te verliezen keerde hij in 1755 terug naar
Brugge(5). Colnet moet kort na 1760 gestorven zijn. De zaak werd voortgezet door
zijn weduwe ‘douairière de Colnet de Gonhy’, onder de directie van een
meester-glasblazer.
In 1763 werkte de fabriek Colnet met 8 meester-glasblazers, 6 grote knechten en een
twintigtal werklieden en bedienden, waaronder een eigen ‘visiteur de bouteilles’
genoemd wordt. Het bedrijf ging toen achteruit. Over Duinkerke kon men niet meer
exporteren wegens de grote uitvoerrechten door Frankrijk toegepast om de glasfabriek
van Duinkerke te bevorderen. Naast het Franse protectionisme drukte ook de hevige
concurrentie in eigen land op de Brugse fabriek.
De telling van 1764 opgemaakt voor de Raad van Financiën geeft het volgende
beeld van de glasnijverheid in onze streken. Negen glasblazerijen waren gelegen te
Charleroi en omgeving (Jumet, Seneffe, Lodelinsart). Vensterglas werd vervaardigd
te Leuven, glas en flessen te Amblève. Flessenfabrieken werkten te Ghlin bij Bergen,
te Brussel en te Eikevliet (Hingene, bij de Rupel). De fabriek van Colnet te Brugge
was in 1764 nog veruit de voornaamste flessenfabriek van het land. Zij werkte met
Engelse steenkool die tolvrij werd ingevoerd en sterker was dan de eigenlandse; ook
de houtas werd ten dele uit het buitenland ingevoerd. De directeur van de firma
Colnet bekloeg er zich over dat de glasfabrikanten van Charleroi en Vlissingen de
Brugse onderneming trachtten te kelderen. Zij kochten alhier al het mogelijke
kalkgruis op en, wat erger was, de Luikse en Duitse glasblazers die bij hem werkten
werden hem door die mededingers afgedaan. Vooral Dorlodot uit Charleroi was een
niets ontziende concurrent op de Vlaanderse markt. De directeur voorzag dat men,
zo deze toestand voortduurde, de fabriek te Brugge zou moeten stilleggen zoals dat
in 1740 te Gent gebeurd was(6).
In 1770 was de Brugse glasblazerij in handen van Joseph-Laurent de Colnet, zoon
van Arnould-Joseph. Deze schijnt het bedrijf nog in 1770 of kort daarna opgegeven
te hebben om, als grondeigenaar, een huwelijk aan te gaan met Marie-Amélie van
Zuylen van Nyevelt, weduwe van Baudouin-Charles de Coninck. Als Colnet de la

(5) Schuermans 290-291.
(6) Conseil des Finances, als boven. - Julin 51-57.
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Gloriette bekleedde hij in 1778-1795 verschillende ambten in de Brugse magistratuur.
Henriette-Caroline de Colnet, de jongste en enig gehuwde van zijn drie dochters,
overleed in 1844 te Brugge als douairière van Jean-Felix Rotsart de Hertaing(7).
Was het in de gebouwen van de glasblazerij Colnet dat Cyfflé in of kort na 1770 zijn
porseleinfabriek heeft opgericht? Hij zou er dan gewerkt hebben tot in 1785, toen
hij zijn bedrijf naar Hastière-Lavaux overbracht.
En was het weer in dezelfde gebouwen in de Jeruzalemstraat dat de Engelsman
George Ensell zijn fabriek van Engels kristal, opgericht in 1786 te Crayenhoven bij
Brussel, omstreeks 1788 zou overbrengen om er te fabriceren ‘en société avec les
nommés Rappaert et Cie’? Dit plan is zeker niet doorgegaan(8).
Het toeval wilde ten slotte dat in 1855 Baron Jan Bethune zijn eerste oven voor
neo-gotieke glasramen zou installeren in de oude glasblazerij van Colnet bij de
Jeruzalemkerk(9), waar Karel Van Robaeys met zijn eerste werkwinkel van gotieke
kerkmeubelen begonnen was.
A. VIAENE.

Bijlage I.
Ordonnantie ende nieuwe instructie van den yckier van de bouteillen.
Alsoe jegenwoordigh binnen de stadt Brugghe is opgericht eene glaeseblaeserye
ende dat alle fabrycken dienen, soo vele doenelyck is, geavenseert te worden,
Soo ist dat Burghmeester ende schepenen deser stadt aen den ycker van de
bouteillen wort ghelast ende voor instructie gegeven als volgt:
Alvooren den selven stadtsycker vande bouteillen sal op het versoeck van den
meester vande glaeseblaeserye, sich moeten begeven naer deselve glaeseblaeserye
tot ycken vande bouteillen, telcken als aldaer tot 500. bouteillen ende daerboven te
ycken sullen syn.
Daertoe sal den meester vande glaeseblaeserye moeten besorghen ende gereedt
hebben de noodigte cuypen met water tot meten vande bouteillen ende selfs, dies
aensocht synde, verleenen eenen persoon tot haelen van het noodigh halam, colen
etc. tot ycken van diese ende t' selve ten huyse van den ycker promptelyck doen
wederom draeghen.
Ende om te voorcommen alle suspitie van fraude sullen de ghemeten bouteillen
moeten geleyt worden in een gesloten camer dies den sloter aen den selven ycker sal
worden ter handt gestelt.
Stadsarchief Brugge. Ferieboucken van de Tresorie, 1737-55, f. 33 v. (22 mei 1742).

Bijlage II.
(7) Over de familie de Colnet te Brugge, zie Bijlage II.
(8) Schuermans 292.
(9) Duclos 559.
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De familie Colnet te Brugge
Volgens Chambon 285 is de glasblazersfamilie Colnet - alias Colenet, Colinet afkomstig uit de streek van Guise (Aisne; de oude landstreek Thiérache). Vanaf de
14e eeuw en gedurende meer

Biekorf. Jaargang 58

135
dan vierhonderd jaar heeft deze familie glasblazerijen in de Nederlanden opgericht
of overgenomen. Men vindt Colnet's werkzaam in Luikse bedrijven in de 17e eeuw.
Englebert Colnet heeft einde 15e en begin 16e eeuw veel bijgedragen om de fabricage
van Venetiaans glaswerk in onze gewesten ingang te doen vinden.
De Vlaanderse tak van de Colnet's ziet er uit als volgt.
FRANçOIS [DE] COLNET was ca. 1700-1710 geassocieerd met de Luikse glasblazer
Louis Marius in een glasfabriek te Gent die vooral op de productie van Venetiaans
glaswerk gericht was. In 1711 verkreeg François Colnet zelf een privilege om in al
de Staten van de Koning van Spanje te mogen flessen vervaardigen alsook glazen
‘à la manière d'Angleterre’. (F. De Potter, Second Cartulaire de Gand, p. 321-326).
ARNOULD-JOSEPH DE COLNET, zoon van de voorgaande, bracht in 1741 de
flessenfabriek Colnet uit Gent naar Brugge over. In de akten komt hij voor als Jonker
de Colnet heer van Gonhy (alias Gouhvij, Gouchy, Gomeley; de spelling van deze
naam is onvast). Hij was gehuwd met Laura de Mollyen ‘dame héritière de Capelle
et de Westcapelle’.
JOSEPH-LAURENT DE COLNET, zoon van de voorgaande, heer van de Gloriette. Hij
staakte ca. 1770 het glasbedrijf. In 1778 huwde hij met Marie-Amélie van Zuylen
van Nyevelt (1748-1832), dochter van Jaeques-Rodolphe en Anna-Catharina
Woelaerts, en weduwe (1770) van Baudouin-Charles de Coninck.
Door dit huwelijk werd Colnet de schoonvader van Patrice de Coninck, een zoon
uit het eerste huwelijk van zijn vrouw. De bruiloft van Patrice de Coninck en Françoise
van Outryve Merckem werd in juli 1797 gevierd ten huize van Colnet de la Gloriette
en verwekte opspraak. (Coppieters Journal, 384).
Colnet was schepen van de stad in 1789 en werd ook door burgemeester Coppieters
opgenomen in de Jointe van de Nettenfabriek. Hij nam actief deel aan het politieke
leven in die revolutiejaren. Op 17 november 1789 werd hij, samen met Pecsteen en
La Gauguerie, door de magistraat belast met een dringende en moeilijke taak: de
keizersgezinde burgemeester Coppieters had zich in zijn huis opgesloten om met de
Brabantse Omwenteling niet te moeten meedoen; Colnet zou hem overhalen om
zonder uitstel naar de algemene vergadering van de magistraat te komen en er zich
willens nillens ‘patriot’ te verklaren. (Journal, 163). Colnet was in 1794 lid van het
comité voor de militaire contributie onder de eerste Franse bezetting en was in februari
1795 tijdelijk gijzelaar. Dit alles wijst op de vooraanstaande plaats door Colnet in
het openbare leven van Brugge bekleed.
Joseph-Laurent de Colnet had drie dochters; de twee oudste zijn ongehuwd
gebleven; de jongste was:
HENRIETTE-CAROLINE DE COLNET (1780-1844), gehuwd met Jean-Felix Rotsart
de Hertaing († 1833). Hun enig kind Ernest-Felix (Brugge 1802 - Oostkamp 1845)
huwde in 1824 te Egem met Prudence-Françoise van der Gracht d'Eeghem. Een zoon
uit dit huwelijk, Camille-Jean-Idesbald Rotsart de Hertaing (1825-1901), huwde in
1851 met Ida-Colette Pecsteen. Door hun kinderen en kleinkinderen ontstond alliantie
o.m. met de familiën Kervyn de Meerendré, van Caloen en Coppieters. Wij weten
niet of de naam de Colnet (de la Gloriette), uitgestorven in 1844 met de erfdochter
van de laatste 18e-eeuwse Brugse glasfabrikanten, door een der aftakkingen als
bijnaam werd overgenomen.
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- J. Gailliard. Bruges et le Franc 6, 133-134. R. Coppieters 't Wallant. Notices
généalogiques 205-209. Robert Coppieters. Journal 1767-97 (ed. P. Verhaegen,
1907).
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De paalstenen van Nieuwpoort
Onder de talrijke merkwaardigheden in het oudheidkundig museum te Nieuwpoort,
treft men een oude paalsteen aan, die zeer gaaf is bewaard gebleven. Vóór de oorlog
1914 lag deze paalsteen in een hoek onder de kerktoren. Hij werd na 1918 bij de
opruiming van het puin van de vernielde toren teruggevonden. De steen is uit blauw
arduin, draagt het jaartal 1581 en is getekend met het toenmalig wapen van de stad:
een schild van goud, beladen met een open boot, waarin een klimmende leeuw,
houdend in de voorklauwen een spies.
Deze paalsteen is één van de vijf exemplaren, die in de 16e eeuw de zogenoemde
paallanden afbakenden; deze landen lagen buiten de muren van de versterkte stad
en behoorden tot het rechtsgebied van het Schependom van Nieuwpoort.
Een tweede paalsteen, doch in zeer gehavende toestand, staat nog overeind langs
de oude weg van Nieuwpoort naar Veurne, thans een veldweg, die loopt van de
Arkebrug in de Zilte.
In de loop van de 16e eeuw waren er tussen de Kasselrij van Veurne Ambacht en
het Schependom van Nieuwpoort talrijke betwistingen gerezen in verband met de
grenzen van beider rechtsgebied omheen de stad. Voordien reeds waren grensbakens
er gesteld geworden(1). Doch op 13 april 1581 kwamen de gedeputeerden van beide
partijen ter plaats. Jonkheer Jacob Marchant, baljuw van Nieuwpoort,
vertegenwoordigde zijn stad. Jonkheer Charles Malegheer, vergezeld van griffier
Gilles Vronne, trad op in naam van Veurne-Ambacht. Bij middel van vijf nieuwe
paalstenen werd de grensscheiding andermaal vastgelegd.
De ‘Acte Landtghescheedt in daten 13 april 1581’ duidt de plaatsen aan, waar de
paalstenen werden geplant:
‘D'eerste paelsteen es ghestelt up den dycke, ligghende ande zuutwestzyde
vande havene van Nieuport, noortoost an 't waetere, ghenaemt de ryole(2)
ten noortwestende van poincten van twee dycken, daerof den eenen dycke
light an zuutwestzyde van een poldere buuten de steegherpoorte,
competerende de stede van Nieuport, ende den anderen dyck ten
noortoostende van de selven poldere en ten noortende an een plaetse, daer
een huyseke plochte te staen, ghenaemt ons heeren huyseke, welcke in
vervallen staet es(3), ende den selven dyck van de voorsyde paelsteen
noortwaerts gaende, competeert die van den Lande van Veurne Ambacht’.

(1) De gegevens van deze bijdrage zijn ontleend aan de bundel Akten nr. 69 van het stadsarchief
te Nieuwpoort.
(2) Biekorf 1936, blz. 185, 232; K. Loppens, De Westsluis van Nieuwpoort.
(3) Het bedehuisje ‘Ons Heeren Huyseke’, pas opgericht in 1574, zal onder het
Calvinistisch bewind niet gespaard gebleven zijn. Nieuwpoort was sedert 1576 in de
macht van de Hollanders. Zie Biekorf 1939, blz. 306; K. Loppens: 't Crucifix op den
zeedijk bij Nieuwpoort in 1572.
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Uit de aangehaalde tekst blijkt verder dat het rechtsgebied van Veurne-Ambacht zich
uitstrekte over deze eerste paal, langs de westeroever van de IJzermonding, verderop
tot aan de zeekust en reikte tot over de duinenrij, waarop in de loop van de 19e eeuw
de badplaats Nieuwpoort-Bad zou ontstaan.

De vijf paalstenen van Nieuwpoort.
Schets uit 1668 naar het origineel vermoedelijk van de hand van griffier Reynoudt. - Stadsarchief van
Nieuwpoort n. 69.

‘De tweede paelsteen staet nog overende zuutwest van de voorseide eerste
paelsteen inde pasturagiën ende dunen, toebehoorende myn heeren van
Nieulande, zuudt by der hofstede van den selven heer, daer Aernoudt
Bogaert nu ten tyden bij pachte heeft gewoont, in het hof dat Jan Steven
jeghenwoordegh houdt in ceyns van den voors. heere.
De derde paelsteen es ghestelt zuudtoost van de voorse tweede paelsteen,
zuudtoostwaert over de straete, also men rydt van Nieuport naer Veurne,
staende ten noordtwesthoucke in 't Landt, toebehoorende den disch van
Nieuport, jeghens de gracht van de selve straete.
De vierde paelsteen es ghestelt reght oost van dandre voorseyde derde
paelsteen, oostwaert over een waeter, ghenaemt de ryole ande oostzyde
van een straetken loopende zuutwaerts naer de Loobrugghe, ghenaemt 't
selve straetken, 't Loostraetken, ende ten zuudwesthouck in een stick
Landts, toebehorende de kercke van Nieuport, noort by de huysekens die
by de Loobrugghe staen.
De vyfde paelsteen staet nog over einde noortoost vande voorgaende
paelsteen, noort oostwaert over de vliet daer 't waetere van Veurnambacht
zyn suwatie neempt naer den sluys, noortwest een huyseke, toe-
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behoorende Cornelis de grauwe, ende oock noortwest vande hofstede
vanden selven Cornelis de grauwe, ende staet op een hooghe dyck reghte
over't middele vanden dyck, die scheet den Schependomme van Nieuport
vanden Lande van Veurnambacht, welcken dyck es streckende noort
keerende daer naer west, ende daernaer wederomme noort tot aen den
dyck, die light jeghens de havene van Nieuport aende oostzyde van den
sluys van Veurnambacht, welcken dyck nu meestal gheslecht is’.
Dit bescheid werd opgesteld door Cornelis Goossens, gezworen landmeter ‘slandts
vanden Vrijen’ en werd bij latere betwistingen steeds ter hand genomen om deze te
beslechten.
In 1655 kwamen de afgevaardigden van Nieuwpoort en van de kasselrij
Veurne-Ambacht opnieuw samen om de paalstenen te visiteren. Jan Luickx, gezworen
landmeter, tekende een figuratieve kaart, die hij dagtekende op 29 april 1655. Zie
de afbeelding.
Ten gevolge van het vredesverdrag van 2 mei 1668 tussen Frankrijk en Spanje,
werd de kasselrij Veurne aan Frankrijk afgestaan. Nieuwpoort bleef onder de Spaanse
Kroon. Aldus werden de Nieuwpoortse paalstenen niet enkel een locale
aangelegenheid, maar kregen zij een internationaal belang, daar zij voortaan
rijksgrenzen aftekenden.
In 1670 liet Frankrijk rechten gelden op het Fort van Vierboet en de Oost- en
Westsluis van Nieuwpoort. Spanje weigerde daarin toe te stemmen.
Eindelijk bracht het vredestraktaat van Nijmegen (1678) een oplossing: het Fort
van Vierboet bleef een integrerend deel van de verdedigingsgordel van Nieuwpoort,
evenals gans het sluizensysteem(4).
Toen op 28 juni 1703 de afgevaardigden van Veurne-Ambacht en deze van
Nieuwpoort opnieuw bijeen kwamen om zich van de stand van de paalstenen te
vergewissen, eisten de zeven Nieuwpoortse gedeputeerden, dat de eerste paal meer
naar zee toe zou verplaatst worden en gesteld ‘aen de pallisaden van den uytganck
van het Fort, ghenaemt de Vierboet’, daar het Fort, als gevolg van het vredesverdrag
van Nijmegen, thans tot het grondgebied van Nieuwpoort behoorde.
Nabij het Polderhof, zate van de Lenspolder, was de tweede paalsteen verdwenen,
wellicht als gevolg van de talrijke onderwaterzettingen van de Lenspolder, die in de
laatste jaren waren geschied(5). De bejaarde Christiaen Streeck, voormalig hoofdman
van de prochie Oostduinkerke, wist aan te brengen dat hij, na de

(4) Het Traktaat bepaalde nochtans: ‘Quand à l'escoulement des eaux de la Chastellenie de
Purnes, il sera continué, et elle en joüira en la mesme forme et maniere qu'il a esté pratiqué
jusques à présent.’ Derden Placeaet-Boeck van Vlaanderen II, blz. 1344.
(5) Deze polder heette vóór 1636 ‘polder van den Heer van Nieulant’; na het huwelijk in 1636
van Jacqueline de Gros, vrouwe van Nieulant, met Antoine de Lens, komt deze polder voor
onder de naam ‘Lenspolder’.
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slag van Duinkerke, ten tijde van de markies de Caracena, de paalsteen had zien
overplaatsen door Adriaen Kivout naar de lage duinen. Daarop eisten de heren van
Veurne het terugplaatsen van de tweede paalsteen op zijn oorspronkelijke plaats.
De derde en de vierde paalsteen werden in goede staat op hun oorspronkelijke
plaats aangetroffen, waar zijn in 1581 waren gesteld, doch de vijfde paalsteen was
verdwenen en vervangen door een oude steen zonder merk.
In een rapport van toezicht, dat landmeter J.J. Schoolmeesters op 5 juli 1764 schreef
in opdracht van de magistraat van Nieuwpoort, vindt men enkele gegevens, die voor
de regionale geschiedschrijving een zeker belang kunnen hebben.
De eerste paalsteen ‘omtrent ses roeden van Noorden de Cappelle, ghenaemt Ons
Heeren Huseken, in 't scheeden van twee dycken’ was verdwenen. Wat betreft de
tweede paalsteen stipt J. Schoolmeesters volgende bevinding aan:
‘Over den polder van myn heer de Lens in de dunen van vermelden heere
van Lens, omtrent twaelf roeden van den ouden waeterput, daer men
presumeert gestaen 't hebben d'oude afgebrande hofstede van genaemden
heer van Lens, alwaer de Wde Savaete hofstede oock gestaen heeft, over
langen tydt insgeliks by ongelucke ghebrandt, gelyck ick self gesien heb,
en is er geen paelsteen bevonden gheweest. Van daer westwaerts en langst
van zuyden den geciteerden polder van geciteerde edele heeren, heb ik
my getransporteert, omtrent dertig roeden van zuydt westen den dyck, een
husinghe nu bewoont door Fransois Allaert, waer gestaen heeft de Justitie
van Nieuport, by my oock gesien in wesen, liggende omtrent tseventig
roeden van oosten, den Paelsteen gestelt tusschen den dunen van Majesteyt
en de gonne van selven de Lens’.
Aldus blijkt onder meer dat de duinen van Nieuwpoort-Bad leengoed waren van de
familie de Lens. Zij werden verkocht samen met de Lenspolder door de erfgenamen
van graaf Alexander de Lens op 26 juli 1819 aan Louis le Clément, baron van
Taintignies en ridder Alexander Lossy van Doornik. Bij verkoopakte van 16 augustus
1830 werden zij de eigendom van Benoit Crombez-Lefebvre van Doornik.
De duinen van Oostduinkerke daarentegen behoorden aan de Keizerin
Maria-Theresia als gravin van Vlaanderen. In 1809 verkocht het Frans bestuur deze
domeingoederen in openbare veiling aan Jean Bauwens van Brugge.(6)
Bij de oprichting van de municipaliteiten onder het Frans bewind onttrok men de
zogenoemde paallanden omheen de versterkte steden aan deze nieuwe stedelijke
besturen. Deze gronden, buiten de stadsmuren gelegen, werden gevoegd bij de naastbij
liggende plattelandsgemeenten. Aldus kwamen de paallanden omheen Nieuwpoort

(6) Brugs Rijksarchief, Leiedepartement, no 11.
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onder Oostduinkerke, St-Joris en Westende. Lombardsijde werd een zelfstandige
gemeente.
Na het Concordaat (1802) zond de meier van Nieuwpoort een verzoek aan de
bisschop van Gent, opdat de huizen, gelegen buiten de vestingen nabij het Brugse,
het Ieperse en het Veurnse sas, zouden blijven behoren tot het parochiaal gebied van
Nieuwpoort. Het bisdom willigde dit verzoek in en op 5 augustus 1803 (17 Thermidor,
jaar XI) schreef Franciscus Vermeesch, vicaris-generaal te Ieper: ‘qu'il sépare ces
endroits des églises de Westende ou Lombartzyde, de St Georges et
d'Oostduynckercke, auxquelles ils appartiennent respectivement, et qu'il les réunit
par les présentes à l'église paroissiale de Nieuport, jusques à la distance de cent et
cinquantes toises de France du pied des remparts de la place’.
Grootvicaris Vermeesch was alsdan administrator van het gedeelte van het oude
bisdom Ieper dat onder het Leiedepartement behoorde. De nieuwe parochiegrenzen
stelde hij vast met kennis van zaken, hij was immers geboortig van Ramskapelle bij
Nieuwpoort.
P. DECLERCQ.

Vraagwinkel
Legende van de metselaarsketel
Brugge en 's-Hertogenbosch kennen allebei de legende van de metselaar die met de
hem aangebrachte eetketel niet meer tevreden was.
Te Brugge heeft de man zijn ‘potje’ eenvoudig ingemetseld boven een pilaar van
de middenbeuk in de O.L. Vrouwkerk. De bekende ‘Erwtenman’ van de St.-Janskerk
te 's-Hertogenbosch heeft zijn ketel erwtensoep naar beneden geschopt; hij was aan
't werk buiten aan 't gebouw en zijn beeltenis met de omgestampte ketel tussen de
pinakels van de noordzijde is heden een klassieke bezienswaardigheid voor de
bezoekers van de heerlijke Noord-Brabantse kathedrale basiliek.
De kern van de legende schijnt in beide gevallen de spreuk te zijn door de
ontstemde man uitgeroepen. Te Brugge klinkt het: ‘Is dat nu kost voor een man die
een blanke daags wint!’ (Var.: ‘die drie oordjes daags wint’). Te 's-Hertogenbosch
wordt de spreuk overgeleverd in een berijming:
‘Is dat nu kost voor eenen man,
Die daags een braspenning winnen kan.’

Op een zekere oudheid wijzen de muntnamen oordjes, blanke en braspenning.
Ik vermoed dat deze - of een gelijkaardige - legende nog elders zal voorkomen.
Wie kent nog andere plaatsen? Met dank voor elke nuttige inzending.
C.B.

Vercruysse, alias Joseph de Félicité, van Kortrijk
Deze persoon moet in betrekking gestaan hebben met Léon Bloy en heeft boeken
uitgegeven over O.L. Vrouw van Salette en van Lourdes. Zijn naam wordt vermeld
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in een jongst verschenen studie over Léon Bloy door een Canadees auteur, R.
Barbican. Mag ik beroep doen om meer inlichtingen over deze Vercruysse bij de
lezers van Biekorf?
A.D.M.
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Opvoering van een mirakelspel te Dadizele in 1783
Het was de innige wens van pastoor Vandermeersch van Dadizele dat zijn
‘naercommers’ op de hoogte zouden gehouden worden van zijn grote devotie tot
‘onse alderheiligste patronersse Maria’. Daarom liet hij een beschrijving na over ‘'t
spel van Onse Lieve Vrauwe van Dadizele’ dat hij in 1783 liet opvoeren, op zijn
kosten blijkbaar, door het rederijkersgild van de H. Rochus(1), bijgestaan door nog
meer lokale krachten. Dat openluchtspel werd gehouden naar aanleiding van de
vermeende 200ste verjaring van de ‘beldtstormerije (van) de Schotten uyt Schotlant’,
want het is achteraf gebleken dat dorp en kerk van Dadizele verwoest werden op het
eind van 1579 of vooraan in het jaar 1580(2).
Om aan de vrome wens van pastoor Vandermeersch te voldoen, vermits zijn nota
intussen in privé-bezit is geraakt(3), willen wij hier zijn ‘verklarynge’ in haar geheel
laten volgen. Er valt trouwens voor de geschiedenis van Dadizele wel een en ander
uit te rapen.
Vooreerst stelt men vast hoe de pastoor aandrong op het verkrijgen van een
jubileum en hoe daarentegen Rome zich ook hier weiger toonde om een mirakel
goedschiks te aanvaarden, vermits zelfs de tussenkomst van de bisschop geen gevolg
kreeg.
Het is ook merkwaardig hoe de novene van de jubelfeesten uiting vond in een
volkse uitbundigheid, feit dat nog bevestigd wordt door de aanwezigheid, in de
processiën, van de volkspaters, Recolletten en Kapucijnen.
De Recolletten waren enerzijds reeds oude getrouwen te

(1) Hoewel reeds in 1528 rederijkers uit Dadizele aanwezig waren te Blankenberge, is het oudst
gekend gild, dat van Sint Rochus, pas opgericht in 1722. Tussen 1753 en 1814 wist men
niets meer over zijn aktiviteit. E. Van der Straeten, Le Théâtre villageois en Flandre, Brussel
1881, 2de uitgave, II, 72.
(2) A.-M. Coulon, Histoire de Dadizeele et de sa statue miraculeuse de la bienheureuse Vierge
Marie. Brugge, 1889. Waar niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, is dit werk onze bron.
(3) De ‘verklarynge’ werd ons ter uitgave toevertrouwd door onze goede vriend R. Capiau, Dr.
jur., die ons meedeelde dat zij zich bevindt in het familiearchief Blancke te Dadizele en De
Turck te Sleidinge. Wij danken onze vriend van harte voor zijn grote bereidwilligheid in het
verschaffen van tekst en inlichtingen.
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Dadizele: op de vroeger gehouden novenen ter ere van O.-L.-Vrouw kwamen zij de
negen dagen lang biecht horen voor de pelgrims.
Anderzijds was het mirakuleus beeld omstreeks 1658, naar aanleiding van de
oorlogen tegen Lodewijk XIV, in veiligheid gebracht naar Menen, waar ook de
pastoor van Dadizele een onderkomen gezocht had en daar bij de Paters Kapucijnen
was ondergebracht. Vandaar dat die paters de eer genoten het mirakuleus beeld in
de processiën om te dragen.
Zo gebeurde bvb. in 1753: gedurende de noveen werd het mirakuleus beeld
driemaal processiegewijs rondgedragen door de paters Kapucijnen van het klooster
van Menen, onder een machtige volkstoeloop uit alle streken.(4)
Onder de noveen van 1753 werd ook ten tonele gebracht ‘de opbauwinghe,
plunderinghe, brandt der kerck ende mirackelen van onse lieve Vrauwe van
Dadizeele’, stuk dat ook reeds was opgevoerd in 1722.
Pastoor Coulon, de geschiedschrijver van Dadizele, heeft wellicht het tekstboek
in handen gehad, zoniet een programma waar de inhoud van het stuk werd
weergegeven. Uit de korte inhoud van het stuk, zoals hij het weergeeft voor 1732 en
1753, kunnen wij afleiden dat het spel in 5 bedrijven van telkens 3 taferelen in 1783
een derde beurt gekregen heeft, of waren er nog meer? Wij treffen er inderdaad reeds
de rijke man aan die, in het eerste bedrijf, opdracht krijgt de kapel van Dadizele,
toegewijd aan O.-L.-Vrouw, te bouwen; wij ontmoeten er ook, in het vierde bedrijf,
hertog Maximiliaan, overwinnaar te Guinegate, door toedoen van O.-L.-Vrouw,
waarna hij, samen met Jean de Croix, het mirakuleus beeld komt vereren en een
twaalftal dagen te Dadizele verblijft in augustus 1479.
De opvoering door pastoor Vandermeersch bekostigd behoorde dus tot een traditie
en doet zijn verdienste als Maria-vereerder gestand; die verdienste was ons trouwens
reeds bekend door zijn heruitgave van het mirakelboek, dat uit de brand van 1578-80
gered bleef. Zijn uitgave, die van 1763

(4) ‘Anno Domini millesimo septingentesimo quinquagesimo tertio, tempore nostrae novenae...
imago miraculosa ter processionaliter circumlata fuit per reverendos patres Capycinos
conventus menenensis maximo eum concursu populi undequaque confluentis.’
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dateert en doorgaat voor de vierde, is in feite de eerstgekende. Zij kwam tot stand,
vertelt ons L. Gervoson, door ‘de vurige begeerte van mijnheer Franciscus Van der
Mersch, aldan pastoor’(5).
De plundering en de brandstichting van de kerk en het mirakuleus bewaard blijven
van het Mariabeeld werden, samen met het mirakelboek, waarschijnlijk reeds
besproken in de eerste uitgave van de voornaamste mirakelen eruit, verschenen in
het jaar 1618.
Er mag, tenslotte op gewezen worden, hoe weinig zin de tijdgenoten hadden voor
chronologie, wanneer men bedenkt dat, nog geen veertig jaar na de gebeurtenissen,
en na ernstig onderzoek ter plaatse bij de ouderen van dagen door twee kanunniken
van het bisdom, slechts foutief kon achterhaald worden, in welk jaar zo'n rampzalig
iets als de verwoesting van het dorp had plaats gegrepen.
L. DANHIEUX.

Bijlage
Verklarynge van 't spel van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele vertoont ende gespelt
door de confrers vande guide vanden H. Rochus, ende andere liefhebbers der selve
prochie van Dadizeele, anno 1783 in de novene.
Het jaer 1783 't jaer van jubilée van twee hondert jaeren ter causen, dat in 't jaer 1583
ten tyde vande beldtstormerije de Schotten uyt Schotlant met groote menichte tot
Dadizeele syn gecomen als brischende leeuwen alle de inwoonders hebben beroeft,
verjaght, ende hunne huijsen met 't casteel hebben alles in brande gesteeken, ende
dan loopende met de selve ofte nogh meerder furie, hebben de kercke berooft van
alle haer juweelen gout ende sylver vaeten, kelcken, lampen, immers van alles dat
sij conden crijgen ende medevoeren, uyt haet vande waere roomsche religie enae
besonderlijck uyt rasernije vande devotie tot de alderheijlighste maget ende moeder
Godts Maria, die hier in dese plaetse van over veele hondert jaeren besonderliyck
geeert ende gedient waert tot troost van veele waere

(5) L. De Huydevetter, Kort begryp van de historie ende mirakelen van onse lieve vrouw van
Dadizeele. Den vierden en lesten druck. Tot Ipre, by Th. Fr. Walweyn, 1768. L. De
Huydevetter was een van de twee kanunniken die door de bisschop van Ieper belast werd
met het onderzoek van het mirakelboek. Zijn overtuiging van de authenticiteit van de
beschreven mirakelen leidde tot de uitgave.
Wij gebruikten de 15e uitgave, bewerkt door L. Gervoson in 1866. Voor het eerst verdwijnt
hierin de naam De Huydevetter en wordt de tekst van het mirakelboek voorafgegaan van een
historische inleiding. Voor de bibliographische geschiedenis, zie P. Allossery,
Geschiedkundige Boekenschouw. Brugge, 1913, II, 59.
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Christenen, begeerende dese devotie teenemaal te vernietighen, zoo hebben sy eerst
den tooren, ende dan de kercke in verscheyde platsen in brande gesteeken, ende soe
weghgeloopen peijsende dat alles zoude verbrant woorden. Maer hoe wonder is Godt
in zyne wercken ende in syn heylige: want als het vier gecomen is aen den choor
daer ons h. belt van myraekel stont, soo is 't van selfs (sekerlyck door de kracht van
't h. Maria belt) uyt gegaen, ende 't selve belt die nu nogh staet in syn platse
ongehindert gelaeten met eenen boeck van alle voorgaende myraekelen onverlet
gelaeten, welcken boeck nogh tot heden rust in de pastorye van Dadizeele.
Wij hebben tweemael doen schryven naer Roomen selfs met een attestatie van
onsen Bijsschop, maer en hebben geen jubilée becomen van syn H. Pius den 6en om
dat redens, niemant en weet het. Wij hebben onze jubilée feest geviert met uytbundige
teeckens van blijdtschap, ende prochiaenen hebben hun beste gedaen om de platse
ende processiewegh te vercieren op de beste maniere soo sij costen gelyck myn
naercomers genogh by traditie sullen hooren. Gedeurende dese novene hebben der
geweest vyf processien, te weten groote de twee eerste dagen ende de drye leste
daegen, in de welcke ons H. beldt van myraekel is ommegedragen geweest nu door
twee paters Recollecten, dan door twee paters Capucijnen gekleet met kerckelyck
gewaet, het welcke verciert was met een zeer manifiek kleet, ende mantel expres tot
Brussel gemaekt, hebbende op haer hooft met haer kindeken elcke een nieuwe goude
croontiens (sic), dat alles door giften van particuliere persoonen.
Naer den middaghen hebben vertoont geweest de mijraekelen van Onse lieve
patronesse gelyck can gesien woorden uyt 't spel hier rustende, het welcke de acteurs
vertoont hebben in de uytterste perfectie, tot contentement van alle de auditeurs, in
romeijnsche kleederen uytgenomen drye te weten den rycken man, den hertoogh
Maximiliaen, grave van Vlanderen ende Jean De Croix, heere van Dadizeele;(*) welck
spil ick in mijn qualiteyt als pastor uyt eene besondere devotie tot onze alderh.
patronesse Maria hebbe doen speelen met open parcken. Wat dat 't gecost heeft en
weet 't ick maer alleen nogh niemant en sal 't weten vermidts hier van geen rekenynge
en is geschiet. Dit alles om mijn naercomers kennesse te geven ende aen te moeden
tot gelycke devotie van onse alderh. patronersse Maria dje jck hope te hebben tot
myn voorspraekersse. Amen, amen, fiat, fiat.
Dadizeele desen 28 septembre 1783.
(get.) F. Vandermeersch, pastor in Dadizeele.

(*) (in margine staat:) dese drye met gegalloneerde ofte gebroudeure (sic) clederen. Memorie.
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Karel de Slijper vertelt. - II.
Van een boze katte
't Was op een avond in meie. Moeder was bezig de avondkost gereed te maken op
een houtviertje. Karel de schareslijper, voor ons een oudbekende en welkome gast,
was aangeland. Seffens moest ik naar 't schuurtje om Karels slaapgerief, dat t'hope
gerold in de veurst hong, met een koorde neer te laten.
Binst dat moeder nog doende was en de grote hun pijpe smoorden en aan de klap
waren, zaten wij reeds ongeduldig te wachten op Karels vertellementen. Onze twee
katten, in afwachting dat er wat van den dis zou overschieten, kwamen al spinnend
en met de steert omhoge langs onze benen gestreken.
Karel bezag aandachtig dat kattengedoe en, zei hij: ‘Francies, die beesten hebben
maar de sprake te kort. Dat brengt mij nog iets te binnen, van toen ik nog een jongetje
was en met vader meemocht.
Het was op een doeningske te Jonkershove. 't Was rond de noene en de boerinne
was bezig de noenefriko gereed te maken.
Een grote raaide gecieperde katte met vermuisterd haar zat met heur ogen aakaarde
te tukkelen bij 't heerdvier.
Zegt vader alzo, om entwat te zeggen: ‘'t Gaat van de jare een slecht jaar zijn voor
't wild.’
De katte, als ze dat hoorde, draaide de kop en venijnig en vals glarieoogde ze in
vaders aangezichte.
Zegt vader: ‘Boerinne, wiens katte is dat?’
‘'t Is een vreemde katte, zei de boerinne, ze polkt hier gehele dagen in den heerd
en is met geen middels buiten te krijgen. 'k Wilde ze 'n keer te lijve gaan met de
blaaspijpe, maar ze ging zo onbermhertig aan 't spuigen en blazen dat ik ze verder
gerust liet van armoe.’
Toen vader tewege vertrok, deed hij in den duik teken aan de boerinne. ‘Weet ge
wat, zei hij, als ge wilt van die smerige katte afgeraken, moet ge 't volgende doen.
Je laat een tamelijk grote knuiste butter bruinen in de sausepanne en zo heet mogelijk
en zonder overhaasting kletst hij geheel den klik in de katte heur muilement, en je
gaat van dat kattegespuis geen de minste last meer hebhen.’
‘Maar, Pier Jan, peize gij misschien dat het met die katte niet pluis is?’
‘Ik peize het niet alleen, maar ik ben er zeker van. Heb
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je niet gezien dat ze op slag wakker was en mij zo nijdig bekeek als ik sprak van dat
slecht wildjaar?’
We waren nog niet lange thuis, als we de knecht van 't kasteel haastig zere
plaatsewaarts zagen lopen. Wat later kwam de dokteur aangedraafd.
Van Ko de bezembinder vernamen we dat de oude madame van 't Kasteel bij
ongelukke lelijk verbrand was in heur aangezichte. ‘Ja, zei vader, dat moet gebeurd
zijn enkele minuten voor den twaalven, op dezelfde ure dat boerinne dingens
buttersause van passé schone bruin was.’
‘Wat wilt ge daarmee zeggen?’ vroeg Ko.
‘Dat het een slecht jaar zal zijn voor 't wild.’
‘Wat heeft dat hiermee te maken?’ vroeg Ko.
‘Ik,’ antwoordde vader, ‘heb dat horen zeggen van een gardechasse uit het Blote’.
Tegen avond kwam 't boerinneke uit Jonkershove bij ons, geheel op haar ongemak
en ‘Pier Jan,’ zei ze tegen vader, ‘heb je ook al 't nieuws vernomen van Madam van
't Kasteel?’
‘Stel uw herte gerust’ zei Vader, ‘ge hebt niets meer te vrezen, noch van katten,
noch van madams van 't kasteel. 't Is een doorn uit de voet en voorgoed’.
Intussen was de kerrepap uitgeschept. Wij als jongens hadden gehorkt met ogen
en mond open... ‘Allemaal aanschuiven’ zei vader, ‘de pap zou koud krijgen.’

Van een wonderen haze
In mijn tijd was ik een versnoeperde pensjager, halve nachten was ik op laveie in 't
Vrijbus. 't Krioelde er van hazen en keuns, en 't wikkelde er van 't wild, maar 't was
streng bewaakt, en die gestekt werd had te doen met de Baronesse. En dat was nog
geen kleen bier.
Ik was er op 'n keer ook bijna aan, ik had een haze in een van mijn stroppen en,
om de garde-chasse te ontgaan, vond ik geen ander spil dan een eekzaad z'n top
neerwaarts te plooien, m'n beestje der aan vaste te doen en wippe! 'k liet den tak los
en menhere zat daar hoge en droge en verre van 't geluk. Ja, wie zou er daar een haze
gaan zoeken.
Een andere keer was ik doende met hout opmaken en de jagers waren op ronde.
Daar komt er almeteens een haze gelopen en hij rolde voor mijn voeten steendood.
Ik viel niet slinks: 'k scheer hem bij zijn lepels en 'k steek hem van binnen in den
houtbondel die ik van passe aan 't maken was, en bondel en haze leg ik onder de
andere en mijn stuitemale er boven op.
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't En duurde geen onzevader lezens of de jagers waren daar en een van hun honden
speurde rechte naar de plaatse waar den haze verdoken zat.
‘Vriendschap,’ zei er een van die mannen, ‘daar is een haze die we geschoten
hebben alhier op gelopen, heb je altemets niets gezien?’
Ik hield mij dom en onnozel, en 'k tierde op den hond: ‘gij domme beeste, ge zoudt
gij nog mijn stuiten pakken!’ en 'k gaf hem alzo een wip dat hij achter pen en inkte
riep.
De jager herhaalde nog een keer dezelfde vrage, maar nu antwoordde ik: ‘Als ik
rap werke van 's nuchtends vroeg tot 's avonds late, wel 50 tot 60 op een dag, maar
'k moet me daarvoor stijf stijf wèren.’ Hij kreeg er geen rechter kant aan,
schudhoofdde 'n keer lijk om te zeggen: den dien'n heeft er ook viere die wikkelen
en een die niet stille staat, en hij ging er van deure zonder haze.
Stroppen zetten is altijd gevaarlijk. Ik zette liever uit met mijn fuzieke 's navends
bij de klare mane.
Hier onderbrak Vader: ‘maar, Karel, dan hoorden ze de schoten afgaan!’ Maar bij
lange niet, Francies, je moet weten, zei Karel, ik schiete met poere die noch poeft
noch geruchte maakt. Dat is ten andere entwat dat ik zelve make, met gewone poere
die ik in een stuk brooddeeg draaie en zo den oven in lijk gewoon brood, en als de
poere de ovenhitte kan doorstaan, maakt ze geen leven bij het schieten. Maar 't ene
gezeid lijk 't andere, 't is toch ook gebeurd dat poere, oven, brood en heel de
santeboetieke al te gare de lucht inging.
Nu tot daar. Ik ging 'n keer, op een laten avond dat er schone mane was, met mijn
losgevezen tweeloop onder mijn veste gedoken naar 't Vrijbus. 't Was stil were, geen
blaadje dat wikkelde, en vóór een open plekke in 't 'bus, waar 't wild komt spelen in
de mane, verdook ik mij in een struik. De loop van mijn geweer lei ik in een sprietje
van een zijtak van den hut. Zo zat ik geknield te wachten vóór mijn gewere en het
duurde geen tijd als er daar iets af kwam gehuppeld, rechte naar mij, tot voor de loop
van mijn gewere. Dan zag ik dat het een haze was, maar 'n dubbelgroten, lijk een
trekhond zo groot, en sneeuwwit van haar... Hij rechtte hem op zijn achterpoten,
snuffelde aan de geweerloop, pijlde z'n oren en schudhoofdde 'n keer, en ‘zijn de
achterste verre voren?’ hoorde ik hem zeggen. Dan miek hij rechtsomkeer en vertrok
al dansende zoals hij gekomen was.
Ik zat daar als een die 't niet helpen kon en 'k vergat te schieten van
verbauwereerdheid.
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't Is mij nu nog een raadsel hoe ik thuisgerocht ben. Maar, naar ze mij naderhand
gezegd hebben, 'k was meer dood dan levend, en 'k moet er verschrikkelijk uitgezien
hebben.
Moeder ontstak seffens de gewijde keerse, dat weet ik nog, en ze liet ze branden
tot ze op was. Dien nacht heb ik gezweet dat ik zwom en sichtendien ben ik nooit
meer gaan laveien, alleen en zonder het gebed van Keizer Karel op zak.

Van de verdoemde kasteelheer
Mijn overgrootmoeder was een Depovernege, ik heb ze nooit gekend, maar alleen
van er over te horen vertellen, want zij was al lang bij den Here voordat ik ter wereld
kwam. Volgens 't zeggen van mijn moeder kon zij uitnemende vertellen, de weerga
bestond er nergens. Ze kon alzo gevaarnissen uiteendoen van ten tijde van heur
overgrootouders alsof ze ermee gewoond en geleefd hadde. Alzo vertelde ze een
keer een historie die vorengevallen was met een broere van heur grootmoeder.
't Was een flinke kerel, groot en gememberd voor zijn oude. Hij was op zekeren
dag gezonden met een kommissie naar 't Kasteel. 't Moet zijn dat hij bijzonder in de
gratie viel van den Baron, want hij werd er gevraagd om op het Kasteel te komen
inwonen als hereknecht. Thuis waren z'ermee gediend, peinst maar zulk 'n ere, en
van 's anderendaags trok hij op naar het Kasteel. Van simpele knecht vereuverde hij
tot tafelknecht.
De kasteelheer had ook nog een broere van rond de veertig jaar die bij hem
inwoonde. 't Was een verloren brood die geheel zijn fortuine verbrast en verkwanseld
hadde. Om familieschandaal te beletten hadden ze hem daar opgenomen, maar het
belette hem niet dat hij voort met zijn hoofd door den tuin liep, maar op de kosten
en ten laste van 't Kasteel.
Op het Kasteel was het jaar uit jaar in een gaan en keren van groot volk. Er werd
geteerd en gesmeerd, geëten en gedronken van 't vaderland weg.
't Gebeurde nu dat de mislopen broere van de kasteelheer op een dag voorbij het
kerkhof wandelde waar dat er een oud wijveke stond te lezen aan een graf.
‘Wat den drol meet gij daar uit?’ vroeg hij aan dat wijveke.
‘Ik lees voor de zielelafenisse van mijn man zaliger...’
‘Maar gij onnozel schepsel, gelove-gij waarlijk aan zulke trunterij?’
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‘Wel bah ja'k, menhere...’
‘Ge moet daarmee uitscheên met al die onnozelheden, ge maakt mij kwaad. Dood
is dood en daarmee uit en amen.’
't Moeste wel passen, er lag daar niet verre een stuk van een doodshoofd. Van
kwaadheid schopte de heer dertegen dat het een heel eind verder rolde, en: ‘is 't dat
er hiernamaals een ander leven is, ik nood je vanavond op 't Kasteel!’ riep hij uit,
groene van kolère.
Dien avond was er grote overkomste op 't Kasteel, volk van verre en bij, allemaal
kasteelheren en grote katten. 't Was een feeste zonder ende, de wijn stroomde de
trappen nere en der was getier en gebries lijk 'n oordeel.
Rond middernacht snakte er entwie zo geweldig aan de belle van de poorte dat
het lunderde tot in de zale en 't klonk zo eendelijk dat het geruchte van de feestvierders
stilleviel. De tafelknecht ging tewege opendoen, niemand anders van knechts of
meisens die durfde. Maar hij had nog maar het kijkvenstertje met een garre open, of
hij smijt me daar een lelijke schruwel uit en hij naar binnen.
Al bevend lijk een riet, wit lijk een afgeleiden, gaat hij tot bij den baron: ‘'t is een
gruwelijk spook met ogen lijk kolen vier en 't zegt dat het moet binnen zijn’, stamert
hij.
De broere van de kasteelheer springt rechte en: ‘ze zijn hier al die moeten, zegt
hij, en d'er mag hier niemand meer binnen’.
Maar op hetzelfde moment staat het spook voor hem en grijnst en pakt een glas
wijn van de tafel, drinkt het in één slok uit en een grafstemme komt uit zijn mond
en zegt: ‘Ik ben uw overgrootvader. Gij moet met mij mee in de eeuwige
verdoemenesse.’. En 't spook grijpt den baldadigaard bij zijn leên en slaat hem met
lijf en ziele tegen de standfikke van de schouwe dat de hersens in 't ronde spetterden
en draait het lijk in zijn mantel en 't is weg en deure.
D'er was een tramulte ongehoord, en al schruwelen en tieren vluchtten de gasten
weg waar ze maar konden.
's Anderendaags is de kasteelheer vertrokken met geheel zijn gevolg.
Enige dagen later heeft men de meubels weggehaald.
Knechten en meisens werden afgedankt.
't Kasteel werd gesloten en ging geheel te niete.
Niemand heeft er nog iets van gehoord.
En nog honderd jaar later deden de mensen een omweg om bij die plaatse niet te
moeten voorbijgaan.
A. BONNEZ.
(Nota's bij deze vertellingen: zie volgende bladzijde).
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Nota's bij Slypers vertellementen
Over de zegspersoon, zie Biekorf 1955, blz. 33-35.

1. Van een. boze kat.
Algemeen bekende sage in de Nederlanden [J.R.W. Sinninghe, Katalog der niederl.
Märchen-, Ursprungssagen-, Sagen- und Legenden-varianten. Helsinki 1943, Nrs
621-640: Hexe (Hexentier) verwundet]. Reeds door G. Gezelle opgetekend [Biekorf
III, 1892, blz. 104. Vgl. H. Stalpaert, Gezelle en het Vlaamse Volksvertelsel, Biekorf
1950, blz. 155 vlg., waar de oorspronkelijke tekst wordt medegedeeld] en in veel
varianten opgetekend [zie o.a. een opname te Beveren-Roeselare in Biekorf 1947,
blz. 15-17].

2. Van een wonderen haze.
Voorafgegaan door twee stropersexploten, vindt men hier een variante over ‘de
wondere haas’ [Sinninghe, Sagen Nr 331: Spuktier... of Nr 592: Hexentier kann nicht
getroffen werden, etc.]. Twee varianten van de sprekende wonderdieren, bij A. de
Cock, Vlaamsche Sagen uit den Volksmond (A'dam 1921, Nrs 51 en 52). In vaak
voorkomende varianten wordt vermeld dat spook- of heksdieren alleen door gewijde
kogels kunnen getroffen worden.

3. Van de verdoemde kasteelheer.
Westvlaamse variante van de sage: De dode te gast genood. Hierover drukte A. de
Cock een afzonderlijke studie, waarin zowel de sagen- als de liederenvarianten van
dit thema in Vlaanderen en in het buitenland worden behandeld [A. de Cock, Studiën
en Essays over oude Volksvertelsels. Gent 1919, blz. 108-152, en nota's blz. 308].
Een variante reeds in Biekorf 1904, blz. 90-109.
H.S.

Zilveren hoefijzers
In vorige Jaargangen van Biekorf verschenen mededelingen over het beslaan van
paarden met zilveren hoefijzers. Zie 1931, 351; 1950, 247; 1951, 22-23, 282.
Dat deze overleveringen geen louter fantasie zijn blijkt uit het geval van Péronne
in Noord-Frankrijk. Op de markt van deze stad was er een zandsteen van 4 voet lang
en 2 voet breed die vijf duim boven de grond uitstak. Deze steen was een leen. De
houder er van moest, als de koning naar Péronne kwam, op deze steen het paard van
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de Franse vorst en suzerein met zilver beslaan en het hem dan in hulde aanbieden.
De leenhouder had daarvoor een aantal voorrechten: hij kreeg het tafelgerei dat
gediend had bij het ontvangstmaal van de koning; een taks op het bier te Péronne
kwam hem toe en hij hief een standgeld op de barakken van de jaarmarkt met
daarenboven een recht op het beste mes en de beste bijl bij de kooplieden van de
jaarmarkt. - Archives du Nord 10, 1842, p. 284.
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De zilveren ceremoniestaf van Helkijn
Begin 1953 liet de huidige pastoor van Helkijn de staf van de roededrager herstellen
bij de edelsmid J. Groenwalt te Ganshoren.
Een of ander dorpssmid had vroeger een herstelling uitgevoerd en daartoe, zoals
veelal voorkomt, lood gebruikt. Bij het wegnemen van dit lood en de volledige
restauratie van dit merkwaardige stuk edelsmeedkunst kwamen twee stempels te
voorschijn, nl. de letter A met er boven een soort bril: het merk van het Oudenaarse
gild, en ten tweede een soort heraldische arend: het merk van de meesterzilversmid.
Deze kon tot nu toe niet geïdentificeerd worden.

Roede of Ceremoniestaf in de kerk van Helkijn.
Oudenaars werk van de Meester ‘met de heraldische arend’ 1765-1770.

Biekorf. Jaargang 58

152
De knots is bekroond met een zilveren beeldje, voorstellend Sint Jan de Doper,
patroonheilige van de kerk. De heilige is staande afgebeeld; hij houdt zijn wimpel
in de rechterhand; zijn linkerhand rust op het Lam Gods. Ook de knots, als een
vaasvormig voetstuk uitgewerkt, is een stijlvol stuk zilverwerk. De cannelures in
late Lodewijk XV-stijl werken sierlijk boven en onder de drapering van de knobbel.
Deze St. Jansstaf werd aan de vergetelheid onttrokken en in 1956 tentoongesteld
in de Scaldis-expositie te Gent (n. 266), waar men verschillende stukken van dezelfde
anonieme meester kon zien: een zilveren schotel en kannetjes uit de kerk van
Ruiselede van 1761, een ciborie uit Lokeren van 1764, een chocoladekan uit een
privé-verzameling van 1765.
Van dezelfde Oudenaarse meester zijn nog bekend: een miskelk van 1769 in de
kerk van Zingem; een stralenmonstrans van 1775 in het Museum van de Commissie
van openbare onderstand te Brussel; een ciborie (zonder jaarstempel) in de
parochiekerk van Kaster. Zie de Catalogus van de Scaldis-Expositie (1956) en van
de Tentoonstelling Religieuze Kunst te Gent (1951).
De staf van Helkijn en de ciborie van Kaster dragen geen jaarstempel. Op de staf
is deze stempel waarschijnlijk uitgesleten ten gevolge van het knoeiwerk met lood
bij vroegere ‘herstellingen’. Ik meen echter dat we, voor de staf van Helkijn, de jaren
1765-1770 mogen vooropstellen.
De beschrijving van het werk van de Oudenaarse meester ‘met de heraldische
arend’ is nog maar ingeleid. Verder onderzoek zal zeker nog andere werken van hem
aan het licht brengen en misschien ook het raadsel van zijn persoon oplossen.
C.D.

Nakermis
De achtste dag van St.-Kruiskermis heet Koekezondag. Daarop volgt nog een
Koekemaandag en een Koekedijsendag. Een gekend kermisrefreintje uit die dagen:
Jan mijne man
die koeken bakken kan
en zijn wijf die schijt korrenten
en de trog viel om
en de koeken waren krom
en ze vochten gelijk serpenten.

En de luiaard verzucht dan:
'k Wilde dat 't altijd kermesse ware,
en dat eten en drinken mijn ambacht ware,
en dat men geen werk meer en vonde
in geen duust uren in 't ronde.
M.C.
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Volk uit het noorden
(zie blz. 22-23 hiervoor)
II
Over paarden en paardenremediën
De paarden die men in de verleden eeuw in onze streek voerde waren niet van het
Brabantse ras zoals heden ten dage. Zij waren wilder en moeilijker om in te spannen.
De voeding der paarden was ‘feller’ dan nu. Paardewortelen en paardebonen
werden veel gevoederd. De paarden waren dikwijls brad en gingen vlug op hol. Het
klassiek ongeval op een reis naar de stad was het omverrijden van een hondekar.
Het paard is steeds het voorwerp geweest van vele zorgen. Tot omstreeks 1920
had iedere hofstede in de paardestal nog een slaapkoetse (alkoof). Heel veel
hedendaagse boeren hebben, toen zij ‘jonkheid’ waren, nooit elders geslapen dan in
de paardestal. En zij vonden dit goed; men kon in en uit zonder iemand te storen,
wat zeer te pas kwam op zondagavond. Daarbij was er steeds een geschikte
temperatuur en, de geuren niet te na gesproken, steeds voldoende luchtverversing.
In de tijd van het kachtelen werd er gewaakt (zoals nu nog). In vele hofsteden van
het langgeveltype is de paardestal rechtstreeks met het woonhuis verbonden door
een binnendeur.

Bloed slaan
Waarschijnlijk ten gevolge van de overvoeding moest men bij de paarden af en toe
‘bloed slaan’. In het bloed slaan met de vlijm waren niet alle boeren bedreven; maar
er was veel onderlinge hulp. Een koord werd verscheidene keren rond de hals van
het paard gewonden en oordeelkundig toegehaald. Dan sloeg de boer met vaardigheid
een dikgeworden ader door. Het bloed spuitte met vrij grote kracht. Na een paar liter
liet men het koord los, de kop van het paard kwam in normale houding en het bloeden
hield spoedig op.
In de buik kon men eveneens bloed slaan. Hier vloeide het niet zo snel, maar het
was moeilijker te stelpen. Men slaagde erin door de wonde toe te spelden en rond
de speld een verbandje aan te brengen in paardehaar.
Een boer die veel bloed geslagen had verklaarde dat hij zelfs bij nacht geen
bollantaarn nodig had. In het maanlicht vond hij gemakkelijk de plaats waar hij moest
slaan onderaan de romp van het paard. Het slaan zelf ging zo nauwkeurig dat het
paard het niet eens gewaar werd.
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Bollen ingeven
Omstreeks 1890 was er in de streek paarde-typhus. De veeartsen schreven
geneesmiddelen voor die onder de vorm van bollen moesten toegediend worden. Het
kwam er op aan met een paar mannen de muil van het paard open te houden, de tong
er zijdelings uit te trekken en de bollen juist en diep genoeg in het keelgat te werpen.
Van groot belang was het de tong stevig vast te houden, anders kon men wel eens
zijn hand gevaarlijk kwetsen. De paarden waren immers niet zeer gesteld op dit
bollen ingeven.

De tonge schrepen
Een van de behandelingen die men vroeger tot genezing toepaste was het ‘tonge
schrepen’ tegen ‘de worm’ bij schapen en geiten, of tegen de afloop bij kalveren.
Het ‘schapertje van Knokke’ paste deze behandeling toe gedurende de oorlog
14-18. Eén geval hebben wij nog volledig kunnen wedersamenstellen. Een geit, die
wegens de schaarste aan melk door burgers gekweekt werd, had buikpijn en wilde
niet meer eten. Het bijgeroepen schapertje stelde vast dat het ‘de worm’ was. Hij
trok de tong uit en overwreef deze hardhandig met stukken broodsuiker tot zij begon
te bloeden. Dan deed hij er wat zout en peper op. Hiermede was dan de ziekte
bestreden. Het schapertje behandelde ook zijn zieke schapen op deze wijze. (Knokke).
Kalveren die de afloop hadden werden de tonge geschreept met een mes. Wanneer
de tong bloedde was de operatie gedaan. Men voegde er niets aan toe. (Zuienkerke,
1900).
Kalversterfte, veroorzaakt door ontsteking van de ingewanden, is steeds voor de
boeren een gesel geweest. Men trachtte de ontsteking dikwijls tegen te gaan door
een linnenzakje vol broodsuiker in de muil van het kalf te binden. Deze methode
werd enkele jaren geleden nog op verscheidene plaatsen toegepast.
L. DENDOOVEN.

Brood in plaatsnamen
Drogen Brood, een wijk te Beernem. De bewoners verdedigen zich tegen die van
elders en zeggen: ‘We spreên ze misschien vetter dan gulder!’
De Ruggebroodvaart: zo noemden de Damse dijkedelvers de Leopoldsvaart, omdat
ze er maar een karig loon verdienden.
De Krentebroôn. Twee oude staken langs een kerkewegel te Oedelem zijn algemeen
bekend als ‘de krentebroôn’ omdat ze volbeslagen zijn met zwarte smissenagels
gelijk krenten.
M.C.
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Jan Bekaert
Deken van de Kerstenheid van Veurne auteur van de ‘Monomachia’
(1626)
Wie was Jan Bekaert, die onder de schuilnaam van Richardus Brunaeus, te Keulen
in 1626 een latijns werk liet verschijnen, dat door de toenmalige Raad van Vlaanderen
als verdacht verboden werd? Over het onderzoek dat de Raad instelde, verscheen
onlangs een zeer interessant en boeiend artikel van de hand van Dr J. Buntinx(1).
Over de auteur van dit boek, dat de lange titel ‘S. Thomae Cantuariensis et Henrici
II., illustris Anglorum regis, monomachia de libertate ecclesiastica cum subiuncto
eiusdem argumenti dialogo’ draagt en dat handelt over de - naar de schrijver oordeelt
- onwettige inmenging van de justitieraden, de vorstelijke ambtenaren en de schepenen
in kerkelijke aangelegenheden, weet Dr Buntinx weinig mede te delen. Toch bestaat
er over deken Bekaert een tamelijk uitgebreide literatuur. Paquot spreekt met de
meeste lof over de werken van J. Bekaert(2). De uitvoerigste studie over het leven en
het werk van Bekaert verscheen, van de hand van Ad. Duclos, in het XXVe en laatste
deel van Rond den Heerd, 1896-1902, blz. 310-312. Dit deel, dat enkel gedrukt werd
‘voor 88 inschrijvers’ en bij afleveringen verscheen van 1896 tot 1902, behandelt
hoofdzakelijk de geschiedenis van Pervijze. Kanunnik Duclos, de gekende Brugse
geschiedschrijver en redacteur van Rond den Heerd, was van 1889 tot 1897 pastoor
van Pervijze en heeft er met veel zorgvuldigheid de archiefstukken van de pastorij
uitgepluisd en veel aantekeningen gemaakt. Aan de hand van die opsporingen heeft
hij dan in het laatste deel van Rond den Heerd een historische studie gepubliceerd
over die parochie van de Westhoek. Onder de behandelde pastoors van Pervijze
bevindt zich Jan Bekaert. In de omstandige levensbeschrijving van deze laatste
handelt Duclos in het bijzonder over zijn nagelaten werk, speciaal over de
Monomachia. Het exemplaar van dit werk, dat berust in de Bibliotheek van de
Universiteit te Gent, heeft pastoor Duclos naar Pervijze doen sturen, om het te
bestuderen. Aan de hand van zijn studie en zijn nagelaten nota's, geven we hier
bondig een overzicht van Bekaert's leven en literair werk.
Heer en Meester frater Johannes Bekaert (in de latijnse teksten: Becardus) was te
Veurne geboren. Hij trad aldaar in de Nobertijnerabdij van Sint-Niklaas na 1583 en
werd er geprofest in 1600 of 1601. Aan de universiteit van Douai behaalde hij het
bacca-

(1) Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis (Société d'Emulation) van Brugge, dl.
93, 1956, blz. 4-64: Verdachte Boeken en Drukkerspraktijken.
(2) Mémoires, dl. 15 (1768), blz. 189-193. - Bepaaldelijk over de Monomachia wordt gehandeld
in Bibliophile Beige, t. XV, blz. 341 en in Messager des Sciences historiques 1859, blz. 396.
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laureaat in de theologie. Omstreeks 1604 werd hij als pastoor naar het vervallen
Pervijze gestuurd. Wellicht was hij de eerste pastoor die na de godsdienstige beroerten
aldaar benoemd werd. Een grote taak werd hem dan ook opgelegd: op stoffelijk en
geestelijk gebied moest hij deze parochie herophelpen. De archiefstukken, die Duclos
destijds kon raadplegen, doch die teloor gingen in de oorlog 1914-1918, bewijzen
dat pastoor Bekaert zich voortreffelijk van deze taak gekweten heeft. Hij herstelde
de beide parochiekerken (die van Pervijze en de voormalige kerk van
Sinte-Katerinakapelle) alsook de pastorij. In 1614 werd hij pastoor benoemd van de
Sint-Niklaaskerk te Veurne alsook deken van de kerstenheid van Veurne-Nieuwpoort.
Hij overleed als zodanig op 9 februari 1635.
Van de hand van deken Bekaert verscheen niet enkel de zo omstreden
‘Monomachia’, ook verscheidene andere studiën heeft hij aangevat en uitgewerkt.
Van hem zijn een achttal andere werken nog bij naam gekend. Ze werden echter niet
gedrukt en zijn verloren gegaan. Benevens zuiver historisch werk, o.m. over de
geschiedenis van de Norbertijnerorde, stelde hij andere studiën op, die meer van
theologische en juridische aard waren. Dat hij in hoog aanzien stond bij de geestelijke
gezagdragers blijkt uit het feit dat hij op bevel van bisschop Georges Chamberlain
van Ieper (1628-1634) een ‘Manuale diocesis Iprensis, correctum et auctum’ opstelde.
Dat Bekaert een polemisch aangelegde persoon was, bewijst de uitgave
(voorzichtigheidshalve te Keulen!) van zijn Monomachia. Dr Buntinx heeft in zijn
hierboven aangehaalde studie gewezen op de bijval die dit werk mocht oogsten onder
de geestelijkheid van het bisdom Ieper.
J. DE CUYPER.

Vriendelijk onthaal te Knesselare
De Knesselaarse ‘geitefretters’ worden voor gierigaards verweten: ‘Je komt er altijd
daags achter de kermesse en de maaltijd’. Ofwel ze onthalen u vriendelijk met:
‘welgekomen! w'hen gisteren onze konijnerijer duu'gedaan’.

Kruispunt van uitspraak
Aan de uitspraak van ‘hout en zout - boter en smout’ hoort men te Oostveld, de
grenshoek van Oedelem (Oost- en West-Vlaanderen) vanwaar ge herkomstig zijt.
Aait en zaait, zeggen ze te Klaait, boter en smaait.
Eit en zeit, zeggen ze te Knesselare, boter en smeit.
IJt en zijt, zeggen ze te Sint-Joris, boter en smijt.
Oekt en zoekt, zeggen ze te Oedelem, beuter en smoekt.

(Klaait = Kleit onder Maldegem).
M.C.

Biekorf. Jaargang 58

157

Mengelmaren
Veurne en zijn boetprocessie
Boeken van Jean de Vincennes zijn kinderen van intense beleving. Zij dragen een
eigen stempel, het merk van een persoonlijkheid voor wie realiteit en poëzie, heden
en verleden een eenheid van verschijning en levenswaarde zijn. Op zijn uitgave over
de abdij Ter Duinen, die een verdiend sukses mocht oogsten, volgt nu, in hetzelfde
formaat en kleed, een boek over de stad van de Boet-processie. Een werk dat de
geschiedenis van de beroemde ommegang behandelt op grond van het archief van
de Sodaliteit en de literatuur van het onderwerp, en dat tegelijk een boek is vol
atmosfeer en stemming. Alles draagt daartoe bij: de weelde van de oorspronkelijke
en kunstzinnige illustratie zowel als de eigen beleving van processie en kruisweg die
de auteur als een getuigenis van een ‘kind van onze tijd’ medegeeft. Keurig
uitgegeven. Ten zeerste aanbevolen.
- JEAN DE VINCENNES. Veurne Spiegel van de Westhoek. De Boet-processie. Vertaald
door Chr. en A. Devyt. Formaat 13,5 × 18; 88 bladzijden tekst en 72 bladzijden foto's.
Het werk is te verkrijgen door storting of overschrijving van 45 F op postrekening
Nr 8259.05 van J.M. Melis, Jean Laudylaan 7, Brussel.
- De originele franse uitgave ‘Sous le ciel de Furnes’, die dezelfde foto's bevat,
wordt bekomen voor dezelfde prijs en op hetzelfde adres.

Westvlaanderennummer van V.T.B.
De aflevering van 16 april 1957 van De Toerist, het orgaan van de V.T.B., bevatte
vier artikelen over West-Vlaanderen; ze zijn alle door ‘Biekorvers’ geschreven!
Z.E.H. English opende de reeks met een belangrijk en goed gedokumenteerde studie
over ‘Kerkbouwkunst van nu in West-Vlaanderen’. Het artikel ‘Vijf eeuwen
vriendelijk onthaal in Brugge’ kon maar van Z.E.H. Viaene komen. Deze samenvatting
doet ons verlangen naar het beloofde boek over dit onderwerp. Luc Devliegher maakt
een ‘Kunstreis in het Brugse ommeland’. Walter Graldo sluit de reeks met een
uitvoerig artikel over ‘Volksdevoties en Volksbedevaarten in Westvlaanderen’, een
onderwerp dat hij ook reeds in Biekorf behandelde.
L.

Graaf Arnulf de Grote als kloosterhervormer
Arnulf I (918-964) heeft een kloosterpolitiek gevoerd die hem, vanuit een modern
standpunt bekeken, als een soort ‘graaf-koster’ doet voorkomen. Hij doteert de abdijen
uit kerkgoederen die hij zich toegeëigend had, stelt abten aan en af en zet fierters
van
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heiligen in beweging. Uit Boulogne zakken de relikwieën van de H. Wandregisilus
en gezellen, uit Renty (Pas-de-Calais) deze van de H. Bertulfus naar de Gentse abdijen
af.
Dit directe ingrijpen van de graaf, zelf lekenabt van St.-Bertijns, was echter,
gedurende de ijzeren eeuw, meer dan nodig en in veel gevallen weldoende. De
geestelijke figuur in deze ‘hervorming vóór de hervorming’ (Cluny zal eerst in de
volgende eeuw doorbreken) is de hoogstaande abt Gerard de Brogne.
Deze Vlaamse hervorming is een moment in onze vroege kerkelijke geschiedenis:
samen met het apostolaat van S. Anscharius in het Noorden, is het een eerste
uitstraling van godsdienstig leven in Vlaanderen. Men ziet inderdaad een Folcuin,
monnik van St.-Bertijns, abt van Lobbes worden, een Meinard van de Gentse
St.-Pietersabdij wordt abt van de Mont-Saint-Michel, andere monniken uit de Gentse
abdij worden door de H. Dunstan naar Engeland geroepen. De betekenis van deze
hervorming wordt helder in het licht gesteld in de volgende geleerde bijdrage.
V.
A. HODÜM. La réforme monastique d'Arnoul le Grand, comte de Flandre. Bulletin
trimestriel de la Soc. des Antiquaires de la Morinie, t. XVIII, 1957 (mars), pp.
577-603. Bijgewerkte vertaling (door Dom Nicolas Huyghebaert) van de belangrijke
studie: ‘De kloosterhervorming van Arnulf de Grote in Vlaanderen’ verschenen in
Collationes Brugenses 1945.

De Boerenkrijg in West-Vlaanderen
In 1948 gaf Z.E.H. ANTOON LOWYCK een werk uit over de Boerenkrijg in
West-Vlaanderen, waarin het aandeel van onze provincie in deze strijd in een nieuw
licht werd gesteld. Om praktische redenen kon dit werk alsdan niet voorzien worden
van nota's. (Biekorf 1948, 257).
Nu publiceert de schrijver de lijst van de West-Vlaamse Boeren-krijgers, 119 pp.
Overdruk uit deel XI van ‘Ons Heem’).
Deze lijst telt 488 namen in alfabetische volgorde; zij geeft wat er over ieder van
deze strijders te vinden was in publieke en private archieven.
De naamlijst is voorafgegaan door een uitvoerige bronnenlijst over de Boerenkrijg
in West-Vlaanderen en gevolgd door een plaatsnaam-register, zodat het werk heel
goed bruikbaar is en een belangrijke bijdrage vormt tot de studie van deze opstand
van onze voorouders. De strijd was, zoals men weet, niet zozeer gericht tegen het
Frans bestuur, dan wel tegen de verplichting die aan onze jongens wetd opgelegd
om soldaat te worden voor de gehate Franse Republiek.
JOS. DE SMET.
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‘Onse Vrauwe int Boomken’ te Sint-Andries. 1664
De ‘Chronycke van Vlaenderen... opgestelt ende beschreven door N.D. en F.R.’,
uitgegeven te Brugge in 1736, vermeldt de bouw van het bekende kapelletje als volgt.
‘In dit Jaer [1664] en Maenden Junii, Julii en Ougst wierd buyten de Smede-poorte
buyten Brugge op 't Casteel van Jr. Andries de la Coste een Capelle gebouwt ter
eeren van de H. Moeder Godts, wiens nieuw wonderbaer Af-beeldt aldaer bevonden
was in eenen Linden-boom, en wierd besogt van veel Menschen, die hunnen toevlugt
hadden tot dese Plaets, alwaer de Alderheyligste Maegt wilde gedient ende geëert
worden.’ (Derde Deel, Tweede Stuck, blz. 726.)
De bron van deze tekst is het Handschrift (Rare Geschriften) van de Brugse patriciër
Jacques Inbona, dat ook op veel andere plaatsen voor de periode 1645-84 door de
compilatoren van de Chronycke benuttigd werd. Inbona was tijdgenoot en ooggetuige
van de bouw van het kapelletje. Hier volgt de oorspronkelijke tekst uit zijn
eigenhandig geschreven dagboek (blz. 190). Uit de vergelijking moge blijken hoe
flauw en verbleekt de afkooksels uit Inbona zijn die ons in de Chronycke worden
geboden.
‘Int jaer 1664 inde maenden juny, jully ende augustus soo wiert buijten de
smeepoorte op het casteel van la Coste, alwaer dat was ghevonden in eenen lindeboom
een miraculeus beeldt van Maria, ghemackt eene capelle ende wiert den voornoemden
boom rondtomme bematst achter den aultaer ende wiert die platse besocht met grooten
toeloop vande menschen tot alle soorten van siecten onder de naeme van onse vrauwe
int boomken.’
De tekst van Inbona bevestigt de gegevens uit andere bronnen verzameld door M.
Van Coppenolle in zijn voortreffelijk boekje over Onze Lieve Vrouw van het Boompje
(Antwerpen, 1945). Inbona heeft de lindeboom gezien ‘rondtomme bematst achter
den autaer’, zoals ook de oude devotieprent (1666) van Cornelis van Caukercken
getuigt: ‘een schoone capelle... ende daerinne ghesloten den ouden lindenboom’. En
zoals het latijnse verslag van aartspriester Pynckel op 1 october 1664 bevestigt. (Van
Coppenolle blz. 13 en 18.)
De stam van de linde werd ingemetseld niet alleen omdat het beeld in de boom
gevonden was en bij de verering er niet van te scheiden, doch ook om te beletten dat
de bedevaarders zouden voortgaan met stukjes van de stam te snijden. De aartspriester
dacht er zelfs aan de boom te doen vellen om aan deze bedenkelijke praktijk een
einde te stellen.
Een oorspronkelijk gegeven is de naam door Inbona medegedeeld: men bezoekt
het bedevaartsoord ‘onder de naem van onse vrauwe
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int boomken’. Hier krijgen we blijkbaar de oorspronkelijke volksnaam en op gezag
van deze tekst zou Van Coppenolle voorzeker niet geaarzeld hebben zijn geliefde
heiligdom te doen herleven onder de benaming Onze Lieve Vrouw in 't Boompje, die
ook nu nog een bekoorlijker klank heeft dan Onze Lieve Vrouw van 't Boompje.
De primitieve volksnaam is niet in de literatuur van het bedevaartsoord overgegaan,
waarschijnlijk omdat de kasteelheren van Ter Lucht opzettelijk de naam van hun
landgoed aan het beeld wilden hechten; de devotieprent van 1666 draagt reeds de
titel ‘Onze Lieve Vrauwe van Ter Lucht’.
A.V.

Amaat Vyncke als missionaris
Aan de grote zoon van Zedelgem, in zijn 38e jaar gestorven te Kibanga,
Tanganikameer, in 1888, wijdt DR. M. LUWEL een biografisch overzicht met
bibliografie, in deel IV, kol. 927-930 van de Belgische Koloniale Biografie (uitg.
Koninklijke Academie voor Koloniale Wetenschappen). Belangrijk en onmisbaar
als inleiding tot de studie van Vyncke's Afrikaanse periode.

Bomen planten
Onlangs kwam ik bij 'n boer die bezig was met jonge fruitbomen te planten.
Ja, zei hij, tegen dat ze groot zijn zal 't zijn lijk dat Né Verdru zegt: Bomtje groot
- Mannige (mannetje) dood.
Loker.
C.D.

Tafelrijmpje
Je moet eten binst dat er is
want dat de Fransen kwamen
en het ons afnamen
we zou'n daar staan kijken
met neuzen lijk pijken.

Noorden van Brugge.
M.C.

Sponsegrond
- 't Is sponsegrond, zei 't polderboertje.
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- Wat is dat dan?
- Ewel van die weke zwarte moerasgrond waar dat er geen kloekte in 'n zit.
Nieuwpoort-Bad.
P.D.
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[Nummer 6]
Het dagelijks leven van een rijke familie in de 17e eeuw
Naar het handboek van Jonker van Nieumunster
Brugge 1638-1668
Op het Rijksarchief te Brugge berust een handschrift dat een eerder gering voorkomen
heeft. In een kaft van geel perkament zijn 79 bladen papier ingenaaid, formaat 210
bij 155 mm. Als titel op folio 1 lezen we:
Journalier van Jor. Pieter C. van Nieumunster,
schepen van den Vryen, anno 1649,
heere van Nieumunster.
Dit document, een ‘livre de raison’ of huishoudboek, introduceert ons op treffende
wijze in het dagelijkse leven van een gegoede familie uit de 17e eeuw.
Oorspronkelijk begon dit handboek op folio 16 en werd aangelegd na het huwelijk
van de bezitter, op 3 februari 1637. De bruidegom noemt zich nog geen jonker,
eenvoudig weg ‘Pieter Chaerle filius Mher Silvester van Nieumunster, ghealliert met
joncvrau Helena van Crombrugghe, dochter van jonker Philip van Crombrugghe,
schiltknape, heere van Looringhe, etc.’
Dit titelblad is versierd met de wapenschilden van de familie Nieumunster en haar
ascendenten Siclers, Telliers en
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de l'Estancq; alsook met het wapen van de familie van Crombrugghe met eveneens
haar ascendenten Grutere, Mesdach en Mouscron.
Daar het eerst en vooral gaat om een huishoudboek, staat op hetzelfde titelblad:
‘Jacta supra Deum curam tuam et ipse te enutriet. ps.’.
Op het verso van het eerste blad van de omslag staat het dubbele wapenschild
Nieumunster-Crombrugghe, en op fol. 3 de wapenschilden Nieumunster,
Crombrugghe, Mesdach, Grutere en Mouscron.
Op fol. 2 van de omslag staat onder het wapenschild van de familie Nieumunster:
‘Jonker Pieter Chaerle van Nieumunster, schiltknape’. Dit werd bijgevoegd na de
dood van zijn vader, overleden in 1643, die sedert 1633 tot ridder was verheven(1).

1. De Families van Nieumunster en van Crombrugghe.
Pieter Chaerle van Niemunster werd geboren te Brugge 19 augustus 1607, als tweede
zoon van Silvester, burgemeester van schepenen in het westkwartier van het Land
van den Vrijen, en van Gudula, vrouw van Clutinghe, de dochter van Antoine Teilier,
kwartiermeester generaal van de Spaanse troepen. Silvester en Gudula waren te
Brussel gehuwd in de Zavelkerk op 25 juni 1602. De echtgenoten
Nieuwmunster-Tellier hadden nog twee andere kinderen, namelijk
Guillaume-Grégoire, geb. 12 maart 1606 en overleden 23 maart daarna, en Anna
Maria, geb. 27 maart 1609 en gehuwd 12 juni 1633 met Jacques van Crombrugghe,
heer van Hulstvelde.
Silvester overleed in 1643 en werd begraven in de kerk van de Predikheren te
Brugge.
De grootvader van Pieter was Wouter van Nieumunster, geboren in 1528 en gehuwd
in 1556 met Cornelia, de twintigjarige dochter van Jacques van Siclers. Zij overleed
in maart 1585; Wouter overleed 3 augustus 1593. De vader van deze laatste was
Jacob filius Silvester van Nieumunster, overleden in 1538 (f. 66vo, 77).
Op 3 februari 1637 huwde Pieter Chaerle van Nieumunster te Veurne met Helena,
dochter van Filips van Crombrugghe, heer van Looringhe, Loovelde, Tollieu,
Picquendale, burgemeester en landhouder van de stad en kasselrij Veurne.
Filips van Crombrugghe, geboren 22 september 1578, was 11 augustus 1606
gehuwd met Helena Mesdach, vrouw van Wulfs-

(1) De folionummers tussen haakjes verzenden naar het Handboek, dat berust op het Rijksarchief,
Brugse Vrije, reg. nr. 16044.
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berghe, Rynacker, dochter van Gerard Mesdach en van Jacqueline de Mouscron.
Helena Mesdach overleed te Brugge 25 juni 1620 en werd begraven in de
O.-L.-Vrouwkerk. Filips overleefde haar tot 8 september 1650 en werd begraven in
de kerk van Wielsbeke.
De echtgenoten Filips van Crombrugghe-Helena Mesdach hadden vijf kinderen:
o
1 Joris, geboren 14 november 1613, schepen van de keure te Gent. Hij huwde 27
juli 1652 met Margareta Antoinette van der Meere. Deze overleed te Gent op 3 mei
1667 en werd begraven in de Sint-Baafskerk aldaar. 2o Helena, geb. 11 november
1611 en gehuwd met Pieter Chaerle van Nieumunster, de auteur van het handboek.
3o Gertrudis, gestorven in 1638 als kloosterzuster bij de Annunciaten te Brugge. 4o
Maria Anna, zuster bij de Kartuizerinnen te Brugge. 5o Katelijne, echtgenote van
Jan de Stoppelaere, heer van Portes; zij overleed te Gent in 1667 op 47 jarige
ouderdom(2).
De titularissen van ons handboek wonnen vijf kinderen:
1o Silvester Antone, geb. 17 februari 1638 in het huis van zijn grootvader Silvester
in de Predikherenstraat te Brugge.
2o Filips, geb. 20 mei 1639 te Brugge in de Kuipersstraat, en er overleden 12
februari 1643; begraven in het graf van zijn grootmoeder Helena Mesdach, in de
Brugse O.-L.-Vrouwkerk. Bij zijn geboorte ontving Filips van zijn meter twee zilveren
kandelaars en van zijn peter een zilveren schaal.
3o Helena Theresia, geb. 20 oktober 1641.
4o Filips Norbertus, geb. in de Kuipersstraat 6 september 1643, overleden 8
augustus 1645 en begraven in het graf van zijn grootvader Silvester van Nieumunster
in de Predikherenkerk.
5o Jacqueline Gudula, geb. in de Predikherenstraat 20 oktober 1646 en er overleden
31 maart 1651. Ook zij werd begraven bij haar grootvader Silvester (ff. 39-41).
Silvester van Nieumunster, zoon van Wouter, overleden in 1643, was de eerste in
de familie die een openbaar ambt bekleedde. In 1602 werd hij schepen van het
westkwartier van het Brugse Vrije, en bleef zonder onderbreking dit ambt bekleden
gedurende 41 jaren tot aan zijn dood in 1643. Negenmaal was hij burgemeester van
schepenen in het westkwartier, namelijk in 1606, 1608, 1611, 1614, 1618, 1625,
1631, 1632 en 1638(3).
Om zijn grote verdiensten werd Silvester op 12 oktober 1633 te Madrid, door
koning Filips IV van Spanje tot ridder benoemd.

(2) J. Gailliard. Bruges et le Franc. Deel IV. Brugge, 1859, pp. 262-263.
(3) F. Priem. Documents des Archives de la Flandre Occidentale à Bruges. 2e Série, T. VIII.
Brugge, 1853, pp. 83-154.
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Dit heugelijk nieuws bereikte hem op de sterfdag van de Infante Isabella, 14 december
1633(4).
Zijn zoon Pieter Chaerle - wij noemen hem voortaan Pieter tout court - is de auteur
van ons handboek. Deze volgde zijn vader op als schepen in het westkwartier van
het Brugse Vrije en legde als zodanig de eed af 22 oktober 1644 (f. 38vo). Hij bleef
schepen tot aan zijn dood op 31 december 1652, en werd begraven bij zijn vader.
De enige zoon door Pieter nagelaten was slechts vijftien jaar oud. Het duurde dan
ook tot 1667 vooraleer Silvester Anthone van Nieumunster op zijn beurt tot schepene
van het Brugse Vrije werd benoemd, maar in het noordkwartier. Hij bleef slechts
zeven jaren in dienst en overleed reeds op 28 mei 1674(5).

2. Het bezit van de echtgenoten Nieumunster-Crombrugghe.
Volgens het huwelijkscontract opgemaakt te Veurne op 1 februari 1637, was voorzien
dat de jonggehuwden gedurende de eerste twee jaren van hun huwelijk ‘woonste
ende mondcost met haerlieder dienaer ende cameniere’ zouden ontvangen bij ridder
Silvester van Nieumunster in de Predikherenstraat te Brugge. Deze zou hun
daarenboven een inkomen bezorgen van 100 lb. groten. Daartoe schonk hij hun de
hofstede Montpellier te Sint-Kruis-Male, met 50 gemeten, die een jaarlijks huurgeld
van 57 lb. 10 schellingen groten opbracht. Het overige zou hun in renten gegeven
worden. Na twee jaar zou Silvester 25 lb. gr. per jaar uitkeren totdat hij zijn zoon
zou kunnen doen benoemen tot schepene van het Brugse Vrije. Daarenboven zou
Pieter later het leenhof van Nieuwmunster en al de vaderlijke lenen erven, zowel
deze gelegen in Vlaanderen als deze gelegen in Brabant, vanwaar zijn moeder
afkomstig was.
Van zijn kant schonk jonker Filips van Crombrugghe, heer van Looringhe,
Loovelde, Picquendaele, Hulstvelde en Tollieu, aan het jonge paar duizend gulden
of 166 lb. 13 sch. 4 groten uit de erfenis van de moeder en een rente van 100 lb. gr.
's jaars of een kapitaal van 1600 lb. gr.(6).
Volgens het handboek bracht Pieter mede de hofstede Montpellie ‘met moote,
nederhove ende wallen’ te St.-Kruis-Male, groot 50 gemeten en verhuurd voor 57
lb. 10 sch. gr. per jaar aan Donaas van Westhuuse. De pacht verviel op Kerstdag.
Daarnevens bezat hij nog zeven renten, die samen 43 lb. 11 sch. 8 gr.

(4) F. 67 en Baron de Herckenrode. Nobilaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne. Gent,
1866. Deel III, p. 1429. Op ziin grafschrift in de Brugse Predikherenkerk stond hij met de
titel van ‘Eques Auratus’.
(5) F. Priem, a.w., pp. 155-171; 198-209.
(6) Rijksarchief te Brugge. Brugse Vrije. Staten van goed, eerste reeks, nr. 17014-anno 1655,
Pieter Chaerle van Nieumunster. f. 2-5 vo.
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per jaar opbrachten, zodat zijn inkomsten bedroegen: 101 lb. 11 sch. 8 gr. Deze renten
waren bezet op de maalderij rechten van de provincie Vlaanderen, op de imposten
van Vlaanderen en op het Brugse Vrije.
Na twee jaar samenwoning in het vaderhuis der Predikherenstraat ging het jonge
gezin zelfstandig wonen in een gehuurd ihuis in de Kuipersstraat. Van toen af betaalde
vader Silvester hun nog de volgende toelagen: 38 lb. gr. in 1639, 12 lb. gr. in 1640,
25 lb. gr. in 1641 en evenveel in 1642 (fo 26).
Mevrouw Helena beschikte later over de inkomsten van negen renten, die samen
227 lb. 12 sch. gr. per jaar opbrachten. Deze renten waren bezet op haar broeder de
heer van Loovelde, op de stad en kasselrij Veurne, op haar neef Gilbert van
Crombrugghe, heer de la Douvie, hoogpointer van de kasselrij Kortrijk, op de
imposten van de stad Brugge, op Jan Vastenavent, op meester Laureins Brijer, op
het Brugse Vrije en op de koninklijke domeinen van Oost-Vlaanderen(7).
In de loop van haar huwelijk kreeg mevrouw Helena nog meer kapitaal. Op 25
juni 1641 ontving zij te Veurne, uit de handen van haar vader jonker Filips, en in het
bijzijn van haar broeder Joris, heer van Tollieu, en van haar zuster jonkvrouw
Jacqueline, 366 lb. gr. Daarin waren begrepen 166 lb. gr. of duizend gulden afkomstig
van haar grootmoeder Gertrude de Gruutere, vrouw van Loovelde, overleden op 18
september 1638 en begraven in de kerk van het Groeningeklooster te Kortrijk(8), en
die haar bij testament overgemaakt waren door haar zuster Gertrude, gestorven als
kloosterzuster bij de Annunciaten te Brugge. De overige 200 lb. gr. kwamen
rechtstreeks uit het sterfhuis van haar grootmoeder.
Van deze som van 366 pond gr. werden er 300 besteed voor het aankopen van een
obligatie op het Brugse Vrije aan den penning zestien (= rentevoet 6,25%), een
belegging die ieder jaar 18 lb. 15 sch. gr. opbracht.
Na de dood van haar vader Filips van Crombrugghe, overleden 8 september 1650,
kwam Helena in het bezit van een hofstede te Sinte-Katelijnekapelle en Pervijze,
van 45 gemeten 73 roeden, die sedert 1 oktober 1653 verhuurd was voor zes jaren
tegen 70 lb. gr. per jaar. Vroeger betaalde de pachter slechts 46 lb. gr. Haar vader
had dit laag huurgeld toegestaan ‘om den quaie tyt’. In die jaren immers heerste op
onze noordergrens tot 1648 de Tachtigjarige oorlog en op onze zuidergrens de oorlog
met Frankrijk, die duurde van 1635 tot 1659. Franse troepen vielen zeer dikwijls
binnen in de omgeving van Veurne.
Volgens de staat van goed opgemaakt in 1655, na het overlijden van haar
echtgenoot, bezat zij nog uit de erfenis van haar vader

(7) Oostvlaanderen bevatte toen ook Brugge en het Brugse Vrije, Kortrijk, de stad en de kasselrij.
(8) J. Gailliard, a.w., p. 257.
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een derde van een woonhuis te Gent, buiten de Ketelpoort en bewoond door de heer
van Tollieu, alsook schorrelanden aan de monding van het Zwin, die ten dele ingedijkt
waren, namelijk te Heinkenswerve, Lapscheure en Koksijde (Oostburg)(9).
Pieter bezat te Stalhille een leen van 4 gemeten 1 lijn, afhangend van de heer van
Proven, van zijn leenhof te Varsenare, en verpacht tegen 9 lb 10 sch. gr. 's jaars, en
een ander leen te Klemskerke, groot 4 gemeten 2 lijnen 83 roeden, afhangende van
het leenhof van Assebroek(10).
In december 1661 ontving de weduwe van Pieter de aflossing van een rente bezet
door haar familielid de heer van Douvie op een hofstede te Beveren aan de Leie.
Daarvoor betaalde hij haar 152 lb. 3 sch. 10 gr. Een jaar later ontving zij nog 400
gulden of 66 lb. 13 sch. 4 gr. als achterstand van deze rente, en 44 lb. 5 sch. gr.
voortkomende van de erfenis van een oom. In december 1662 volgden 11 lb. gr. en
in juni 1663 nog 19 lb. 3 sch. 8 gr. uit hetzelfde sterfhuis.

Geldleningen.
De echtgenoten Nieumunster-Crombrugghe begonnen ook geld te ontlenen in het
laatste levensjaar van de man († 21 december 1652). Op 16 januari van dit jaar
ontleenden zij aan François van Caloen 100 lb. gr. tegen een jaarlijkse interest van
6,25 %. Deze obligatie werd terugbetaald op 17 maart 1653 met 107 lb. 5 sch. 10 gr.
Twee maanden vroeger, in januari, had mevrouw van Nieumunster 1000 gulden of
165 lb. 3 sch. 4 gr. ontleend aan dezelfde geldschieter tegen 10 lb. 8 sch. gr. 's jaars.
Deze rente werd afgelost 30 augustus 1656 voor 166 lb. 13 sch. 4 gr. Ondertussen
had zij 25 juni 1655 een nieuwe lening aangegaan bij François van Caloen, namelijk
50 lb. groten aan 3 lb. 2 sch. 6 gr. interest. Deze som werd terugbetaald in juli 1658.
Op 30 augustus 1656 had zij 144 lb. gr. ontleend aan haar schoonmoeder mevrouw
Nieumunster-Tellier, tegen 9 lb. gr. Ook deze lening werd terugbetaald in juli 1658.

Bezitting te Cadzand.
De familie van Crombrugghe had ook bezittingen te Cadzand.
Gedurende de Tachtigjarige oorlog, die duurde tot 1648, bleven deze bezittingen
waarschijnlijk ongebruikt omdat het grootste deel van het eiland Cadzand onder
water stond en door de troepen van de Verenigde Noordnederlandse Provinciën was
bezet. De inwoners van de Zuidelijke Nederlanden, die trouw gebleven waren aan
Spanje, hadden er geen toegang. Na het sluiten van het verdrag van Munster in 1648,
ging het bezette deel van het noord-

(9) Staat van goed, 1e reeks, nr. 17014, f. 19.
(10) Ff. 25 vo en 26 vo, en Staat van goed, nr. 17014, f. 11-12.
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kwartier van de Brugse Vrije voorgoed over in het bezit van Noord-Nederland. Het
is waarschijnlijk om deze reden dat de familie besloot de 19 gemeten land, die zij
aldaar bezat, te verkopen.
Pieter liet de koopbrief drukken op 30 exemplaren en betaalde daarvoor 10
permissie schellingen. Op kost van zijn schoonbroeder Joris van Crombrugghe en
voor dezelfde verkoping, betaalde hij 40 patacons of 16 1b. gr. aan de gardiaan van
de Paters Recolletten te Brugge. Hoe deze in betrekking stonden met Cadzand kon
ik niet uitmaken. Nog altijd voor dezelfde verkoping zond Pieter op 6 juli 1651
Kristoffel Lambrechts naar Sluis, en betaalde hem daarvoor 3 patacons of 1 lb. 4
sch. gr.
(Wordt vervolgd)
J. DE SMET.

Volksgeloof en volksdevotie
Wratten genezen.
In Biekorf, 1954, p. 246, meldt E.H.A. Viaene hoe op sommige plaatsen in
West-Vlaanderen geloofd wordt dat wratten verdwijnen door aanraking met een lijk.
De ‘prieu’ (bidder of noder) van Luigne vertelde onlangs hoe hij samen met een man
een lijk ging groeten. Doch na het gebruikelijk ceremonieel wou de man niet dadelijk
vertrekken; hij vroeg aan de bidder of hij zijn wratten niet mocht in aanraking brengen
met het lijk. De bidder stemde toe, maar de wratten stonden op een ongelukkige
plaats, nl. in de hals. Toen is de man zo dicht mogelijk met zijn hals tot bij het lijk
genaderd en heeft de bidder, zo goed als het ging, de hand van de dode op de wratten
gelegd.
(Geh. te Luigne op 12 juni 1957.)

O.-L.-V. van de Textiel te Dottenijs.
Te Dottenijs werd in mei 1952 een ‘Chapelle du Val - en - Prés’ gewijd waarin een
‘Vierge du Textile’ werd geplaatst. Het initiatief ging uit van een fabrikant. Prentjes
van het beeld werden vervaardigd; de beeldhouwer is Louis Thomas uit Sohier (Prov.
Luxemburg).
W.G.

Gelijkluidendheid plaatsnaam-ziekte.
- De mededeling daarover in Biekorf hiervoor p. 92-93 mag nog aangevuld worden
met het geval van Saint-Mommelin bij Duinkerke dat reeds door Guido Gezelle werd
opgetekend in Rond den Heerd 2, 1867, p. 80. De mensen gingen er dienen voor
kinders die hakkelen of stamelen. Gezelle vermoedde dat ‘Mommelin’ in verband
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zou staan met ‘mompelen’, ook ‘mommelen’ in de Leiestreek, waar het betekent:
binnensmonds of moeilijk verstaanbaar spreken.
A.B.
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Spreuken en zegswijzen uit de omstreken van Brugge
(Vervolg van 1956, blz. 340)
I. De Kost: eten en drinken
B. Drinken
Koffie, melk. en pap
46. Men kan drinken zonder dronke te zijn, en ook onze brave dranken komen in de
volkstaal voor. Er wordt thee van allerlei aftreksels gedronken en om te zeggen dat
iets nog heel iets anders is, luidt het: ‘Dat is anderschen thee’.
47. Vrouwen kunnen maar moeilijk hun kommetje of potje ‘kaffie’ missen, 't is
hun ‘potje troost’. Ze nodigen malkaar uit op een ‘kaffiebal’, rond de ‘kaffietafel’,
met een ‘kaffiekraam’. Wie gaarne koffie drinkt, is een kaffiewijf, een kaffiekouse,
een kaffielutte. En wie zijn mond niet afveegt heeft een ‘kaffiebaard’.
48. Het eerste doorgegoten tasje koffie wordt ‘den top’ genoemd en moet opnieuw
doorgeschonken worden.
49. Goede koffie heeft de volgende hoedanigheden: zo zwart als een duivel, zo
heet als d'helle en zo zoet als een engel. Anders nog: ‘Ze straalt in je neuze; - je zou
leven van de reuke; - ze komt je tegen; - je kunt ze snij'en’.
50. Te straffe koffie is ‘olie’. Voor den tweeden ‘trek’ moet men opletten en niet
te veel doorschenken of ‘deurejassen’ want ze is dan ‘doorluchtig als den bisschop’
of ‘je kunt er de zeven psalmen deurelezen’.
51. De spaarzame huisvrouw houdt van den tweeden ‘trek’. ‘We gaan nog een
beetje bijbrouwen.’ En het gewone volk zegt zonder erg: ‘'t is deurejas - 't is grippesop
- 't is juu - 't is pies (of) pieserul. Boereknechts zeiden ook: 't is merriezeeke. En als
ze aan Nantje vroegen: wat ga-je drinken, bier of kaffie? zei hij argeloos: als ik bier
gedronken heb, kan 'k al kaffie pissen.
52. Tegen ‘malte’ zeiden ze binst de oorlog: Moeder wanneer ga-je ‘'t meeldrinken’
gereed doen? (voor de beesten).
53. Is er te veel krotte (frut, cichorei) in de koffie, dan klaagt men: 't is draf, 't is
beer, 't is galle, 't is zeepsop.
54. Er wordt gewoonlijk melk bij de koffie gegoten. Vergeet men de melk, dan
hoort men: ‘Staat Blare droge dàn?’
55. Aangelengde melk is ‘geblauwd - gedoopt - te katholiek’. Afgeroomde melk
is fluitemelk, fluitjesmelk.
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56. T'halven den achternoene is ‘te melkavond’ (Klemskerke).
57. Van een aankomende jongeling zegt men kleinerend: 't is nog een melkbaard.
Wat grover: 't is nog een melkmuil.
58. Als ze iemands geld en goed afdoen: ‘Ze hebben heur gemolken’. Een lutte
van een vrouw die alles weggeeft zonder tellen: ‘Deze laat heur afmelken’.
59. Iets waaraan veel te verdienen is: ‘Dat is een goed melkkoetje’. Wat nader
bepaald: ‘Zijn melkkoe staat ginder..’ (plaats aanduiden).
60. Tegen een luiaard: ‘En is dat al de melk dat je geeft?’
61. Wie nog een woord te zeggen heeft boft: ‘Ja maar, 'k heb hier ook nog entwat
in de melk te brokken’. In de melk of in de pap. En zo komen we aan de pap die
altijd ‘geëten’ wordt, een keer dat men de ‘papflassche’ ontgroeid is.
62. Er zijn soorten pap: zoetepap, kerrepap, spaanse pap, kandeelpap, slijtpap,
zieltjespap, bierpap e. a.
Spaanse pap was een kermiskost (met eiers, rozewater, suiker en rijstbloem bereid).
Kandeelpap werd op een doopfeest geëten en was een soort spaanse pap met witte
wijn aangelengd. Bierpap was vastenkost.
63. Bru is met boekweitbloem opgeroerd totdat de lepel er blijft in rechtstaan. ‘'t
Is effenaf bru; zo dik als bru’: gezegd van eten dat zo dik is dat ge 't kunt snijden.
Bru werd in een groot pateel uitgegoten, in 't midden lag de gesmolten boter. Ieder
‘fersette bru’ dopte men in de boter; die zijn bru er in liet vallen, moest twee fersetten
eten zonder doppen.
64. Kerrepap werd het meest geëten. De kerremelk werd in een ton op een kar
rondgevent in al de stadswijken. ‘Z'heeft van de zwepe g'had’, zeiden de stedelingen
als ze te veel gewaterd was.
65. Wie gaarne kerrepap eet boft: ‘Kerrepap is boerewijn. - Van kerrepap lopen
al de gaatjes vul. - Kerrepap verslaat alle goesten.’ Als de pap opgediend wordt
juichen de kinderen: ‘'t Is kerrewiep, 't is kerrewap, 't is melkpap.’
66. Zelfs de saus (gebruinde of gesmolten boter) werd met kerrepap aangelengd,
dat was ‘papsause’. Was ze integendeel aangelengd met water, dan spotte het
dienstvolk: ‘'t Is leweisause’. Gekookte kerremelk zonder bloem is scheewei.
67. Een soldaat die in een kazerne dicht bij zijn huis lag noemde men een
‘papsoldaat’.
68. De Noorderlingen (polderstreek) verwijten de Zuiderlingen (zu'erlingen;
zandstreek) voor ‘papzakken’ of ‘papslokkers’. Er ligt minachting in 't verwijtsel
voor een zuiderse vrouw: ‘zo een papsloeze’.
69. Is het omdat zij ‘papschooltje’ hielden dat de Dochters van Liefde, die in
Brugge voor de weesjes zorgen en arme oude
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mensen bijstaan, de naam ‘papnunnen’ gekregen hebben? Naar de typische kap van
deze zusters worden de ‘papnunnetjes’ op de bloemenmarkt benoemd.
70. Tegen kinderen die de lip laten hangen omdat er te veel brokken in de pap
zijn: ‘Je mag blij zijn, 't zijn de brokken die geld kosten’.
71. Als volwassenen kriepen en klagen en lastig zijn: ‘Je moet niet schremen, je
pap staat op’.
72. Pap mag noch te heet noch te koud zijn. Als men iets erg vervelend vindt: ‘'t
Steekt mij tegen lijk koude pap. - 'k Ben 't beu lijk koude pap.’ Kortweg: ‘'k Heb er
mijn buik van vul’. En wie naar prietpraat moet luisteren: ‘Als je daarmee uw pap
moet koelen!’
73. Pap vraagt een snuifje zout. Is een zaak weinig winstgevend: ‘Daarmee zou'je
't zout in je pap niet verdienen’.
74. 't Is daar in dat huis zo proper, 't is er ‘om pap van de vloer t'eten’.
75. Van iemand die goed ter tale is: ‘Hij kan meer dan pap eten’.
76. Wie lang op de uitslag van iets wacht, vraagt ongeduldig: ‘Wat is 't nu eigenlijk?
een knechtje, een meisje of een kind zonder hoofd? we gaan 't dan al zijn gat moeten
pap geven’.
77. Men geeft iemand ‘de pap in de mond’ wanneer men het hem bijna vóórzegt.
En zijt ge beu van iets te herhalen: ‘Als je pap zegt, je mond komt vul’.
78. Iemand die doodmoe is kan ‘geen pap meer zeggen’. Een mager troostwoord
daarop is: ‘Zeg dan soepe’.
79. Onder kinderen: ‘Zeg eens pap met je mond toe’. Als ze malkaar plagen roept
de sterkste: ‘Geef je over! roep pap!’ En dan om vlug na elkaar te zeggen: ‘Sies pas
op - de pap staat op - pas op dat hij niet overlopt’.
80. Men moet ‘gapen als de pap daar is’: van de gelegenheid gebruik maken; die
deze laat voorbijgaan is er een ‘die met zijn scheutel onder 't dak zit als 't pap regent’.
81. Iets dat mij nog nooit is overkomen: ‘Dat heb ik nog nooit in mijn pap
gevonden’.
82. Ik had nog maar twee woorden gezegd en ‘et lag weer pap op’: er kwam
tegenspraak.
83. En om te eindigen een paar zeispreuken:
Elk zijn meuge, zei de boer, en hij at zijn kind zijn pap uit.
D'intentie maakt het werk, zei de bagijne, en ze roerde heure pap met een
breinaalde.
M.C.
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Marktlied van de heilige Godelieve
Door Z.E.P.M. Coens, Praeses van de Bollandisten, werd ons de fotokopie
toegezonden van een los blad door hem onlangs ontdekt, viervoudig geplooid en
ingeschoven in een oude vlaamse druk over Sint Amandus.
Het geldt hier een berijmd ‘Leven van de H. Godelieve, patroonersse te Ghistel
in Vlaenderen’, zoals dat eertijds door volkszangers op de markt werd gezongen en
verkocht.
Het stuk wordt hier medegedeeld met een uitnodiging tot de kenners van het
marktlied - en onder onze medewerkers en lezers zijn er die daar goed en best in
thuis zijn! - om nader te bepalen waar en wanneer dit vliegend blad ontstaan is en
gedrukt werd. En misschien zal ook een muzikant de vinger opsteken en iets weten
te zeggen over de ‘voois’ van ‘de dragonder te Peerd’ waarop dit lied van 22
klauzekens gezongen werd.
Inmiddels gaat onze welgemeende dank naar de hooggeleerde Praeses van de
Bollandisten die dertig jaar geleden, door de critische uitgave van de oorspronkelijke
Vita, de geschiedschrijving van onze geliefde Vlaamse heilige heeft vernieuwd, en
nu ook een nederig marktlied niet gering acht als het de gloria postuma van de Heilige
en de belangstelling van onze lezers kan dienen.
A.V.

Afkomste van de H. Godelieve
In het jaer ons Heer 1074 onder het Pausdom van Gregorius den VII, en het keyzerryk
van Henricus den IV. ten tyde van Philippus den I, van dien naem. koning van
Vrankryk, terwylen dat Baudewyn den goedertieren graeve van Vlaenderen was,
Wilhelmus van Normandien bezat het koningryk van Engeland, en Eutachius het
Graefschap van Bolonien. zoo woon (en) de in het voorzeyde land van Bolonien. in
eene plaets genaemt Longfort. eenen treffelyken ridder, met naeme Hemsroot,
hebbende eene huysvrouwe genaemd Ogiene. Deze twee persoonen waeren edel van
afkomste. maer nog edelder door hun lieden deugden: want zy hun zeiven zoo
neérstelyk oeffenden in de werken van bermhertigheyd en andere godsdienstigheden,
dat zy als eenen spiegel waeren van godvrugtigheyd. Deze dan hebben in den
huwelyken staet te samen gewonnen dry dogters, die zy opgevoed, en in alle deugden
onderwezen hebben: van de welke eerst genaemd wierd Ogiene, de tweede met naem
Adele, de derde noemde men Godelieve of Goedelieve: deze zyn geweest
klaerscheynende in heyligheyd en genieten nu de hemelsche vreugd.
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Het leven van de H. Godelieve, patroonersse te Ghistel in Vlaenderen
Stemme: den dragonder te Peêrd.
1
Komt al wie de deugden beminnen,
luysterd hier met blyde zinnen,
aenhoort het leven van een vrouw en maegd
onzen bystand en patroonersse,
de heylige maertelaeresse,
t' is Godelieve die om haer deugd,
by God geniet de hemelsche vreugd.
2
Van ridderlyk ouders geboren,
was zy van God uytverkoren,
om haere zuyverheyd en witte deugd,
haer eenigste zorg en behaegen,
was d'arme lien te laeven,
maer wyl zy spys aen den armen draegd,
heeft haer den hofmeester aengeklaegd.
3
'T gebeurd dat zy tot twee reyzen
uitgedeyld had al de spyzen,
zelfs op de maeltyd voor den graef,
terwyl haer papa haer bestrafte,
God een mirakel verschafte,
men vond de spys wéér in overvloed,
tot tweemael God een mirakel doet.
4
Bertolf een edel man magtig,
tot Ghistel was hy woonagtig,
verkreeg haer trouw door het woord van den
het bruyloft feest was overvloedig, [graef,
maer Bertolfs moeder grammoedig,
smeed' een verraed van den eersten dag,
voor Godelieve een herts geklag.
5
Dóór laster hééft zy overwonnen
het hert van bertolf haeren zoón,
want op den avond van het bruyloft feest
wierd zy van bertolfus verstooten
en gansch versmaed opgeslooten
en van de knegten beschimpt bespot
zonder te klaegen over haer lot.
6
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Zy wierd in een kaemer gesmeten,
waer dat zy kreeg vóór haer eéten,
droog brood en water maer dagelyks min,
te weynig om daer by te leven,
en nog kwam zy d'helft te geven,
aen d'arme lieden van dag tot dag,
't geen bertolfs moeder met nyd aenzag.
7
Om d'heylige maegd te veragten,
moest zy de kraeyen gaen wagten,
op eenen akker met koorn gezaeyd,
zy ging om haer man te g'hoorzaemen,
met eene dienst-meyd te saemen,
zy doet al wat haeren man gebied,
hoórt wat mirakel dat'er geschied.
8
Zy en mogt het veld niet veriaeten,
schoon zy wist dat tot snip haeten,
de misse begon dóór het luyden der klok,
maer doór den naem Jesus almagtig,
en haer gebeden zoo kragtig,
de vogels vliegen in eenen stal,
wyl zy de misse gaen hooren zal.
9
De dienstmyd die alles bespeurde,
wat wonder dat'er gebeurde
zy loofde God, en liep by haeren heer,
aen wie zy de zaeke openbaerde,
en het mirakel verklaerde,
maer bertolfs moeder met gramschap zey,
al wat zy doet is door tooverey.
10
Bertolf als eenen ongebonden,
heeft zyn twee knegten gezonden,
om uyt de kerk haer te haelen nae 't hof,
zy wierd in een kamer gesmeéten,
waer dat zy kreég voór haer eéten,
dagelyks met water en droog brood,
om te doen sterven van hongers nood.
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11
Schoon dat zy véél hongersnood lede,
deelde d'armen mede,
dóór haer venster ter liefde van God,
daer eenige deugdzaeme lieden,
men haer ellenden bespieden,
deden haer vlugten dóór hunnen raed,
om te voorkomen noch grooter kwaed.
12
Zy vlugt met haer dienstmeyd te gader,
tot Longfort by haeren vader,
zy kennen schier hunne dogter niet meer,
vervallen en geheel armoedig,
die dienstmaegd heeft hun zeer spoedig,
deugdelyk g'heel het geval gezeyd,
elk weende daer van medoogendheyd.
13
Naer ryp onderzoek op die zaeken,
haer vader ging het kenbaer maeken,
hy klaegt aen bisschop en ook aen den
waer op die 2 heeren beraemden, [graef,
en haeren man bertolf praemden,
van haer te eeren na waerd' en lof,
dus wierd zy weder gehaeld na 't hof.
14
Bertolf en zyn moeder te saemen,
over die daed hun beschaemen.
uyt vreédheyd zwooren zy haere dood.
waer toe zy twee knegten uytkogten,
die dagelyks haer leven zogten,
bertolf tred' naer de stad brugge voord,
tot dat zyne vrouw zou zyn vermoord.
15
Die bloeddorstige moordenaeren.
kwaemen by nagten als barbaeren.
aen de slaepkamer van d'heylige maegd,
zy hebben haer buyten doen komen,
en met geweld vast genomen,
en haer verworgt met een vreed gemoed,
met 't hoofd geleyd in den watervloed.
16
God wilde die moord niet vergeten,
maer door mirakels doen weten,
d'aerde waer zy stond terwyl men haer
zag m'in witte steenen veranderen: [worgt
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ook al het bloed by malkand'ren,
geloopen uyt dien heyligen mond,
herschept in kalksteenen op dien stond.
17
Het water waer zy hééft gelegen,
hééft zoo véél kragten verkreegen,
dat het geneést veéle ziekte en kwael,
God kwam haere dood te verkonden,
aen de gebuere in 't ronde,
doór 't lied van d'Engelen al gelyk,
die haer geleyden nae het Hemelryk,
18
Bertolf toont eenen valschen rouwe,
over de dood van zyne vrouwe,
de d'eer gegraeven volgens zynen staet,
het blinkende licht uyt de wolken,
daelde neêr tusschen de volken:
met een hand die den zeghen gaf,
over het heylig lichaem en graf.
19
Bertolf naer de dood van zyn vrouwe,
kwam wederom in de trouwe,
en won een dogterken maer het was blind,
als het meysken was negen jaeren,
kwam Godelief haeren verklaeren,
op eenen nagt met een goede trouw,
dat zy 't gezigte bekomen zou,
20
Zoo haest als den dag was gekomen,,
het kind heéft betrouwen genomen,
en zich daer leyden aen den water-put,
zyn hand in het water gesteken,
en aen zyn oogen gestreéken,
het wierd klaer-ziende ó wonderheyd,
het heeft van de maget veel dank gezeyd.
21
Dan heeft d'heylige Godelieve,
om Bertolfs hert te doórgrieven;
naer de dood van zyne tweede huysvrouw,
haer vertoond aen eenen dienstbode,
die had den naeyster van noode,
waer zy twee hemden voór Bertolf maekt,
het geen zyn bekeeringe veroorzaekt.
22
Bertolf de mirakels bespeurde,
en zyne zonden betreurde,
reyst in Jerusalem naer het heylig graf,
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daer naer in een klooster begeven,
eyndigt zyn boetveérdig leven,
tot Winocxbergen in zyn grafsted',
en zyne ziel den eeuwigen vred'.
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De hop in Stavele
't Is er mee opgeschept met d'hommel (hop) in Stavele. In 1956 werd het laatste
hommelhof (hopveld) uitgesmeten.
Toch wordt nog jaarlijks van hogerhand - door de burgemeesters van 19 gemeenten
van het hopgewest Poperinge, waaronder Stavele - beroep gedaan op de
bereidwilligheid van de inwoners om alle wilde en mannelijke hopplanten
(hommelmanniges) in hun hagen, tuinen, bossen, velden, grachten of waar ook, te
vernielen vóór 1 juli aanstaande.
Vroeger, een 50 à 60 jaar geleden, had ongeveer een vijfde van de landbouwers
te Stavele een hommelhof, 't zij groot of klein, maar dan ook nog meestal uitgerust
met de zogenaamde ‘hommelpersen’, zoals ten andere nu nog veelvuldig voorkomt
in het Land van Aalst en de streek van Asse.
Toevallig waren in Stavele het merendeel van de hopboeren afkomstig uit Poperinge
en de naaste omgeving. Dit verklaart misschien in zekere mate de uitbreiding van
die teelt in Stavele.
De hop die buiten het grondgebied van Poperinge zelf gewonnen werd, gaf men
dan ook de naam van ‘prochiehommel’.
Niet elke boer beschikte over een eigen ‘hommelkeete’ (hopast), dikwijls verhielp
men zich met één ast voor twee boeren en de kleine hopboeren verkochten veelal
hun groeite groene hop aan een grotere gebuur.
Wat er nu van de hommelkweek nog overblijft? Hier en daar in kanten en hagen
enkele in 't wilde groeiende struiken van tamme en mannelijke hopplanten. En hier
en daar nog een onttakelde hommelkeete, omgevormd tot gewone open loopstal of
alaambergplaats.
De hommelboore, waarmede men de gaten boorde voor de pertsen, vindt men nog
op ieder hof. Zij heeft ondertussen dienst gedaan bij het ‘persenplanten’ voor de
huttebonen, een soort witte struikbonen die tot voor enkele jaren veel werden
gekweekt langs beide zijden van de grens.
Ook de hommelwuppe zal men hier en daar nog, verwezen op een zolder,
terugvinden. Dit was een stuk alaam waarmede men vroeger de pertsen uittrok bij
het plukken.
Zelfs een hommelstekke heb ik nog ontmoet, een gereedschap dat sedert twee
generaties buiten gebruik is. Alleen de naam bleef bewaard en werd van hand tot
hand overgeleverd lijk de ‘apostolijke traditie’ van de catechismus.
Op sommige plaatsen ziet men nog boven de ingang van de boerenkeuken aan de
zoldering een soort valluik, langswaar men de hommel ‘zakte’: van het werkwoord
‘hommelzakken’, en hij die hommelzakte was de ‘hommelzakker’.
Eenmaal de hommelplok (hoppepluk) gedaan was er betaling
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en hield men feest voor de plukkers, dragers en alwie had meegeholpen. En men at
hommelpap met koekestuiten.
Hommelpap was eenvoudig koekepap of pap van zoete of nieuwmolken melk
(verse volle melk) met suiker en saffraan. En midden op de ereplaats aan tafel zat
de boer, het hoofd gelauwerd en omkranst met een kroon van hopperankjes. Er werd
vervolgens gedanst en gezongen tot laat in de nacht.
Later verviel dit gebruik van het hommeifeest; men maakte er zich van af met bij
de betaling wat drinkgeld te geven, alleen de naam ‘hommelpap’ hield nog stand.
Dat het niet al suiker en zeem was met de hoppeteelt blijkt uit het gezegde:
Hommel en vlas - laten de boer lijk hij was.

Hopalaam
Foto Openluchtmuseum Bokrijk,
v.l.n.r.: hommelwuppe, hommelstekke, hommelboore.

Hop en vlas zijn inderdaad wisselvallige teelten. En wanneer eender wat mislukt
zegt men wel eens: ‘'t Is èn pieze met d'hommel’.
Het ‘hommelperrië’, een soort vlinderpop(1), vindt men dikwijls aan de
hommelranken: was het goudgekleurd, dan voorspelde men een goed hommeljaar.
Stavele.
A. BONNEZ.

(1) Botys nubilalis. - Voor onze ‘hommel-woorden’ vergelijke men de aantekeningen van De
Bo (Idioticon) die nu een eeuw oud geworden zijn. Alsook de Vakwoordenlijst der Hopteelt
uitgegeven in 1928 door Dr. Jan Lindemans, A. De Jaegher en Ir. Paul Lindemans (uitg.
Kon. VI. Academie). De Hommelwuppe is opgetekend en beschreven in Loquela, januari
1887.
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Een misrekening van P. Pourbus in zijn plan van de duinenabdij
In het van 1580 gedateerde en door P. Pourbus geschilderde plan van de abdij Ter
Duinen, worden in de legenda o.m. de volgende bijzonderheden over de abdijkerk
medegedeeld: ‘Aldereerst 't portael vande selve kercke is lanck van 't noorden tot in
't zuijden van binnen de meuren 84 voeten ende breedt ook van binnen de meuren
24 voeten... Van 't portael van binnen de meur vande kercke voorseijt oostwaerts
streckende tot aen 't eerste afsluijtsel van de voor koor is lanck 161 voeten. Van daer
tot aen het tweede afsluijtsele daer dat de zijtsels tegen kommen vande principale
koor is lanck 56 voeten van daer tot aen de trappen gepassert de zijtsels daer dat de
deuren van de koor staen over de noordt zijde en de zuijt zijde om aldaer in 't
cruijswerck te gaen is lanck 77 voeten. Van de trappen tot achter den hoogen altaer
tegen de meur vande kercke voorseijt is lanck 77 voeten. Somma soo dat de kerck
met het portael ende de meuren met de pilaren daer tegen is in 't geheele lanck 455
voeten. Het cruijswerck vande zelve kercke met de koor is lanck van binnen de
meuren 145 voeten en ½... Ende de wijde vande zelve kercke aen de west zijde voor
de eerste koor tusschen beijde de meuren is breedt 73 voeten.’
Volgens Pourbus bedraagt de totale lengte van de kerk met het portaal 455 voeten.
Volgens de opgegeven maten bedraagt de lengte van de kerk binnenwerks gemeten
161 + 56 + 77 + 77 = 371 voeten. Er blijven dan nog 84 voeten over voor het portaal,
hetgeen een vergissing is. Pourbus is klaarblijkelijk misleid geworden door de tekst
over het portaal die 84 voeten geeft voor de lengte van het noorden naar het zuiden.
Het is deze afmeting, - die eigenlijk met de breedte van de kerk overeenstemt, - die
hij, i.p.v. 24 voeten bij de 371 voeten heeft geteld. De totale lengte bedroeg dus 395
voeten en niet 455.
Voor het berekenen van de voetmaat door Pourbus aangewend, beschikken we nu
over enkele kontroleerbare afmetingen, o.a. het portaal, de breedte van de kerk en
de breedte van het pand. Volgens onze eigen opmetingen(1), moet de voet ongeveer
29 cm bedragen hebben; op enkele millimeters na is de juiste maat niet te bepalen.
Er werd vroeger geschreven dat de gebruikte voet 24,26 cm bedroeg(2); deze foutieve
berekening komt waarschijnlijk

(1) Blz. 249-255 van ‘De opkomst van de kerkelijke gotische bouwkunst in West-Vlaanderen
gedurende de XIIIe eeuw’ I. (Bulletin van de Koninklijke Kommissie voor Monumenten en
Landschappen, V, 1954). De XIIIe eeuwse abdijkerk had binnenwerks een engte van ongeveer
107 m.
(2) H. Roosens, Quelques fouilles récentes et leurs rapports avec d'autres disciplines, blz. 230.
(Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, XXI, 1950, 225-235).
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K1. Kon. Kom. Monum. en Landsch.
De abdijkerk Tee Duinen
volgens het plan van Pourbus (1580. Gruuthuse Museum Brugge.

voort uit de opgegeven ‘lengte’ van het portaal (84 voeten), dat nochtans even breed
is als de kerk (73 voeten), nl. 21 m; we kunnen dit verschil van 11 voeten in de
legenda van het plan niet verklaren(3).
LUC DEVLIEGHER.

(3) De schilder heeft zich ook nog op een andere manier voor de kerk misrekend: tot aan de
Maeakapel tekent hij negen traveeën, terwijl we nu door opgravingen weten dat er maar acht
waren.
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Konijnenjacht in de duinen
Biekorf 1956, 89
Volgens het plakkaat op de jacht in de duinen, in 1613 door de Aartshertogen
uitgevaardigd, mochten de inwoners gevestigd ‘binnen de hafve myle van de
voorseyde Duynen’ geen honden houden tenzij ‘van de clauwen afghecort’ en geen
katten ‘dan met afghesneden ooren’.
Deze bepaling was niet nieuw, zij herhaalde een wetgeving die reeds twee eeuwen
en meer in voege was, zoals blijkt uit de volgende tekst.
‘Actum 8. maerte 1426. Men ghebied van myns gheduchts heeren weghe ende
vander wet weghe vanden Vryen dat niemene wie hi zy honden noch catten en houde
up een halfmile der Dunnen, het ne zy dat hi eiken hond den rechteren voet ofhauwe
up de boete van 3 lb. par. ende elke catte beede de hooren ofsnyde, elke catte up de
boete van 20 lb. par. te verbuerne tjeghen den opperduunherdere te Oostkerke,
Lesseweghe, Ouckene (Hoeke), Nieumunster, Vlisseghem, Clemskercke, Breedene,
sheer Woutermans, Camerlinc.’ - Brugge, Rijksarchief. Reg. n" 16937: Ordonnancien,
Statuten ende Voorgheboden vant Vryen, 1421-1458, f. 20 v.
Gedurende het beleg van Oostende (1601-1604) hadden de Spaanse officieren en
soldaten naar de wetgeving op de gesloten jacht in de duinen niet omgezien en die
kwade gewoonte konden ze, ook na het plakkaat van 1613, moeilijk laten. De pachter
van de waranden in de zeeduinen tussen Oostende en Blankenberge was in 1623 een
zekere Marco Cassetta, een Italiaan die in dienst van Spinola had gestaan en het hier
goed vond: hij had zich te Brugge gevestigd en werd er de stamvader van de Brugse
Cassetta's die een begrafeniskapel in de St-Salvatorskerk hebben gesticht. In 1623
richtte Cassetta een suppliek aan de Geheime Spaanse Raad waarin hij optreedt als
‘fermier des garennes et pares a conins entre Ostende et Blanqueberg’. Hij vraagt de
toelating om het plakkaat van 1613 aangaande ‘de bewaerenisse ende toesicht van
de Zee Duynen ende Waranden van Vlaenderen’ te mogen vertalen in het spaans.
De soldaten beweerden immers dat zij het plakkaat - dat in het vlaams en het frans
was uitgevaardigd - niet kenden. Met de spaanse vertaling in de hand hoopte Cassetta
zijn pachtrecht van de konijnenjacht in de duinen te doen eerbiedigen; hij vraagt
inderdaad deze toelating ‘afin que les garnisons de la alentour qui sont pour la pluspart
Espagnols, n'ayent occasion d'en pretendre cause d'ignorance...’. Casseta verkreeg
op 4 november 1623 de toelating om zijn spaanse vertaling te laten drukken door
een drukker naar zijn beliefte. (Brussel, Algemeen Rijksarchief. Geheime Spaanse
Raad, Doos 1277). Zie de mededeling van L. Le Clercq in de Gulden Passer NR.
XXII, 1944, blz. 5-6.
A.V.
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Westvlaamse Amerikanen
In het jaar 1906 trok onder de duizenden zekere Gustaaf Lesage met vrouw en
kinderen van Hooglede naar de Verenigde Staten. Hij volgde de weg die reeds
honderden uit zijn streek hadden ingeslagen en hij koos als nieuwe verblijfplaats
Moline, een stad van ongeveer 15.000 inwoners (nu 38.000), een van de ‘Drie-Steden’
waar de Vlamingen van die tijd het liefst gingen werk zoeken en huizen. Gustaaf
Lesage vond er seffens werk in een bedrijf van Moline, de stad van de ploegsmeden
John Deere & Co en de American Machine & Metals Incorporated. Hij vestigde zich
aan de boorden van de Mississippi, bij Rock-Island, waar zijn makkers het grote
spoorwegarsenaal van de Rock-Island Railroad Co hielpen bevolken.

Het naarstige volk van Moline
Gustaaf Lesage werkte er naarstig met zijn makkers die bijna allen in de metaal- en
ploegnijverheid gebezigd werden. Het waren de Naert's en de Poelvoorde's uit het
Tieltse, de Strobbe's uit Izegem, Ritten van Parijs uit Meulebeke, een man die drie
jaar voor de Lesage's overkwam, een parochiaan van de H. Hart-parochie te Moline.
en die in de maand september laatst aldaar overleed. Al dappere mannen de Mortier's,
de Spillebeen's en zekere Kamiel Van Ootegem van Ingelmunster, die in hetzelfde
jaar 1906 overstak op 15 jarige leeftijd om te werken in de Steel Mill, de ijzer- en
staalsmelterij te Rock-Island.
In de metaalfabrieken was het toenmaals geen kinderspel. Lange spoorstaven, zei
Roger De Langhe van Moline, komen daar gloeiend over de vloer aangerold; in het
midden staan mannen als Kamiel en Maurits Van Lerberghe en Kamiel Van
Hooreweghe uit Diksmuide Ambacht. Ze nemen het ene eind van de riggel op met
een tang en steken ze tussen twee rollen. Aan de andere kant van deze rollen staan
weerom mannen die het andere eind van de gloeiende staven opvangen en op een
andere wals tussen de rollen steken. Zo gaan en keren de staven tot ze ronde of
vierkante platen worden van een vinger dik. Al dat zwaar werk wordt door de
Vlamingen verricht en Kamiel Van Ootegem ging dit jaar, na vijftig jaar arbeid, met
welverdiend pensioen(1).
Gustaaf Lesage van Hooglede stierf al enkele jaren geleden. Hij was een parochiaan
van de H. Hart-kerk en dit was aanleiding dat zijn kinderen bij kerk en school werden
grootgebracht en verder opgeleid. Hij stond onder de rechtstreekse invloed van
pastoor J.B. Ceulemans, een boerezoon van Hever-bij-Leuven († 1944), een

(1) ‘Gazette van Detroit’ Detroit U S.A. 7 september 1956.
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klasmaat van Frans Van Cauwelaert; hij kreeg zoals de andere nieuwelingen goede
raad bij vader Edward Coryn-De Vogelaere, de grote sociale leider van de Oost- en
West-Vlamingen († 1921), van Edward Andries van Wingene, gewezen timmerman,
bankier en consul, Eli Meersman de afstammeling van pioniers-steenbakkersbazen
te Moline, van A.C. Van der Vennet van Hansbeke. Deze laatste zijn de twee
overlevenden van de oprichtende groep van de H. Hart-parochie aldaar in het jaar
1906, toen kerk en school ontstonden.

Verenigingsleven op Vlaams-Amerikaanse parochie
Kerk en school zijn sinds vijftig jaar het middenpunt van het gezelschaps- en geestelijk
leven van de Vlamingen. Het is daar één grote familie die niets anders op het oog
heeft dan onderlinge hulp en broederlijkheid.
Er ontstonden tal van toneelverenigingen, schuttersbonden, muziekmaatschappijen,
duivenbonden, bolders- en vogelpikverenigingen, maar de H. Hart-parochie bleef
het centrum van de ingewekenen die zich toewijden aan goede werken; mensen van
alle ouderdom en verschillende bekwaamheid kregen er hun deel om nuttig te zijn,
en zonder hen ware het parochiale leven onvruchtbaar gebleven. Tal van verenigingen
werden er in de loop der vijftig jaren gesticht en wij kunnen er enige van opsommen.
De katholieke Orde van de Forestiers. - Dit is de grootste parochiegroep met meer
dan 750 leden, 500 mannen en 250 jongelingen. Het is de gewestelijke afdeling van
een internationaal genootschap van geestesbroeders met meer dan 200.000 leden in
U.S.A. en Canada, dat zijn hoofdzetel te Chicago heeft. Het ‘Hof’ van de H.
Hart-forestiers werd opgericht in het jaar 1915, met Edward Andries van Wingene
als eerste hoofdforestier. Opvolgers waren Frank Spriet, de eerste directeur van de
Vlaamse Gazette van Moline, Dr. Sterck van Dendermonde, geneesheer van de
ploegfabriek Deere SC Co, A. Bruynooghe, A. Van der Vennet, kleermaker, Raymond
De Rycke van Zomergem, bloemist, Willem Mehuys, Ralph De Poorter van Poucke,
verzekeraar, Otto Goethals, Frank Dauw, Raymond Marhem, Louis Goethals, Frank
Hendriks, Eugeen De Roo, lijkbezorger, Arthur Van Lancker, drukker, Francies
Coene, loodgieter, James Dauw, Walter Verbeke, Frans Marlier en Wilbur Lievens.
In het jaar 1931 richtte Georges Carton (zoon van Adiel Carton van Pittem) nu
Mgr. Carton, ‘kanselier’ van het Bisdom Peoria, een eerste ‘Hof’ voor jongeren op.
Doel van het werk: sociaal, godsdienstig en opvoedend; sport en liefdadigheid.
De kerkhorloge is een gift van de Forestiers. Voor de nieuwe
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school en het klooster stortten de Forestiers dit jaar een som van 150.000 frank.
De Vrouwenorde van de Forestiers. - Er is ook een vrouwelijke vereniging. Eerste
hofdame was in het jaar 1918 Mevr. Alfons De Taeye. Werd haar opvolgster: Mevr.
C.P. Sonneville (de Sonneville's stammen uit Woumen). Marie Spriet en Marie
Blancke zijn onderscheidenlijk secretaresse en kasmeesteres. Verdere hofdames in
de loop der jaren werden Anna Sonneville, Mevr. Marie Blancke, Bertha Tollenaere,
Clara Steen, Marie Roegiers en vele andere. De leiding van de jonge meisjesafdeling
is toevertrouwd aan Mevr. Robert Van Lancker, schoondochter van de drukker van
Deinze die uitgever werd van de Gazette van Moline. Bestuursleden zijn: Johanne
Van Lancker, Barbara Jo Van Lancker, kleindochters van Jozef Van Lancker en
Sandra Van de Velde.
Bond voor Hulp bij Onderwijs. - Dit zijn vrouwen die hulp verlenen aan de Zusters
en leerlingen van de Zusterschool. Zij schenken brilglazen, boeken, voedsel, linnen.
Zij richten oliekoekenen wafelbaks in, alsook ‘koffie-klutches’ om de kas te stijven
van hun bond. Een van de bestuursleden bij de oprichting was Bessie Meersman van
de oude steenbakkersfamilie der Meersman's.
Het Altaargenootschap. - Opgericht in het jaar 1906: de oudste parochiegroep; telt
nu 600 leden. Deze vrouwengilde bezorgt alle versieringen, altaarlinnen en bloemen;
zij schonk de prachtige glasramen achter het hoogaltaar. De leden verbinden zich tot
algemene Communie en tot aanwezigheid bij aflossing ter Aanbidding. Opvolgendlijke
leidsters waren: Mevr. Alfons Verdeck, Mevr. Edward Coryn-De Voghelaere, Kamiel
Vermeulen, en Mevrouwen Joe Blancke, Ed Andries, Emiel Anthony, Julius Van
der Schueren, C.P. Sonneville, George Carton, Kamiel Coppens, Frank Rogiers en
Edward Slock.
Voor de eerste maal sinds vijftig jaar is de voorzitster niet een echtgenote van een
Vlaming. Het is thans Mevr. Victor Kauzlarich.
Sint Vincentius à Paolo. - Opgericht in het jaar 1910 met Mevr. Gust. Vermeulen
als voorzitster. Opvolgsters waren, Mevrouwen Kamiel Vermeulen, Zulma De Bock.
Geld voor liefdadig werk bestaat uit persoonlijke giften, jaarlijkse bijdrage van de
leden en ook 10 pct winst bij alle kaartspel na de vergadering, elke tweede vrijdag
van de maand in het lokaal van de Oude School. Zoé De Wulf is er kasmeesteres.
Verder bestaan de Padvindersbond, leider Ed. Slock; de Parochiale
Kredietvereniging, voorzitter J. Bouljon, ondervoorzitter Eli Meersman. Voorts
Meisjes-Padvinders onder leiding van Mevr. S. Wittewrongel en haar hulp Mevr.
Prosper De Clerck. Ten slotte nog een bloeiend zangkoor. De eerste zangleider was
Cyriel De Voghelaere,
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broer van wijlen Mevr. Edw. Coryn, een zeer begaafde leider die zijn muzikale
opleiding in 't moederland genoot. Na zijn dood was het Pieter De Splenter.
Gregoriaanse zang en orgelmuziek worden meesterlijk uitgevoerd te Moline. De
twee overleden organisten werden opgevolgd door Maria Tollenaere, nu Z.E. zuster
Charlotte. Thans is het Prudent Coussens die het kerkkoor leidt.
Verder nog: de Jonge Meisjesbond, de Sint Jan Berchmans-Societeit en de
Alpha-Beta-Club, deze laatste een zeer vooraanstaande Club van katholieke studenten
en oud-studenten.
Dertig meisjes van de H. Hart-parochie van Moline zijn in de loop van deze halve
eeuw (1906-1956) in het klooster getreden. Van deze 30 zusters zijn er 27 van
Vlaamse oorsprong naast 2 Ierse en één Poolse. Ze behoren tot de St Franciscus-Orde,
Peoria, voor het merendeel. De andere tot de Orde van de Zustets van Liefde,
Dubuque, Iowa, of tot de Ursulinen.
De parochie is thans zo bloeiend als ooit. Een nieuwe school werd gebouwd naar
de plannen van Mgr. J.J. Leven en de Zusters vertrokken van de oude school naar
de nieuwe, onmiddellijk na de wijding op 2 september 1956. Het is een gebouw in
baksteen, van twee verdiepingen met kamers voor 26 zusters, kapel, grote zaal,
washuis, keuken, enz. De meubilering is modern maar nederig zoals het een
Franciskaanse inrichting past(2).

De gebroeders Lesage
Is het dan zo buitengewoon dat in zulk een centrum van Vlaamse samenhorigheid
en christen zin iets wonderbaars gebeurde?
Dit wonder gebeurde door toedoen van de gebroeders Lesage, vier geestelijken
uit één Hoogleeds uitwijkersgezin: dat van wijlen Gustaaf Lesage, de man die vijftig
jaar geleden van hier vertrok.
Ze zijn alle vier zendelingen van de Orde van het Goddelijk Woord, en hierna
volgt hoe dat kwam.
Emiel Lesage. - Werd geboren 11 juni 1899 te Hooglede. Hij kreeg zijn eerste
opleiding in de parochie van het H. Hart, trok naar het zendelingenhuis van Techny,
Ill. Studeerde te Rome en werd priester gewijd te Steyl in Nederland, 28 september
1926. Sinds zijn wijding was hij prefect of rector in verschillende seminaries van
zijne orde in de Verenigde Staten. Thans is hij rector van het onlangs opgerichte
seminarie van zijn orde te Berrysburg, Ohio.
Alfons Lesage. - Geboren te Hooglede, 17 februari 1904. Volgde de weg van zijn
broer Emiel en droeg zijn eerste mis op in de kerk van het H. Hart te Moline, 22 juni
1930. Hij werd op missie gezonden naar het eiland Flores in Indonesië en verbleef

(2) Uit het Jubileum Boek van de Herdenkingsdag van de oprichting der H. Hart-parochie te
Moline, Illinois, 2 september 1956. Blz. 1-72, met 88 afbeeldingen.
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aldaar tot in het jaar 1939 en vertrok naar het San Carlos College, Cebu, Philippijnse
Eilanden. Werd in het jaar 1942 door de Japanners gevangen genomen en drie jaar
gevangen gehouden te Luzon. Nu is hij provinciaal van de missies van het Goddelijk
Woord te Manila, Philippijnse Eilanden.
Maurits Lesage. - Geboren 6 februari 1911 te Moline. Werd priester gewijd te
Techny, Ill. en droeg zijn eremis op te Moline. Werd tot leraar benoemd van het
Seminarie van Island Creek, in de staat Massachusetts en te Girard, Pa. Studeerde
biologie aan de Universiteit te Chicago en werd in het jaar 1947 leraar van biologie
in het College van Achimota, Goudkust, Afrika en dit tot in het jaar 1955 toen hij
tot leraar werd benoemd voor biologie in het St Maria-College te Accra, Goudkust
(nu de nieuwe staat Ghana), Afrika.
Cletus Lesage. - Geboren 20 februari 1908 te Moline. Werd als broeder geprofest
te Techny Ill. en verbleef acht jaar in de Drukkerij van de Missie te Techny Ill. Tussen
de jaren 1939 en 1948 werkte hij in opdracht van het Missiehuis van de H. Geest te
East Troy, Wisconsin en in het St Jozef's Missiehuis van Bordentown, New-Jersey.
In het jaar 1948 werd Broeder Cletus tot directeur bevorderd van de Pers der
katholieke missies te Accra tot in het jaar 1955, toen hij gehecht werd aan het St
Michiel's Seminarie te Conesus, New-York.
Deze ‘vierling’ in de rij van zovele West-Vlamingen die zich aan christelijk
pionierswerk in Amerika hebben gewijd, mocht hier wel op de kandelaar worden
geplaatst bij de jubelviering van hun Vlaamse parochie in Moline.
G.P. BAERT

Niet baden vóór de zeewijding.
Hoe oud is de zeewijding te Oostende, die in de jongere tijd door de andere
badplaatsen werd nagedaan? De wijding hangt samen met de Vissersprocessie en
het feest van de kerkpatroon. Sint Pieter (29 juni). G. Celis noteerde in 1923 in zijn
Volkskundige Kalender blz. 328 dat vroeger het badseizoen begon met de zeewijding
op de zondag na St.-Pietersdag: na de driedubbele zegening met het H. Sakrament
haastten de badgasten zich om in zee te gaan.
De Engelse publicist H.R. Addison, die jarenlang alhier verbleef en met Oostende
zeer goed bekend was. levert een gedateerd getuigenis over deze gewoonte in ii]r.
reisgids Belgium as she is (Brussel 1843; blz. 220). Niemand denkt er aan in zee te
baden vóór de wijding, zegt hij. ‘The blessing of the sea at Ostend. before which no
one thinks of bathing here, takes place generally during the first week in July.’
Hoelang heeft dit gebruik stand gehouden? Wat zegt de overlevering daarover te
Oostende zelf?
C.B.
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Mengelmaren
O.-L.-Vrouw ten Guldenberce op de Leie
Het nonnenklooster o. cist., in 1214 te Moorsele gesticht, ging ca. 1245 over naar
Wevelgem op de Leie, in het zicht van het Groeningeklooster dat alstoen nog aan de
overzijde van de rivier te Marke gelegen was. De twee filiae Claravallenses van de
Leiestreek hadden hun eigen lotgevallen. Groeninge werd op het einde van de 16e
eeuw een stadsklooster binnen de muren van Kortrijk. Het klooster ‘vanden ghulden
berghe’ - zoals het vanaf de tweede helft van de 16e eeuw genoemd wordt - keerde,
na een tijdelijk verblijf in Kortrijk, naar zijn oude woonstede in Wevelgem terug en
zou er blijven tot aan de algemene opheffing der oude kloosters in 1797.
Door zijn trouw aan het platteland staat Wevelgem nagenoeg alleen onder de
Cistercienserstichtingen in Vlaanderen. Na de herovering van Farnese (1585) werd
de landvlucht a.h.w. systematisch doorgevoerd: Brugge haalde Ter Duinen-Doest,
Spermalie en Hemelsdale binnen zijn muren, Gent werd eigenlijk overrompeld en
kreeg naast zijn eigen oude Bijloke een half dozijn Cistercienser-kloosters te gast.
Wevelgem, dat anders de algemene gang van de interne geschiedenis van Citeaux
in de Nederlanden heeft meegemaakt, blinkt uit door zijn gehechtheid aan zijn ‘berg’
die toch naar echt Bernardijnse trant in een ‘dal’ gelegen was. Deze houwe trouw is
de gemeenschap ten goede gekomen. Uit de erfenis van het klooster stamt de bekende
relikwie van de H. Doorn die de parochie Wevelgem ten deel gevallen is. De
Guldenberg kreeg zelfs in 1640, bijna tegelijker tijd met Groeninge, zijn mirakuleus
beeld van O.-L.-Vrouw. De Wevelgemse Madonna heeft het echter niet kunnen halen
op de sterkere stroom van devotie die binnen de nabije stadsmuren in Groeninge
ontstaan was en, doorheen veel wisselvalligheden, tot heden in de Leiestad heeft
stand gehouden. In de 18e eeuw zien we Kortrijkse schoolkinderen pelgrimeren naar
de aloude Kapel van O.-L.-Vrouw ter Biest - de koortskapel - te Wevelgem; het beeld
van de Guldenberg had alsdan in de volksdevotie geen naam meer.
Het Wevelgemse klooster heeft nu zijn geschiedschrijver gevonden. Met een
uitgebreide en soms ongebreidelde eruditie heeft hij al het kenbare over de Guldenberg
uit alle bereikbare bronnen opgediept en con amore samengebracht in een werk dat
een waardig gedenkteken geworden is voor het verdwenen klooster, en voor de
bloeiende gemeente Wevelgem een benijdenswaarde verrijking van haar literair
patrimonium. En voor West-Vlaanderen een flink hoofdstuk kloostergeschiedenis
met alles wat er aan kleeft van lokale betekenis in plaatsen, mensen en dingen. Het
werk heeft
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een uitvoerige index van persoons- en plaatsnamen. Ten dienste van de liefhebbers
volgen hier de parochiën in dewelke de Guldenberg hofsteden en bezittingen had:
Bissegem, Emelgem, Geluwe, Gullegem, Izegem, Kortrijk, Kuurne, Lauwe, Ledegem,
Lichtervelde, Marke, Menen, Moorsele, Pittem, Rollegem-Kapelle, Rumbeke,
Wielsbeke; St.-Kruis-Winkel, Wachtebeke; Halewijn, Nieppe.
DOM PASCHASIUS FAVOREL O.S.B. Geschiedenis van de Guldenbergabdij te
Wevelgem. Bijdrage tot de kennis van het Cistercienser-kloosterwezen in Vlaanderen.
1957. Kon. Geschied- en Oudheidkundige Kring Kortrijk. In-8. 537 blz. - Te bestellen
door storting of overschrijving van 300 F op P.R. 3032.23 (J Vervenne, Wevelgem).

Gedenkboek Nieuwpoort-Bad
De St.-Bernardusparochie te Nieuwpoort-Bad bestaat 50 jaar. Een gelegenheid voor
de pastoor om een en ander uit het Liber Memorialis mede te delen. In Z.E.H.
DECLERCQ bezit echter de jubilerende parochie niet alleen een fijn kunstkenner die
zijn kerk aanzienlijk heeft verfraaid, doch ook een bekwaam historicus die vooral
over Brugge en Izegem veel waardevolle bijdragen heeft gepubliceerd. Het
gedenkboek door hem aan zijn parochie - kerk en grondgebied - gewijd is dan ook
een flink album geworden: op een schets van de wording van dat stuk kustgebied en
zijn veelbewogen verleden volgt de goed gedocumenteerde geschiedenis van de
moderne badplaats en van de parochie die er mee verbonden is. Een deugdelijk werk,
rijk aan inhoud, keurig gedrukt en geïllustreerd, dat herder en parochie eert.
PIETER DECLERCQ. Nieuwpoort-Bad. Geschiedkundige schets van de badplaats en
van de Sint-Bernardusparochie. 85 blz. formaat 25 × 17 en 16 illustraties op wit
kunstdrukpapier. Prijs 100 F (Te bestellen door storting of overschrijving op P.R.
4003.79, P. Declercq. Nieuwpoort).

Brugge in de Pruikentijd
Het Huis van Oostenrijk, de Staten van Vlaanderen en de stad Brugge werden een
heel leven lang gediend door Robert Coppieters (1724-1797) op een zo standvastige
en exclusieve wijze dat men wel nooit zal uitmaken wie er het meest bij gebaat werd:
de stad (waar hij naast zijn burgemeesterschap allerlei administratieve posten
cumuleerde) en het land (waarvan hij tresorier was) of Coppieters zelf. Hij was een
man niet van ideeën doch van belangen, niet van boeken doch van boekhouding.
Zijn enig contact met literatuur lag in de ontspannende soirées van de Franse Comedie,
waarvan hij een trouw bezoeker was. Centrum van alles was zijn huiskring. Zijn
enige en onvolprezen nalatenschap is het huishoudboek dat op zijn buitengoed te
Oostkamp werd ingezet en stilaan een uitvoerig dagboek geworden is. Een
onuitputtelijk document
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dat steeds zal bekoren door de onvermengde zakelijkheid van de notitie.
Aan de hand van dit Journal, dat in ongekuist frans is gesteld en in 1907 ten dele
werd uitgegeven, heeft DR. JOS. DE SMET de gang van het openbaar en het dagelijks
leven te Brugge getekend. Pruikentijd en Patriottentijd herleven in vlees en bloed,
met naam en toenaam, en boeien de lezer. En de illustratie, o.m. uit de gelijktijdige
schilderijen van Garemijn, spant met de tekst samen om de evocatie van het
stadsleven, dat onbewust in de laatste dagen van het Oude Regime staat, volledig te
maken.
DR. JOS. DE SMET. Te Brugge op het einde van de XVIIIe eeuw. Uitgave van de
Gidsenbond, Brugge. In-8, 92 blz. met 12 prenten. Prijs: 35 F.

Scheppend vertaalwerk van Westvlaamse Koppen
Een vlaamse wiskundige vaktaal tot stand brengen was een werk van taalschepping,
uitgaande van de franse terminologie van de handboeken. Zo oordeelde Gezelle en
samen met hem ging in de jaren 1880 een groep collegeleraars aan het werk om een
‘echte, eigenaardige, vlaamsche wetenschappelijke taal’ op te bouwen. De stuwende
figuur in die werkgroep was Edward van Robays, de latere medestichter en ‘trekpeerd’
van Biekorf in zijn eerste jaren. Gedurende een drietal jaren schreef en verzamelde
hij bijdragen over het onderwerp in Rond den Heerd (1884-1887). Medewerkers
waren: Julius De Lorge van Avelgem, leraar te Roeselare, en Aloys De Visschere
van Ruddervoorde, leraar te Torhout. Naast Gezelle werkte ook nog deken De Bo
mede gedurende zijn laatste levensjaar.
Aan de uitwerking en de lotgevallen van deze taalmakende onderneming werd
een belangrijke studie gewijd door P. BOCKSTAELE, leraar aan het Klein Seminarie
te Sint-Niklaas, in Wetenschappelijke Tijdingen Jg. 17, 1957, kol. 133-138 (‘Rond
den Heerd’ en de Nederlandse wiskundige vaktaal).

Kleine gids voor Veurne
In een kleine brochure van een dertigtal bladzijden heeft J. HINDRYCKX,
stadsarchivaris van Veurne, geschiedkundige nota's over de stad van de Boetprocessie
en haar monumenten samengebracht die een handige gids voor de bezoeker vormen.
Het boekje bestaat niet zelfstandig, doch gaat als toemaat mede met het hiervoor
(blz. 157) besproken werk van Jean de Vincennes, Veurne Spiegel van de Westhoek.
Wij mogen echter verwachten dat deze verdienstelijke schets tot een uitvoerige gids
van Veurne - stad en land - zal uitgroeien. Te illustreren uit de fotografische schatten
van de kunstenaars van Spiegel.
A.V.
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Deerlijk en Bottelare
Volksoverlevering van een bedevaart
Meer dan twee eeuwen jaarlijkse Sinksenpelgrimage verbinden de nijverige gemeente
uit het Kortrijkse met het bedevaartsoord van de H. Moeder Anna bij Gent. LEON
DEFRAEYE, de bezielende ontginner van de geschiedenis en de folklore van zijn
gemeente, heeft reeds vroeger over die bedevaart geschreven in zijn Geschiedenis
van Deerlijk (1931). In een kleine gelegenheidsbrochure: Jubelbedevaart 1732-1957
Sint Anna ter ere - Wetenswaardigheden - brengt hij nieuwe bijzonderheden over de
Deerlijkse overlevering. Zijn onderzoek bracht hem tot de eigenaardige vaststelling
dat het eerste woord over die Westvlaamse bedevaart geschreven werd in 1890, meer
dan 150 jaar na haar ontstaan, en dan nog in het Limburgse tijdschrift 't Daghet in
den Oosten. Deze eerste optekening kon door Defraeye zelf in 1928 uit mondelinge
overlevering aangevuld worden.
Hier volgen de drie versies van de oorsprongslegende.
1. ‘Er wordt verhaald dat het te Deerlijk zes weken lang, dag en nacht, duister
geweest is, dat het ophouden van dien droeven donkeren, aan de voorspraak
van dien zekeren (niet nader bepaalden) heiligen (die te Bottelare vereerd wordt)
te danken valt en dat, indien de beeweg niet plaats heeft, de duisternis herbegint.’
(Optekening in 't Daghet 1890.)
2. ‘In 1732 toen er een besmettelijke ziekte het dorp (Deerlijk) teisterde, waren
zeven mannen aan het zeeuwen (d.i. akkerland in voren trekken) op de velden
gelegen onder en afhangig van de hoeve, nu bewoond door Joseph
Vanwijnsberghe, in de Harelbekestraat, niet ver van de Gaverweiden. Te
vespertijde bolden zij met hun houten melkkommen om door het lot aan te
duiden wie het eerst door de ziekte zou sterven, 's Anderendaags te vespertijde
waren er van de zeven landlieden reeds vier gestorven en begraven.’ (Opgetekend
in 1928 door Leon Defraeye uit de mond van de oudste bedevaarders.)
3. ‘Er was een besmettelijke ziekte... De drie maaiers aan 't werk in de
Gavermeersen hoorden te 9 uur in de voormiddag drie endeklokken luiden: de
ene te Deerlijk, de tweede te Harelbeke en de derde te Zwevegem.’ (Opgetekend
in 1928 door Leon Defraeye als voren.)
B.

Kunstschilder Suvée van Brugge
Aan de hand van de jongere kunsthistorische literatuur en van onuitgegeven
documenten heeft DR. LUC DEVLIEGHER een vernieuwde levensschets van de
verdienstelijke Suvée (1743-1807) samengesteld. De kunstenaar wordt een concrete
figuur in het duidelijk getekende kader van zijn tijd, staande in de overgang van
Rokoko naar Klassicisme. De ontleding van zijn werk leidt tot een gewijzigd oordeel
over zijn plaats in de ontwikkelingsgang van de stijl. Suvée was geen wegbereider
van het nieuwe, doch veeleer
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een volgeling van de mode van zijn tijd. Deze leerrijke studie: J.B. Suvée en het
Frans Klassicisme verscheen in de Handelingen van het Genootschap ‘Société
d'Emulation’ te Brugge, deel 93, 1956, blz. 134-144.
A.V.

De ceremoniestaf van Helkijn
De mededeling in Biekorf hiervoor blz. 151-152 kunnen we met de volgende gegevens
verbeteren en aanvullen.
De staf van Helkijn zou het cijfer 83 dragen en dus in het jaar 1783 vervaardigd
zijn. De late Lodewijk XV-stijl is dan te vervangen door Lodewijk XVI-stijl.
De ciborie van Kaster is een werk uit 1776.
De kerk van Anzegem bezit een ciborie van de meester met de heraldische arend
gemaakt in 1781, eveneens in Lodewijk XVI-stijl. Dit werk was niet op de
Scaldis-tentoonstelling te Gent te zien, maar is voorgekomen op de tentoonstelling
te Gent in 1913.
C.D.

‘Cooplieden Aventuriers van Inghelant’ te Brugge 1577
De Brugse magistraat stelde in 1576-77 een huis ter beschikking van de Engelse
Merchant Adventurers. De keus viel op een huis gelegen in de Naaldenstraat en
toebehorend aan de Spaanse koopman Diego de Lerma.
Het huis was bewoond door een zekere Hieronymus Destrompes. Op verzoek van
het College verliet deze huurder het huis, mits een schadeloosstelling van 12 ponden
groten.
Zaakvoerder bij de verpachting van dit huis was een ander Spaans koopman,
Gonçalo de Aguilera, wiens zoon Luis met Barbara de Lerma, een dochter van Diego,
gehuwd was.
De stadsrekening bevat daarover de volgende posten:
‘Hieronymus Destrompes bewonende thuus van Diego de Lerma in de Naeldestrate
van ten verzoucke vanden collegie verhuust te zyne uuten zeiven huuse totter
woonstede vanden Inghelschen cooplieden aventuriers by ordonnancie, 12 lb. grooten.’
(Stadsrekening 1576-77, f. 71, n. 6.)
‘Gonzalo Daguillera hebbende toezigh vanden huuse van Diego de Lerma inde
Naeldestrate over de huere van dien ten oorboore vande cooplieden aventuriers van
Inghelandt vanden maenden van Lauwe ende Sporcle 1577 naer advenante van 16
lb. grooten ende vanden viere maenden verschenen Wedemaent 1577 jeghens 25 lb.
grooten tsjaers, es tsamen 11 lb. gr.’
(Stadsrekening 1576-77, f. 71 v.n. 7.)
A.V.
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Grafschrift te Lissewege
In zijn monografie (1863) over Lissewege blz. 228 geeft VAN HOLLEBEKE de
opsomming en afbeelding der merkwaardigste grafstenen, welke vóór 1939 de
bevloering uitmaakten van de kerk van Lissewege, althans bij de westelijke uitgang.
Bij de restauratie van de kerk in de jaren 37, 38, werden deze zerken in de muren
van de kerk ingemetst of op het kerkhof geplaatst waar wind en regen ze verder
kunnen verweren en nog onleesbaarder maken.
Deze week vonden wij echter een andere interessante tekst, of beter, als kind
kenden we reeds deze tekst, maar we zijn hem ten gerieve van de tegenwoordige en
toekomstige lezers van Biekorf gaan afschrijven en geven hem hieronder opdat
Biekorf hem zou bewaren voor altijd. Hij is te vinden op een latoenen plaat, een
vierkant op zijn punt staande en een zijde hebbende van 29 ½ cm. De tekst luidt:
HIER LIGT BEGRAEVEN DEN EERZAEMEN AMANDVS VERMEULEN PEERDE-SMID IN
LISSEWEGE, OVERLEDEN DEN 30 MEYE 1823, IN DEN OUDERDOM VAN 65 JAEREN. IN
HOVWELYKE GEWEEST MET D'EERBAERE ANNA LOVWERINS DEN TYD VAN 8 JAEREN
EN VERWEKT 3 KINDERS OVERLEDEN. VOORDS IN HOVWELYKE GEWEEST MET
D'EERBAERE JSABELLA MONBALIV DEN TYD VAN 24 JAEREN EN VERWEKT ELF KINDERS
WAARVAN NOCH IN 'T LEVEN ZYN DRY ZOONEN EN ZES DOCHTERS.
HY KOND' WEL 'T YZER DWINGEN, DOCH, DE DOOD NIET ONTSPRINGEN.
DAT ZYN ZIEL IN VREDE RUSTE.
AMEN.

Merken wij op: 1) De plaat is ingewerkt in een gesmeed ijzeren kruis, simpel maar
mooi, veel schoner dan de vele lelijke gietijzeren klutteraars die de laatste jaren onze
dodenakkers ontsierden. Misschien was het wel het werk van een der ‘Dry zoonen
noch in 't leven’?
2) Het sprankeltje humor, volks, pittig, en ad rem, in 't aanschijn van de dood.
3) Anders een opvallend gemis aan recht kristelijke motieven. Lissewege.
JOHAN BALLEGEER.
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Brugse Kapoenen en Brusselse kiekens
In de bijdrage ‘Brugse Kapoenen’ van Koornmaand, Biekorf 1956, blz. 247-248,
wordt gevraagd of ‘Brugge alleen de markt was van de vette kapoenen’; voorts wordt
vastgesteld dat het Brusselse kieken de markt veroverd heeft.
Mag ik hierbij aanstippen dat de markt steeds de naam geeft saan de producten
die er verkocht worden en niet de plaats van de teelt?
Zo bijv. wordt thans nog bij de prijszetting de rogge uit de Leiestreek officieel als
Waregemse rogge bestempeld omdat aldaar het zaaigraan op de markt komt.
Toen ik in november 1925 op de vleesmarkt van Smithfield Market te Londen in
gezelschap van Theofiel De Rycke van Wortegem over het invoeren van schapen en
kalveren uit de streek van Oudenaarde onderhandelde met importeur Zwanenberg,
zegde deze ons dat schapen geen belang hadden (die dag waren er 46.000 met
vriesschip aangekomen uit Argentinië), maar wel Brusselse kalvers. Alle goede
kalvers worden immers te Londen verkocht onder die naam.
Het zelfde is waar voor de vetkiekens van Merchtem, Malderen en Londerzeel
waar het al naar hoenders riekt bij 't uitstappen van de trein en waar alle hoenders
als Brusselse kiekens verkocht worden. De Brusselaar houdt reeds lang de naam van
kiekefretter maar tweemaal reeds in één jaar werd mij uit betrouwbare bron verzeker
dat deze naam een dubbele bespotting inhoudt omdat de Brusselaar niet méér kiekens
eet dan andere lekkerbekken. Wanneer hij van een smulpartij komt pocht de Brusselaar
en beweert hij dat hij kiekens heeft geëten. In de volkswijken zijn ‘kleine kiekjes’
niets anders dan mosselen.
‘Als ze gevild zijn in 't slachthuis ziet geen mens meer of het Normandische of
Hollandse kalveren zijn’, zei Zwanenberg en hij vroeg of er geen grotere partijen
zwezerik voorhanden waren die hij ook als Brussels zou noteren ter markt.
Hetzelfde is waar te Merchtem voor de gemeste hoenders. De kwekers die 5 à 6
weken ‘pilarden’ vet zetten laten ze pluimen met de machine. Vroeger zagen ze ter
markt aan de kousen rond de sporen of het wel Mechelse koekoeks waren. Sinds het
machinale pluimen en het afblazen van het dons gaat alles door als Brussels kieken.
Tevens is niets zo taai als de faam van kopers en verbruikers.
Toen een jaar voor de laatste oorlog door Heistse vissers een steur gevangen werd
vroeg wijlen gouverneur Baels of die vis voor Brussel bestemd was en zei een
visverkoper ‘te Brussel kennen ze dat niet; de beste vis is altijd voor Brugge. Daar
kennen ze vis.’
De Brugse kapoenen komen sinds lange jaren uit de streek van
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Ichtegem en Torhout. Buiten het seizoen in Frankrijk waren de Fransmans samen
met vrouw en dochters kiekenpluimers. In dat gewest is immers de kweek- en
meststreek voor vetkiekens die wij te Brugge de vrijdagavond in de winkels te zien
krijgen.
G.P.B.

Spreekwoorden uit een Brugs schoolboek van 1727
In het zeldzame boekje, beschreven in Biekorf (1955, 304; vgl. ook 1956, 160), lezen
we nog de volgende spreekwoorden.
Hy is stadts kint gemaeckt, oft hy is in de Bel. - Insolvent verklaard. Men zie
daarover De Bo s.v. Belle.
Sy syn van Cleve
om te hebben, en niet om te geve.

Daarover Cornelissen, Volkshumor 3, 318. - Naast dit oude Cleve (kleven) hebben
we heden, in dezelfde betekenis Houtem (houden): ‘Hij is van Houtem’.
Daer sat een Mannetjen op den vloer,
het seyde: Qualijck quamp, qualijck voer.

De betekenis moet zijn: Onrechtvaardig goed gedijt niet. (Male parta, male dilabuntur).
De juiste zin van deze spreuk is me echter niet duidelijk. Het ‘mannetjen op den
vloer’ doet denken aan het ‘mannetjen op het dak’.
Het boekje, bestemd voor de lerende jeugd, bevat ook drie zeispreuken die nog
heden direct verstaanbaar zijn.
T'is hert (hard) tegen hert seijde den Duyvel en hy scheet tegen den Donder.
Alle baten helpen, seijde de Mugge en sy piste inde Zee.
Het is te laet, seyde d'exter, en had den boudt int' lyf.
Om te sluiten een vrome spreuk: Op 't Schip van sint Annuijt. Met betekenis: in
grote verlegenheid zijn (of brengen; lat. ad incitas redigere). Wij denken hier aan de
jongere varianten: Op 't schip van Senten-uut geraken. Op 't eiland van Sint-Kenuut
zitten. (Biekorf heeft daarover meer geschreven in 1951, blz. 275).

Viering van de Guldensporenslag te Namen
Men vierde vroeger (vóór 1914?) te Namen de Guldensporenslag, er bestond zelfs
een vereniging ‘Les vrais amis de la bataille des éperons d'or’. Jaarlijks wilde men
de 600 Naamse strijders herdenken die aan de slag zouden hebben deelgenomen. De
geschiedschrijvers spreken daarvan en sommige gewagen zelfs van 600 Naamse
ridders die veel tot de overwinning hebben bijgedragen. Ik meen te weten dat deze
viering weggevallen is. Wanneer en hoe? weet iemand daar meer over?
W.D.
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Vraagwinkel
Hoe oud is ‘Bruggeling’?
In de oude oorkonden en kronieken worden inwoners en poorters van Brugge steeds
genoemd ‘die van Brugghe’. Bij Gailliard noch Verdam is een mnl. vorm ‘bruggelinc’
opgetekend. Toch moet zulk een vorm reeds omstreeks 1500 - en misschien vroeger?
- bekend geweest zijn. Remy du Puys zegt inderdaad in zijn franse beschrijving van
de blijde inkomst van koning (de latere Keizer) Karel in 1515 te Brugge (uitgegeven
te Parijs in 1515; herdruk Brugge 1850, p. 7): ‘... la monture des brugelins fust trop
plus belle que de touttes les aultres villes...’.
Is dit ‘brugelins’ uit 1515 de oudste bekende voorloper - of tijdgenoot? - van een
nederlands ‘bruggeling’?
E.N.

Aller en Flandre sans couteau
Bij Vercoullie (Algemeen Fr.-Ned. Wdb.) vind ik nog deze franse spreuk opgegeven
met de vertaling: zonder beschuit scheep gaan.
Het spreekwoord moet zeer oud zijn en is, naar ik meen, sedert lang verouderd.
Littré noch Hatzfeld-Darmesteter hebben het opgenomen. Wie kent oude citaten van
dit spreekwoord? En in welke betekenis werd het oudtijds gebruikt? was het mes dat
een vreemdeling in Vlaanderen niet kon missen een tafelmes of een vechtersmes?
C.B.

Lof van de Vlaming
De Vlaming zou al de deugden hebben: hij kan drinken als een Duitsman en eten als
een Engelsman. Zo men het volgende latijnse vers mag geloven dat ik opgetekend
vond zonder opgave van bron.
Nil comedis, Germane, bibis: tu non bibis, Angle,
Sed comedis: comedis, Flandre, bibisque bene.

Kan iemand mij op de weg zetten om de oorsprong van dit vers te vinden?
C.B.

Nederlandse Geschiedenis op de Oorkonden. 1826
In de ‘Tydrekenkundige Lyst van onuitgegevene Handvesten.. der Stad Ypre’ door
J.J. Lambin in 1829 uitgegeven, lees ik dat Koning Willem in 1826 (23 dec.) een
besluit had uitgevaardigd ‘medebrengende dat de Nederlandsche Geschiedenis, uit
de staetsschriften van het Ryk, de Provinciën en Steden, nader zal opgehelderd en
op nieuw bewerkt worden’.
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Lambin werd, naar zijn eigen getuigenis, daardoor aangewakkerd om zijn regesten
op de Ieperse oorkonden uit te geven. Heeft het koninklijk besluit van 1826 in de
volgende jaren (tot 1830) ook elders in West-Vlaanderen archivarissen aan het werk
gezet? Waar kan ik meer bijzonderheden daarover vinden?
L.J.
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[Nummer 7]
Napoleon en Marie-Louise te Brugge
Huisvesting van het keizerlijk gevolg
18-20 mei 1810
Napoleon had Brugge bezocht in 1803 met zijn eerste vrouw Joséphine. Hij zelf was
toen nog Bonaparte en Eerste Consul. Zijn gevolg was burgerlijk en bescheiden.
Door de burgerij en het volk van Brugge en het Vrije werd hij hartelijk begroet, de
adel daarentegen en het patriciaat waren terughoudend, er was geen Garde d'Honneur
gevormd, en burgemeester de Croeser liet zich door de prefect berispen omdat hij
de vlag op de Halletoren te vroeg had laten binnenhalen.
Er was veel veranderd toen Bonaparte in 1810 als Napoleon, Keizer der Fransen,
te Brugge aankwam. Hij gold niet langer meer als de Europese stadhouder van de
Revolutie, sedert jaren - vooral sedert de ongenade van Fouché, - helde hij steeds
meer naar de reactie over. Oude en nieuwe adel voerden, uit eigenbelang soms meer
dan uit overtuiging, een ‘politique de presence’. En ook het sentiment had zijn deel.
Als echtgenote bracht de Korsikaan ditmaal een achttienjarige Keizersdochter uit
het Huis van Oostenrijk mede, een achterkleinkind van Maria-Theresia: een naam
die alhier een goede klank had behouden. De conscriptie had volk en burgerij
weliswaar bekoeld, doch adel en ambtenaren beijverden zich nu om ter meest om de
ontvangst glans bij te zetten. De Garde d'Honneur stond ditmaal gereed, te voet en
te paard, splinternieuw

Biekorf. Jaargang 58

194
uitgedost en flink gedrild, onder het bevel van baron de Peellaert.
Ook het gevolg van de souverein zag er anders uit. Napoleon en Marie-Louise
waren, op hun speelreis door onze departementen, begeleid door een goed deel van
het Hof van Parijs. Zelden zag Brugge zoveel vorsten, prinsen, hertogen, markiezen,
baronnen, maarschalken, generalen, ministers, kamerheren, zelden zo'n puik van
hofdames binnen zijn muren. Twee dagen en twee nachten zouden al deze hoogheden
in de stad verblijven en logeren(1).
Toch is de huisvesting van zoveel doorluchtige personen voor prefect Chauvelin
en burgemeester de Croeser niet de grootste zorg geweest die het keizerlijk bezoek
medebracht. Veel meer hoofdbrekens vroeg het inrichten van de gotieke zaal van
het stadhuis die op korte tijd in een balzaal in Empire-stijl moest omgetoverd worden.
Onverwachte spanning en drukte bracht dan nog de aankomst zelf. Men verwachtte
het Keizerspaar met de barge uit Gent en heel Brugge stroomde naar de Katelijnepoort
en trappelde urenlang in het schoon wit zand dat van deze poort tot op de Burg over
de straten gestrooid was. Marie-Louise vertoonde zich eindelijk die vrijdagavond
om 5 uur per koets aan de Kruispoort en Napoleon zag men vier uur later, bij
invallende duisternis en onder plassende regen, te paard opduiken aan de Dampoort.
Het programma onderging een hele wijziging. Bal en nachtfeest op het stadhuis
werden een dag verschoven.
De volgende lijst van de suite van Napoleon en Marie-Louise werd opgesteld door
de Brugse patriciër Joseph van Huerne, alstoen kerkmeester van St. Salvators(2). Hij
zelf komt op de lijst niet voor daar hij, zoals nog enkele andere familiën, zijn beste
meubels had afgestaan om de keizerlijke appartementen in de Prefectuur te stofferen.
Burgemeester (meier) de Croeser en zijn adjoints waren eveneens vrij. Van Huerne
liet ook als kerkmeester de witzijden bisschops-

(1) Toch was een aantal prinsen en dignitarissen die op de feestelijkheden te Antwerpen aanwezig
waren, niet meer van de partij te Brugge. Antwerpen heeft heel zeker de kroon gespannen
bij de ontvangst van de Keizer. De reis van Napoleon liep over Brussel (Laken), Antwerpen,
Gent, Brugge en Oostende.
(2) De tekst van de lijst volgt als bijlage. Uit de verzameling van Huerne (familiearchief)
welwillend medegedeeld door Baron Charles Gilles de Pelichy.
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troon en de wandtapijten uit de kathedraal naar het stadhuis overbrengen om er de
balzaal mede te meubileren.
Napoleon en de Keizerin logeerden in de Prefectuur (proosdij) op de Burg. De
talrijke leden van hun gevolg werden geplaatst in de beste huizen van de adel en de
burgerij in het centrum van de stad.
Sommige straatnamen door van Huerne opgegeven zijn slechts officieel geweest
van 1807 tot 1814. Deze namen volgen hier met ernaast de overeenstemmende
traditionele naam.
Groote Plaetse Napoleon = Grote Markt.
Straete van Jena = Hoogstraat.
Keyserinnestraete = Steenstraat en Zuidzandstraat.
Meijeriestraete = Blinde Ezelstraat.
Concertstraete = Zilverstraat.
Verder had men: de straete van Austerlitz (Katelijnestraat), de Keyserlycke straete
(Predikherenstraat), Napoleon Kaey (Langerei), Josephine Kaey (Potterierei), Marengo
Kaey (Verwersdijk), Eylau Kaey (Spiegelrei), Plaetse van de Prefecture (Burg).
In de lijst zal men ook opmerken: Blommemarkt (Dyver); St. Donaes straete
(Kleine Ridderstraat); straete van Cordoue (Kordoeaniersstraat); plaetse Mauberg
(Malberg).
Mgr. de Broglie was eigenlijk gehouden de Keizer te begroeten in de twee
departementale hoofdsteden van zijn bisdom. Hij had Napoleon begroet te Gent, was
echter te ziek om naar Brugge te komen. Zijn afgevaardigde, vicarisgeneraal De
Pauw, ging de zondagmorgen mis lezen in de Prefectuur en werd, bij de uitdeling
der geschenken, door de Keizer bedacht met een gouden ring met keizerlijk monogram
N en twaalf briljanten. Baron de Peellaert ontving het Kruis van officier van het
Légion d'Honneur; burgemeester de Croeser, vicaris-generaal De Pauw en ridder de
Merckem van Outryve werden verheven tot lid van hetzelfde Legioen.
A.V.

Bijlage
Logementen tot Brugghe als de Keijzerlijke Hoogheden daer waeren
S.M. den Konink van Westphalien(3), tot Mr. d'Heere, groote Plaetse Napoleon.
S.M. de Koninginne van Westphalien, tot Mr. d'Heere voornoemt.

(3) Jérôme Bonaparte en echtgenote Katharina van Wurtemberg.
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Mgr. den Prince van Neufchatel(4), tot Mr. Peelaert, straete van Jena.
Mgr. Prince de Bassano(5), tot Mr. van Outryve Merckem, St. Jansplaetse.
Mgr. den Hertog van Istrien(6), tot Mr. van Tilleghem(7) in de Naeldestraete.
Mgr. den Groot Maréchal van t'Paleys(8), in t'Paleys (prefecture, voortyts
t'Bisdom).
Den graef Lauriston(9), tot Mr. Bertrand, straete van Jena.
Den graef d'Arberg, tot Mr. de l'Ecluse, St. Donaes straete.
Baron Canneville, tot Mr. Lijbaert, straete van Cordoue.
Mr. Ghilini, tot Mr. d'Hont van de Male, Ridderstraete.
Baron Canisij, tot Mr. Wijnckelman, Vlamijnckstraete.
Mr. Montavan, tot Mr. Colnet, Ridderstraete.
Mr. d'Hericq, tot Mr. Meulenaere, Vlamijnckstraete.
Madame la duchesse de Montebello(10), in t'Paleijs.
Madame graevinne du Chatel, tot Mevr. Moerkercke(11), Witte Leertauwerstraete.
Madame graevinne Bouillé, tot Mr. de Deurwaerder, Ridderstraete.
Madame graevinne Porro, tot Mr. de Peneranda Simon, Ridderstraete.
Graef Beauharnais(12), tot Mr. Mooreghem, ontfangher des droits réunis op St.
Jansplaetse.
Prince Aldobrandini, tot Mr. van Borssele, St. Jacobstraete.
Graeve de Béarm, tot Mr. de Carnin, Sint Jansstraete.
Baron van Audenaerde, tot Mad. d'Effaijtadi de Ghistelles, Keyserinnestraete.
Baron van Saint-Aignan, tot Mr. Vande Male Denys, Wollestraete.
Baron l'Epinaij, tot Mr. de Schietere de Maelstaple, Ridderstraete.
Baron Talhoult, tot Mr. Marenzij, Vischmarkt.
Baron Watteville, tot Mr. de Peneranda Dufilée, plaetse Mauberg.
Baron la Bourdonnaie, tot Mr. de Serret-van Outrijve Idewalle in St. Jacobstraete.
Mr. Baillon, tot Mr. Custis Wittert, St. Jacobstraete.
Mr. Picot, tot Mr. van Zuylen Arents, straete van Jena.
Mr. Menneval, in t'Paleijs.
Mr. Fain(13), tot Mr. Groslevin, Meijeriestraete.
Mr. Ponton, tot Mr. Schynckele Ronshove, Jenastraete.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Maréchal Berthier, prince de Wagram.
Maret; werd in 1811 minister van Buitenland.
Maréchal Bessières.
Renon le Bailly de Tillegjhem; zie Biekorf 1955,
Maréchal Duroc, duc de Frioul, favoriet van de keizer.
Jacques Law, kleinneef van de bankier.
De weduwe van Maréchal Lannes.
d'Hanins de Moerkerke.
Claude de Beauharnais, chevalier d'honneur van Marie-Louise.
Baron Agathon Fain, secretaris van de Keizer.
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Mr. Bourdier, tot Mr. Busscher Marlier, drucker en ontfangher van de
contributien, op de Vischmarkt.
Mr. Yvan, in t'Paleijs.
Mr. Varailiant, tot Mr. Vande Walle, op de Vischmarkt.
Een Page van den Keijser, tot Mr. Gilliodts, Blommemarkt (Dijvet).
Een Page van den Keijser Mr. de la Basset, tot Mr. de la Costevan der Bourgh,
Blom'markt.
Een Page van S.M. den Keijser, tot Mr. Dujardin, makelaar, Concertstraete(14).
Een Page van S.M. den Keijser, tot Mr. Bousson, ontfangher en lakensijder,
ibidem.
Den graef Farstenstein, tot Mr. de Man, Nieuwstraete.
Den graef de Lepel, tot Mr. van Oije, Keijserinnestraete.
Generaal Hamestein, tot Mr. Vijncke, Keijserinnestraete.
S. Exc. Minister der Marine, tot Mr. van Outryve Idewalle, Dyver.
Graaf Bondij(15), tot Mr. van Severen-Stoop, raed der prefecture, in de
Gheldmuntstraete.
S. Exc. Minister der Binnenlandsche zaeken Mgr. Montalivet, tot Mevr.
douairière de Stappens, Jenastraete: alwaer ook den prefect Chauvelin en zijn
vrauwe gelogeert waeren, hebbende moeten de prefecture quitteren voor het
logement van de monark.
Mr. den docteur van den Koning van Westphalien, tot Mr. van
Caloen-Basseghem in de Vlamijnckstraete.
N.B. - Vele die hun huijsen van meubels ontblood hadden om de vercieringe van het
Paleijs, hebben vrij van logement geweest. Den meijer en adjointen zijn van
logementen vrij.
In t'Paleijs waeren:
in n. 7 geplaetst den baron Yvan voornoemt.
in n. 8 de kameriere van d'hertooghinne van Montebello.
in n. 9 de voornoemde hertooghinne.
in n. 10 Baron Menital.
in n. 11 Kamerknegt van den groot Marcschalk.
in n. 12 den groot Marcschalk van t'Paleijs.
n. 2 diende voor eetplaetse van de officieren van dienst,
n. 1 Eetplaetse van den groot-Mareschalk van t'Paleijs.
Den Keijser had zijn appartementen al de een zijde en de Keijserinne al de ander
sijde van t'Paleijs, alle beneden. En t'was luijsterlijk om te aenschauwen.
Het Hof heeft twee nachten te Brugghe verbleven.

(14) Jacques Du Jardin (1755-1826), wisselagent-makelaar, daarna negociant en zakenman,
stamvader van de Brugse bankiersfamilie. Over hem zie de bijdrage van L. Van Acker in
Biekorf 56, 1955. 232-234.
(15) Kamerheer; gewezen directeur des assignats.
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Sint Guthago te Oostkerke
De vroegste gegevens betreffende de kerstening van het Noorden verwijzen naar de
persoon van Guthago en naar de St.-Pietersabdij van Gent(1). Deze abdij had talrijke
bezittingen langs de Noordzeekant. De voornaamste onder deze bezittingen blijkt
wel de weide in Greveninge geweest te zijn. Deze weide, waarop 30 schapen konden
onderhouden worden, staat als een bezitting van de abdij vermeld tussen 811 en
870(2).
Deze schapenweide in Greveninge is waarschijnlijk de plaats die later voorkomt
als de heernis west van Hoekemolen(3). Een ‘heernis’ verwijst inderdaad naar een
oude schaapdrift(4). Vergissing van plaats is omzeggens uitgesloten; belangrijke delen
van de heernis, die 137 gemeten 2 lijnen 36 roeden groot was, paalden aan de watering
van Greveninge(5).
Jongere gegevens van ca. 1250 duiden op bezittingen van de Gentse abdij te
Dudzele en te St.-Pieters-op-den-Dijk(6). Men mag aannemen dat deze goederen reeds
veel vroeger aan de abdij toebehoorden, het zeer oude patroonschap van de heilige
Petrus in de beide genoemde parochiën bevestigt deze veronderstelling.
De schapenweide - of latere heernis west van Hoekemolen - schijnt door een weg
verbonden geweest te zijn met deze bezittingen in Dudzele en St.-Pieters-op-den-Dijk.
Immers vanaf Hoekemolen strekt een weg in zuidwestelijke richting langs
Oostkerke-dorp naar Pycavets om vandaar, een eind de Rontselarebeek volgend,
Kruisabele te berelken. Van Kruisabele loopt de weg naar Zeveneken waar hij de
Lisseweegse vaart dwarst om op St.-Pieters-op-den-Dijk uit te

(1) Waar het niet uitdrukkelijk wordt vermeld zijn de gegevens over Sint Guthago ontleend aan
het voortreffelijk artikel van J. Opdedrinck in Biekorf 26, 1920, p. 97-109.
(2) De Flou, Wdb. Toponymie, 4, 913.
(3) De Flou a.w. 5, 654.
(4) J. Noterdaeme. Het Oosthof te Snellegem in Handelingen Mij. Gesch. en Oudh. Gent N.R.
X, 1956, p. 112.
(5) Rijksarchief Brugge. Acquis. 5273. Charter van erfenis om de heernisse te Hoeke anno 1708.
(6) De Flou 1, 391.
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komen(7). Deze weg is zeker oud, want vanaf de Rontselare-beek tot Zeveneken diende
hij als parochiegrens tussen Dudzele enerzijds en St.-Pieters-op-den-Dijk, Koolkerke
en Oostkerke anderzijds(8).
Noord van Kruisabele lag een plaats Avenzele genoemd in 1284. Een der
bezittingen van de St.-Pietersabdij te Dudzele was (of lag in) de Avennonepolder.
Wellicht zullen die twee plaatsen niet ver van elkaar verwijderd geweest zijn(9).
De St.-Pietersabdij behoorde tot de Ierse richting van het monachisme
(St.-Columban)(10). Van Guthago wordt algemeen aangenomen dat hij van Ierse
afkomst was. Guthago leefde tussen de 6e en de 9e eeuw, in de tijd dat de
St.-Pietersabdij de schapenweide in Greveninge bezat. Niet zonder grond schijnt dus
het verband tussen Guthago en de Gentse abdij. Op de mogelijkheid van deze
betrekking wijst nog het volgende.
Guthago zou, volgens de overlevering, te Knokke geleefd hebben. Algemeen werd
tot nu toe aangenomen dat deze plaats Knokke aan zee (in West-Vlaanderen) zou
geweest zijn. De St.-Pietersabdij had echter wel een bezitting te Knokke bij Boechoute
(in Oost-Vlaanderen)(11). Het is lang niet onmogelijk dat Guthago, na een tijdelijk
verblijf op het kloostergoed te Knokke bij Boechoute, zou overgegaan zijn naar het
St.-Pietersgoed te Greveninge waar hij gestorven is. Hij werd begraven in de streek
waar hij geleefd (en gepredikt?) had, en wel in de kerk van Oostkerke, zoals de
legende vermeldt. Immers vóór de oprichting van de parochie Hoeke lag het genoemde
gebied onder de parochie Oostkerke(12). Het dorp Oostkerke zelf zal ontstaan zijn op
een hoog gelegen plaats langs de weg naar de schapenweide.
De legende van Oostkerke zegt ook dat Ghillo, een gezel

(7) Militaire kaart 20.000: Brugge en Damme. - Een deel van deze weg, die van de schapenweide
op Hoeke kwam, droeg vanaf Pycavets tot aan de Rontselarebeek de naam ‘s'weversweg’
(De Flou 18, 847). Misschien is dit vroeger de naam geweest van de weg op heel zijn lengte.
(8) Militaire kaart voornoemd.
(9) De Flou 1, 391 en 5, 546: Havenseele.
(10) G. Meersseman. Rembert van Torhout, Brugge 1943, p. 32.
(11) A. Van Lokeren. Chartes et documents de l'abbaye de S. Pierre ã Gand, I, Gent 1868, p. 400.
(12) J. Opdedrinck. Geschiedkundige snipperingen uit Houcke's verleden. Brugge z.d. Bijlage.
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van Guthago, na dezes dood zijn meester niet wilde verlaten en zich vestigde bij zijn
graf te Oostkerke. Mag een van de volgende plaatsnamen soms met dit verblijf in
verband gebracht worden? De plaats Meunikkepit was gelegen op Oostkerke, langs
de weg van het dorp naar de heernis bij Hoekemolen, op slechts 300 meter van de
kerk van Oostkerke. Misschien wijst die naam op het verblijf van de monnik Ghillo
bij deze put? En het naburige Ganzeveld zou mogelijk op zijn levensonderhoud
kunnen wijzen. En wie weet of de leprozenhutten, de ‘ziekelieden-huusen’ die,
volgens een tekst van 1550, bij de Meunikkepit gelegen waren(13), deze plaats niet
gekozen hadden omdat er, sedert Guthago en Ghillo, een traditie van geneeskracht
aan verbonden was?
Blijft nog de aanspraak van Knokke aan zee op Guthago. Is het dan toch te Knokke
niet dat de heilige geleefd heeft en gestorven is? Het oudste geschreven getuigenis
over Guthago is de legende die in de 16e eeuw deel uitmaakte van het plaatselijk
liturgisch officie van Oostkerke. Deze oude legende spreekt uitdrukkelijk van de
omstreken van ‘Knocken’ bij de zeekust en van ‘Cnocke bij Sluys’. En toch menen
wij het verblijf te Knokke aan zee niet te moeten aanvaarden. Immers
Oostkerke-ambacht, Dudzeleambacht en Lissewege-ambacht vormden samen één
vierschaar, waarvan Dudzele de hoofdplaats was(14). Indien Guthago leefde en stierf
te Knokke zou hij begraven geworden hetzij te Knokke, hetzij te Lissewege (in welk
ambacht Knokke gelegen was) of te Dudzele zelf.
Hoe is dan de overlevering van het verblijf te Knokke ontstaan? Het volgende
moge helpen om op deze vraag te antwoorden.
De tekst van het officie van Oostkerke werd voor het eerst in 1595 gepubliceerd
in de Natales Sanctorum Belgii, een postume uitgave van de geleerde Molanus (†
1585).

(13) Over deze plaatsnamen: Rijksarchief Brugge, Acquis. 3676. Omloper Watering Sheer
Baselishoek anno 1550, f. 20 v: Meunikkepit; f. 7: Ziekelieden huusen. - De Flou 4, 417:
Gansevelt.
(14) De zeven schepenen die in die vierschaar zetelden behoorden telkens tot de adel van deze
drie ambachten. Tot het ambacht van Oostkerke behoorde ook een deel van de parochie
Heile: Cartularium van de abdij Spermalie, hs. op het Blinden- en Doofstommengesticht te
Brugge, f. XCV, anno 1279. - Dudzele wordt reeds in 839 als plaatsnaam vermeld.
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In 1616 verscheen een bijgewerkte uitgave van dit werk. Molanus had de tekst uit
Oostkerke, zeker vóór 1578, gekregen van Mathias Lambrecht, alstoen deken van
de kerstenheid van Damme waaronder de parochie Oostkerke behoorde. Deken
Lambrecht, die als kanunnik-penitencier te Brugge verbleef, zal Oostkerke meer dan
eens hebben bezocht. Bepaald weten we dat hij bisschop Drieux ter zijde stond op
15 mei (O.H. Hemelvaart) 1572 bij de wijding van drie altaren te Oostkerke(15). De
opmerking die de tekst van Molanus besluit is klaarblijkelijk een persoonlijke nota
van de deken: hij spreekt daarin zijn afkeuring uit over de wijze waarop de relikwieën
van Guthago achter traliën in de kerkmuur ten toon gesteld waren. Deken Lambrecht
was zelf een historicus en publiceerde later een Kerckelijcke Historie (bij Verdussen
te Antwerpen in 1595; nieuwe uitgave in 1609) waarin hij over Guthago spreekt.
Daar deze tekst van de deken van Damme (en latere bisschop van Brugge), die
Molanus' correspondent is geweest, minder bekend is, delen wij hem hier mede.
‘Ic dincke dat S. Guthagonus een groot Edelmans sone van Inghelant oock
ghecomen is in Vlaenderen na t'exempel van dese voorseyde Heylige
mannen [uit Engeland, Schotland en Ierland], maer wanneer dat hy iuyste
quam en hebbe ic noch niet connen gevinden. Hy leefde te Cnocke by
Sluys eerst wat tijts seer Heylichlijck met een medegheselle die Ghillo
hiet: maer hy trac van daer na Oostkercke daer hy bleef woonen totter doot
toe. Men houdt daer ghedinckenissen van hem op verscheyden daghen,
maer sonderlinghe opden derden van Julius ende opden laesten van
October. Want syn lichaem was daer verheven vanden Bisschop van
Door-nijcke opden derden van Julius, int iaer elf hondert negenenvijftich:
maer ic dincke dat hy ghestorven is opden laesten van October.’
(Kerckelijcke Historie, ed. 1609, blz. 64).
In het middeleeuwse kerkofficie was er zonder twijfel sprake van ‘Knocke’. Het is
echter niet uitgesloten dat men, bij de redactie van het officie, in deze plaatsnaam
het nabijgelegen ‘Knokke bij Sluis’ zal hebben gezien, daar de St.-Pietersabdij en
Knokke bij Boechoute uit het geheugen verdwenen waren. Men vond het naderhand
ook passend dat

(15) Getuigschrift in kerkarchief te Oostkerke. - Annales Société d'Emulation 46, 1896, p. 452.
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Guthago te Oostkerke zou geleefd hebben bij het leen ‘de Snippe’, omdat met dit
leen een perceel van 6 gemeten meeging, afhangend van ‘het hof van Knokke (aan
zee)’(16). Verbonden met Guthago kreeg dit leen een adelbrief van hoge oudheid, en
men weet hoe de bezitters van lenen op zulke titels gesteld waren.
Hoe was ten slotte de Heernis te Hoeke voor de St.-Pietersabdij verloren gegaan?
Dit kan gebeurd zijn ten gevolge van de overstroming in de 10e eeuw(17). Nieuwe
indijking van overstroomd gebied bracht dit in bezit van de graaf, die het als leen
weer uitbesteedde. In het Heernis-leen zelf herinnerde de naam van een perceel aan
de vroegere kerkelijke bezitters. Dit hoog gelegen perceel droeg de naam Spapenhove;
het behoorde aan particulieren en lag, voor zover bekend, niet in een pastoors- of
papentiende. Hieraan kan het dus zijn naam niet ontleend hebben(18). Zijn papen-naam
is wellicht een verwijzing naar de eerste geestelijke eigenaars van voor de
overstroming.
R. DE KEYSER.

Spetters en geinsters
- Die 't gesmeten heeft, moet 't oprapen, zei vader Adolf tegen de politie: van de
sneeuw te weten.
- Da' zijn kalanten, da je nie rap go verliezen (van schooiers).
- Alle zenuwen kunnen genezen, heeft den dokteur gezeid, zelve de die'e die
ommegeslegen zijn.
- 't Is lijk een die hem een beetje zeer gedaan heeft (van een gescheurd bankbriefje).
- E' parlafloutje, je wèt wel an die nieuwe huizen, je staat daar an te klappen lik
een uil an 'n ankergat.
- Z'is getrouwd met drie violen en e' bombardon! ho! en achttien palmheestertjes
in een reke! en 't snavens hèn ze drie negers doen kommen vo' te danksen.
- 'k Hèn do' zo lange moeten in die compositiekasse staan (compensatie).
Gehoord te Brugge.
J.D.W.

(16) Rijksarchief Brugge. Collectie Mestdag nr 1127a, kaart van het leen De Snippe te Oostkerke
(ca. 1730); alsook Acquis. 5066: Handschrift over de heerlijkheid Oostkerke (ca. 1860).
(17) Bodemkaart van België. Verklarende tekst bij de kaartbladen Westkapelle 11 E en het Zwin
(Ir. J. Ameryckx).
(18) Omloper Watering Sheer Baselishoek voornoemd, f. 117 v.

Biekorf. Jaargang 58

203

Babetje van de kosters vertelt over Damme
Zij is op haar negentigste jaar en kan rustig en boeiend vertellen over Damme en zijn
oude bewoners, maar vooral over het oud kostersgeslacht De Bel.
Toen ik bij haar de eerste keer aandrong: ‘Toe Barbara vertel het een keer aan mij,
'k heb thuis ook nog over die koster horen spreken’, slaakte ze een grote zucht.

Babetje de vertelster
Februari 1957

‘Ja joengske 'k weet het wel, maar je zijt een beetje laat aan; 'k ben versleten lijk
een oude zak en mijn reziester (zij tikte op haar voorhoofd) weet er ook een beetje
van: 'k en kome er zo seffens niet meer op. Ja, waarvan moet ik vertellen? Van ten
tijde dat d'olielampe nog op tafel brandde en dat 't kokend water in een zwart berookte
ketel boven 't heerdvier hing en dat we met een vuurslag moesten aansteken...?’ Ze
loech en schudde haar hoofd: ‘Neen, we zou'n zekers best beginnen met 't begin?’
En ze begon.
‘Ze zeggen dat pastoor Vinke mij gedoopt heeft en burgemeester Braat van Damme
was even oud: alle twee van meie 't jaar 1867. Van mijn ouders 'n moet ik niet spreken
want 'k hé ze nooit gekend: vader en moeder zijn in 't jaar 1871, tien dagen verschêen,
van de zwarte pokken gestorven; en ze staken mij in 't wezegesticht te St-Laureins
en 'k ben er gebleven tot aan mijn dertien jaar. Maar 'k hé daar naar de pastoors
installatie geweest en entwat gezien dat ik van mijn leven niet ga vergeten; 'k zie 't
lijk nog gebeuren voor mijn ogen, je gaat gaan horen.
D'r was een begravinge en den oude pastor gerocht aan de pit uit zijn gebeden niet
meer: reek... reek... en dat reek-kwie-em kost er niet meer deure; ze droegen hem
seffens op die eigenste berrie naar 't sakristie en hij stierf.
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Die pastor had als priester nooit elders dan op St-Laureins gestaan: kwazetor,
onderpastor, pastor en ten lange laatste van de korten asem gestorven; zodat d'helft
van de parochianen nog nooit een installatie gezien ha'n, en elk wilde de nieuwe
pastor helpen inhalen Balgeroeke op.
Wij'nder, de wezetjes, gingen ook in de stoet achter den ezel die met Onze Vrouwe
de vlucht naar Egypte verbeeldde, en aan de kerke gekomen wilde al 't volk ook
binnen om de pastor t'horen. Die Onze Vrouwe drumde op heuren ezel mee de kerke
binnen tot vlakke voor den biechtstoel, en wij'nder bleven er weer achter staan. Dat
ging heel goed, maar al met een keer, aan de benediktie begost 't muziek van
St-Laureins op die koperen trompetten te blazen en te schetteren dat de kerkeruiten
rammelden, en een muzikant gaf mij daar alzo een slag op den trombal dat de wezetjes
er van opsprongen. Van 't danig verschot smeet den ezel zijn gat op en sprong met
de poten in de lucht en Onze Vrouwe lag daar te spertelen in heure mantel op de
grond en scharrelde aan stoelen en aan onze benen om rechte te komen. Sint Jozef
trok al dat hij kost en vloekte stilletjes ‘Ko gij verdomme... gij potfer...’ Maar den
ezel zong en burrelde de luidste van al en hij balkte maar: iê! aa! iê aa! dat 't helmde
deur de kerke. Wij'nder wezetjes giechelden en ieaanden mee. Al de mensen, zelfs
de kwezels, schoten in een lach en 't mannevolk kwam zere toegelopen tussen
d'omgekantelde stoelen. Maar onze Ko wilde d'r niet van weten, en sleuren was
sleuren, en van klare gepijndheid liet 't beestje van achter vallen dat valt op een
hoopje, en 't stroelde en speersde rond den biechtstoel. Z'hen ten slotte toch
gedwongen geweest van die koppige beeste bij kop en steert te pakken en buiten te
dragen om aan 't kerkhekken te binden.
Van de wezenschole wierd ik uitbesteed als koeiwachter, eerst bij van Nieftens te
St-Laureins en twee jaar later bij van de Moerens op Stampershoeke, aan
Platheulebrugge, te Damme. Die schone oude schaaphofstee aldaar was eigenlijk
gedolven in de Nieuwe vaart, - de ‘stienkere’ dat we zeggen - en de boer had geld
gekregen om wat verder een nieuw hofstee te bouwen. Maar 't was al verloren gedaan,
dat wilde lijk niet foeteren en die nieuwe doeninge was gelijk verdomd: al de peerden
wierden ziek en kreveerden, en er was niets aan te meesteren; 't kwaad was er mee
gemoeid. De gebeurs wierden benauwd en Klette die met Kerneetje getrouwd was
zat er danig mee in, zo dat de boer moest zijn beesten afzonderen. Maar die peerden
vielen al gelijk dood in de wei'e te Klemskerke. Er kwamen ten langen laatste
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soldatenpeerden van Brugge om 't land te labeuren, ze wilden weten wat dat er
haperde: ze trokken bloed van een ziek peerd en spoten dat in 't soldatenpeerd en 't
bleef toch gezond. ‘Ziet je wel, zeiden de mensen, dat's zienderoge een straffe Gods!’
Zijn zeune, Ko van de Moere, is nadien komen herberge houden in den Arend
rechtover 't stadhuis. Ten tijde van pastor Vinke moest hij een keer peter zijn en hij
heette dat kind Abraham. ‘Dat 'n is nu een keer geen name, zei de pastor dulweg.’ ‘Wadde, geen name! hoe durf je dat zeggen, mijnhere pastor, en Ko Blowets zijn
ezel heet toch ook Bram?’ En van dan af heeft hij al zijn petekinders Abraham
genoemd. En als er onderweg een jongen tegen hem zei: ‘dag Peter!’ zei Ko seffens
zonder peizen: ‘dag Bram!’
Als ik groter werd mocht ik bij koster de Bels wonen, in die boerderij rechtover de
kerke, en 'k ben er twintig jaar gebleven, tot in 't jaar 1903; 'k ben daar uitgetrouwd
met de nieuwe koster Jules Ventioen.
De laatste de Bels waren vier gebroers, al oude jonkmans en doo'fraaie mensen.
(Als Babetje daarvan begint gaat heur herte open, ze spuwt letters en ze verslikt er
zich bij; ik kan ze maar met moeite volgen, zo rap dat het gaat.)
‘Wel joengske toch! koster de Bels! ...en dat was van 't fraaiste volk van Damme,
ze zijn hier bijkans 200 jaar lang koster geweest, 'k zou moeten op 't doodzantje
kijken, 'k en kan 't zo juiste niet meer zeggen. 'k Wete nog, z'hadden een grote tinnen
vontegifte, lijk een offerpateel, met Sinte Cecilia er in getekend en op den boord
stond er te lezen: Isabella Clara De Bel, meter van Norbert De Bel, geboren den 8
december 1786 te Damme. Ik heb zelfs nog hunder vader, Norbert de Bel, gekend,
maar... dat is van mijn verste onthoud; hij is gestorven in de winter van 't jaar drie
en zeventig. Jan zijn zeune is dan koster geworden; de tweede zeune Berten, een
beetje verdraaid, was orgelist en g'hadt dan nog Sissen, de boer, die ook zijn handen
vul had met de boerderij, want er gingen daar vier peerden uit; de vierde zeune, Lewie
de jongste, wierd de vermaarde mokkebakker van Damme.
Menslief, ik heb daar toch goê dagen beleefd, en vertellen dat ze kosten van ten
tijde van grootvader en vader zaliger, ho! Hunder grootvader, Jan de Bel, was koster
in die slechte franse geuzentijd, je weet wel? en hij zag twee geuzen de kerke
openbreken en hij ...met een olijke trek d'er naartoe: ‘Zeg vrienden, zou je gij'nder
altemets geen goeste
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he'n naar een dreupeltje?’ En hij twefelde ze mee om te drinken totdat ze oliesteenzat
waren. De koster had geen tijd te verletten, hij liep naar 't sakristie, pakte in een
gauwte al 't messegerief en 't zelverwerk in een koffer bijeen en dolf hem in zijn
erpelstik op de veste; de koperen kandelaars zaten weggestoken in de kelder nevens
de peerdestal. Ja maar 't en duurde niet lange of de koster moest voor de pinne komen
op 't verhoor; maar hij bleef loochenen en hield staande dat hij van niets 'n wiste, en
daarmee heeft hij maar een dag of tiene in 't kot gezeten. Als die slechte tijd nu voorbij
was heeft 't geestelijk, uit dankbaarheid, op dat verdoken zelverwerk zijn name laten
zetten: J. De Bel.
De klokluider heeft 't zo wel niet gedaan. Je moet weten dat de klokke van Damme
de schoonste klank van 't Noorden had, en hij liet twee sloebers naar boven op den
torre klemmen en ze sloegen daar de klokke met kanonballen totdat ze barstte waar
dat ze hing. En dan dien anderen die de heilige olie stool, hij kuiste er zijn schoens
mee, maar eer dat 't jaar ten ende was lagen heel zijn voeten in knobbels, dat was
zienlijk d'hand Gods.
De koster was vanzelfs ook van geen engel gemaakt, maar je mag zekers zijn dat
er onder de pastors ook rare tiesten zitten. De pastor 'n wilde een keer de moeite niet
doen om op de preekstoel te klemmen, en hij wandelde weg en weer in 't midden
van de kerke, van aan de kommuniebank naar de portaaldeure. En sermoenen was
sermoenen totdat 't elve sloeg. Maar de volgende zondag, van als hij begost te
wandelen, ging 't meeste mannevolk weg en zei: ‘W'hen al soldaat geweest, mijnhere
pastor, we keren were als jen eksesiesies gedaan zijn’.
Pastor Geluveld was gekend voor een dulle pastoor en met Pasen kreeg er meer
dan een de smoukter en hij buiste en brieste met de kermis. Maar zou je wel geloven
dat de mensen dat ook gewend wierden, en ze sprongen en zongen en dansten al
gelijk, bij Brouwers op 't stadhuis, polkastok en de kadriel.
Ze moesten een keer de kerke schuren en daar je met een trapje af binnenkomt,
moest al 't water opgeschept worden. ‘Ja maar, zei er daar een scheurster, 'k ga daar
kort spel mee maken!’ En ze boorde een garre tussen een van die oude zerkestenen
van achter in de kerke en 't water vond seffens een uitweg. Ongelukkiglijk 't oud
pastortje kwam er boven op en schoot uit: ‘E' maar... e maar... in Gods name scheid
er mee uit! He'je van je leven gezien, wat doet ge nu?’ En dat vrouwmens, een geestig
herte, zei serieusweg: ‘Wel mijnhere pastor, 'k he'kik altijd horen zeggen dat de
grootste dronkaards langs achter in de kerke liggen,
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en die sukkelaars versmachten hier nu al honderde jaren van den durst, je mag hunder
dat toch niet overjeunen.’ En ze vaagde juiste een hele trek water op 't zerk. ‘Stop
vrouwe! zeg ik, houd op! weet ge niet dat er hier pastors begraven liggen...’ - ‘'t Kan
zijn, mijnhere pastor, zei Frielde, maar z'hen zij'nder ook zekers niet aan 't gat van
de flassche gelekt.’
Pastoor Pollee zag geern de Damnaars maar hij zei al gelijk: ‘dat is toch een volk
een beetje buiten een ander, dul van aard maar goed om malkaar t'helpen, en ge moet
het kennen om er mee om te gaan; 't zijn dan de beste mensen uit.’ Je kan peizen, 't
sloeg aan pastor Opdedrinks zijn herte als hij van hier weg moest en hij wierd ziek
en kost niet genezen op een ander; hij is toch naar Damme weregekeerd om er
verzorgd te worden en te sterven.
Al dat ze daar in 't omliggende en vooral te Koolkerke van die dulle Damse vechters
vertelden, dat is al overdreven, dat kwam omdat 't hier lotinge was op de markt, en
de Damnaars moesten hunder toch niet laten doodslaan zekers? Ho! En als de
Heistenaars afkwamen, dat waren nog de dulste Noorderlingen van al, ze vochten
lijf om leven.
De gendarmes waren er seffens bij om de lotelingen af te tasten en 't kneukelijzer
af te pakken. Dat was een verboden wapen en een gevaarlijk vechterstuig: drie ringen
over de vingers die ze met een ijzer in de vuist thope hielden. Zeg als je daar een
klop van kreeg, was 't meer als een blauw'oge; 't bloed speitte uit je neuze en je kost
er enen bij de godsklop geven. Lewie de Bel, die schepen was, zei dat er veel vissers
tussen waren; ze zagen dat in 't onderzoek op 't stadhuis aan die blauwe ankertekens
en de ‘visgoesteplekken’ op hun lijf. Miete van de Zwartens verkocht papieren
blommen aan de lotelingen en ze pareerden er mee hun mutse en zongen:
Vivat 't noorden, Heist is hier! Heist is hier
Vivat 't noorden, Heist is op de zwier!
En had er Heist niet geweest, d'er had geen plezier geweest!
..............

En ze begosten te vechten. Stilletjes aan wierden ze over de vaart gedrumd en voor
alle zekerheid werd de brugge nog gedraaid.
's Zomers gingen de Damnaars te voete naar Heist om mossels te trekken,
z'ontzagen dan hun stappen niet. 't Was meest vrouwvolk en ze volgden de naaste
weg, over de Langenhoek, door bilken en langs kerkwegels. Als ze weerkeerden
leurde Miete van de Zwartens met heur mossels van deur tot deure en 't zop drupte
uit de zak. Dat was een ruwe brokke van een vrouwmens en ze trok er aantijden een
deure, ze

Biekorf. Jaargang 58

208
kost vloeken lijk een vint. En een keer dat ze aan 't kruise stond te lezen plaagde heur
gebuur: ‘Miete g'he' geen verdiensten van jen ommegang?’ - ‘Wadde? zei ze, Ons
Here weet het best, als 'k vloeke 'k weet waarom, en als 'k leze, 'k leze!’
Tegen de boerinne van d'Hogebrugge zei iedereen: Dulle Wanne. Gelijk al de rijke
boerinnen droeg ze een schone kanten topmutse, dat is alzo een tuitemutse met een
pauw in gespellewerkt, en een strooien Zeeuwsen hoed bovenop met hangende zijden
linten. En in de kerke zette ze dien hoed af. Op een kermeszondag hadden ze heuren
hoed in den biechtstoel weggestoken en Wanne zette heel de kerke overende. Ze
mochten dan nog gelijk naar 't stadhuis gaan om klachten te doen en Wanne kwam
ook reklameren. De burgemeester wilde 't zich niet aantrekken, maar ze vroegen dan
aan de garde: ‘Wie is er hier 't moeilijkste mens van Damme?’ en hij zei: ‘de deze
die voor u staat;’ en wees naar Dulle Wanne. Ze draaide heur omme en liep de trappen
af al grollend.
Wiekske Dullaards moeder, Belle Kwataard, droeg ook zo'n tuitemutse met breê
gespellewerkte kant in een plooi genaaid. ‘Kan 't missen, zei z'alzo, dat ze zeggen
dat we dulle zijn? als Kwa met Dul trouwt is dat horendul.’ Die kant was eigenlijk
maar een dracht van een rijke boerinne hier en daar, en in de Broek te Sinte Kruis
hadt ge'r ook een stuk of zesse: Hostens en Bakkers en Temmermans en Scheppers
ook al familie thope. En ze reên een keer op hunder beste, met de zijden schorte en
de Zeeuwsen hoed aan, met de wijtewagen naar hunder nichte, Marie Hoste, te
Blankenberge. En de koning moest daar ieverhands komen en die zes boerinnen uit
de Broek gingen ook gaan kijken, maar ze stonden heel van achter op hunder tippen
en rekten al dat ze kosten. Konink Leopol kwam alsan dichter en deed met zijn handen
alzo, om uit de weg te gane; hij bleef daar staan en loech naar die boerinnen. Zij'nder,
verlegen, loechen were maar wisten niet waaraan dat ze 't ha'n. ‘Weet je wadde, zei
Hostens wijf, hij keek 't hoge, dat was allichte naar onzen hoed, hij is dat zeker niet
gewend van ziene te Brussel’.
Thuis droegen de gewone vrouwen een katoenen polka - alle weken een verse maar als ze uitgingen, hadden ze een klakkermutse met twee vlerken aan. In de kerke
moest ge van pastor Geluveld de kappe van de mantel optrekken. Van als hij van
verre een witte kanten topmutse zag blekken doopte hij zijn wijwaterborstel diep in
de ketel, en... tjoef! heel de schone kant was nat bespeersd. Dat was pertanks
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een kostelijk dragen, rekent en telt: 70 frank voor de gespellewerkte kant en 30 frank
voor den hoed. 't Was daarom dat Dombrechts wijf seffens stoop, als ze de wij
waterketel zag afkomen.
Dombrecht woonde op die grote schaaphofstee, langs de vaart, rechtover
Dammebrugge: dat was 't oud kasteelgoed van Sint Kristoffel, maar de suregeing
Matelle heeft er een boerderij van gemaakt en er gingen daar twaalf peerden uit en
hij had veel kinders, negen geloof ik. Dat volk leefde straf weildig en 't wijvetje was
veel te goed; je kan peizen: als ze de kalsije langs de Damse vaart leiden deden de
zoons 't vervoer en ze mochten dat geld houden voor drinkgeld. Kan 't missen dat ze
's nuchtends de wijn uit ‘Batavia’ (herberg) met de borstel moesten uitvagen?
Koster De Bels hunder moeder heette Ursula Matelle en Dombrechts wijf was ook
een dochter Matelle en Blowets wijf ook. En meester vande Bergens moeders
grootvader was een zeune van de suregeing en Rokus de kerkbaljuw was ook een
kleenzeune. Och d'r lopen nog zoveel afstammelingen van die Matellen te Damme.
Ze wilden gelijk he'n dat 't oud kasteel Sint Kristoffel vroeger nog tempeliersgoed
goed geweest was en dat 't er ook gespookt heeft. G'hebt gij toch nog van Tempeliers
gehoord? Dat zou alzo een soorte van slecht geestelijk geweest zijn, en 't was zekers
daarom dat ze zeiden: ‘'s voornoens geestelijk en 's achternoens beestelijk’.
Op de markt, café Français, dat huis met trappen op, was vroeger ook
tempeliersgoed, d'afgeronde deure was gelijk een poorte en in mijn kinderjaren
woonden er drie menagen in: elk had een grote plaatse en ze gingen er niet veel
uitbreken, want 't was al in steen en arduin. En ten tijde van Napoleon hadden ze er
een kazern van gemaakt.
(Slot volgt).
M.C.

Koeivellen met tuinstokken
In Biekorf 1956, blz. 261 spreekt G.P. Baert van de Amerikaanse mantels ‘met houten
stokjes en koorden en fringels toegewrikkeld’. De jongeren die dat dragen noemen
dat ‘mijnen patattenzak’.
Alhier, te Deerlijk en ommelands, heeft die bruine duffel-coat - die sedert het einde
van de oorlog (1945) overal gedragen wordt en nu ook ia zwart en grijs en andere
kleuren voorkomt - allerlei namen gekregen. Plezant is de benaming koeivellen met
tuinstokken die ik hoorde. Ook nog bosmantel, autokoter, duivekoter wordt het
kledingstuk genoemd door mensen van te lande.
Deerlijk.
L.D.F.
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Karnavaleske leenverplichtingen
De heerlijkheid Oudewerve werd gehouden van het leenhof van de Burg van Veurne.
Het ‘foncier’, 44 gemeten groot, strekte zich uit ten Noord-Westen van de kerk van
Ramskapelle. Bij het begin van de 18e eeuw werden van deze heerlijkheid elf
achterlenen gehouden, gelegen te Ramskapelle, Oostduinkerke en Zoutenaaie. Van
1587 tot 1764 behoorde deze heerlijkheid, op twee korte perioden na, aan de familie
(de) Schinckele. Tot de inkomsten van de heerlijkheid behoorden de gewone
leenverplichtingen, zoals leenverheffing of relief bij iedere overgang van het leen,
de tiende penning bij verkoop en het kamerlinggeld, met daarbij een aantal heerlijke
renten.
Een van de achterlenen gelegen te Oostduinkerke in de Grote Loothoek met een
globale uitgestrektheid van 12 gemeten 2 lijnen 8 roeden werd gedeeltelijk gehouden
door het Sint-Janshospitaal van Nieuwpoort (10 lijnen 86 roeden), gedeeltelijk door
de armendis van Ramskapelle (1 gemet) en de rest door de heer van Helfault(1). Het
hospitaal was gehouden tot een zeer eigenaardige verplichting, waarover in 1654
een geschil ontstond met de toenmalige heer van Oudewerve, Roeland Schinckele
wonend te Alveringem. Welke deze verplichting was, lezen wij in het rekwest bij de
Raad van Vlaanderen op 8 mei 1654 ingediend:
‘Supplierende verthoont reverentelyck joncker Roelandt Schinckele, filius
Mher Jacques, heere van Oudenwerve, tot Alverynghem, casselrye van
Veurne, hoedat hij hier thove in materie van complainte betrocken heeft
de gouverneurs, regierders ende ontfangher van den gasthuyse van der
stede van Nieupoorte ter causen hij in possessie is uuytten hoofde van
sijne voorgaende heerelijcheyt van Oudenwerve van hemlieden jaerlycx
t' ontfanghen eenen wederbuyck (= vierde deel van een ‘weder’, weer of
hamel), wesende den alderbesten, die tot Veurne binnen twee
woensdaeghen voor Nieudach ter marckt compt, metsghaeders twee spyndt
van de best terwe, die insghelycx binnen twee woensdaeghen daer te
voorent tot Veurne ter marckt wordt gebrocht, gheconverteert ende
ghebacken

(1) Gilliodts-Van Severen, L., Coutumes de la ville et chatellénie de Furnes, t. IV, Brussel, 1897,
bl. 104-107.
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in wittebroodt; den selven wederbuyck met tuwen hoofde, ruwe voeten
ende steerdt, metten nierroedt (= nierbed) in sijnen buyck, behanghen,
ghepareert ende verciert met cypres, roosemarijn, vincoort (=
maagdenpalm), pillion ende andere welrieckende cruyden, een roosenhoet
op sijn hooft ende eenen witten cool in den mondt; alles te bringhen alle
Nieudaeghen voor de noene ten hove van Oudewerve met eenen bailliu
hebbende een witte roede in sijn handt ende sijnde gegort met een witte
hertsleeren rieme, besleghen met yvoor, met twee bruytleeders, de
toesienders van den voorseyden gasthuys, met eenen spelman commende
al spelen met eenen coornemuyssel (= doedelzak), deselve bruytleeders
hebbende een glavieschacht in de handt ende elck van hemlieden
respectivelyck een paer nieuwe witte handtschoenen op den hoet gehecht
met eenen sijden nastelinck (= veter, nestel). Ende dat sij, verweerders,
dies nietjeghenstaende in faulte waeren bleven van al tgone voorseydt
thebben volcommen ende betaelen ses jaeren lanck, tlesten verschenen
Nieudach 1652, mits de jaeren 1653 ende 1654 voldaen sijn zonder
prejuditie van de ses voorgaende jaeren alhier gheheescht; in welcke saecke
soo verre gheprocedeert is, dat mits 's verweerders contumacie de selve
gevallen is int advys volghende d'acte van den VIIIe meye lestleden.
Ditte ghemerckt, believe Uwe Edelen uuytten haerlieder advys, de
verweerders te condemneren an den heesschere te betaelen ende op te
legghen bij faulte van jaerlycx thebben volcommen al tgone vooseydt den
tijt van ses jaeren lanck, tleste 1652, sulcx als mannen hemlieden dies
verstaende sullen begrooten, uuytterlyck ende bij soo verre den heesschere
daerinne verstaen wierde te wesen niet ghefondeert, deselve verweerders
te condemneren in de leverynghe van ses van den besten wederbuycken
ende twelf spinten van de beste terwe gheconverteert in wittebroot
alsvooren, metsghaeders over de schaede bij den suppliant geleden door
het obmitteren van de voorseyde solemniteyten in de somme van dry
hondert carolus guldens salvo justo ende voorts in de costen van den
vervolghe.’(2)
Het was niet de eerste maal dat de levering van de ‘wederbuyck’ met de gestipuleerde
solemniteiten het voorwerp was van betwistingen. Om reden of onder voorwendsel
van den ‘benauden tijt’ en de bezetting van Nieuwpoort door een Spaans garnizoen
was het hospitaal van 1582 tot 1586 in gebreke gebleven bij het nakomen van zijn
verplichtingen. Op 28 december 1586 werd een minnelijke schikking getroffen,
waarbij ‘over de redemptie ende non-leverynghe’

(2) Rijksarchief te Gent, Raad van Vlaanderen, Processen, 4e reeks, nr. 9511.
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een som van 65 pond parisis moest betaald worden aan de toenmalige heer van
Oudewerve, Roeland de Vos(3).
Enkele woorden over de aard van de opgelegde verplichtingen. Wij hebben hier
niet te doen met een leenverheffing (relief). Deze gebeurt inderdaad niet jaarlijks,
maar op onregelmatige tijdstippen, bij iedere verandering van leenheer of leenman.
Ofwel gaat het hier om een rente, die de leenheer zich voorbehouden had op het
geïnfeodeerde goed. Renten van die aard belastten nogal eens lenen gehouden van
kerkelijke instellingen; de leenmannen moesten dan in veel gevallen een kaars van
een bepaald gewicht leveren. Ofwel is de levering van de ‘wederbuyck’ een
compensatie voor een of andere dienst, die de leenheer aan de leenman
kwijtgescholden had. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om dit laatste geval. De baljuw
en zijn gezellen, die in volle ornaat voor het leenhof verschijnen, wijzen daar
ontegensprekelijk op(4).
Uit deze omwisseling tussen dienst en rente blijkt tevens dat deze verplichting
verscheidene eeuwen terug ging. Trouwens reeds in het hoger aangehaald geschil
van 1586 werd gesproken van een ‘immemoriale possessie’. En wat nog duidelijker
aantoont dat het leenhof en de heerlijkheid van Oudewerve met hun achterlenen en
verplichtingen in de vroege Middeleeuwen hun oorsprong vonden, is de volgende
zin, die voorkomt in het denombrement van deze heerlijkheid: ‘Gheldende in rechte
dienste den grave van Vlaendren een glavieschacht, als de wilde Vryesen willen
commen int lant.’ Met die ‘wilde Vryesen’ worden hier ongetwijfeld de Noormannen
bedoeld. In de 11e of 12e eeuw reeds zou zulke verplichting niet meer opgelegd
worden. De oorsprong van Oudewerve is dus zeker te zoeken ten tijde van de invallen
der Noormannen d.i. in de 10e eeuw.
J. BUNTINX.

(3) Aangehaald in hogervermeld proces.
(4) Didier, N., Le droit des fiefs dans la coutume de Hainaut au moyen âge, Paris, 1945, bl.
100-103. - De Clerck, J.B., Commentanen op de leenrechten geschreven bij M. Philips
Wielant, Gent, 1771, bl. 429.

Biekorf. Jaargang 58

213

Het dagelijks leven van een rijke familie in de 17e eeuw
Naar het handboek van Jonker van Nieumunster
Brugge 1638-1668
(Vervolg van blz. 167)
3. De Leenhoven van Nieumunster en van Wulfsberge.
De echtgenoten Nieumunster-Crombrugghe bezaten nog twee kleine leenhoven: het
hof van Nieumunster en het hof van Wulfsberge te Lissewege.
Het hof van Nieumunster of ‘de heerlichede ende hove van Nieumunster’ met
zeven lenen, hing af van de abdij van Sint-Pieters te Gent, die waarschijnlijk haar
bezittingen in het Noordvrije tot een leenhof verenigd had. De lenen waren:
1o. circa 12 gemeten nevens het kerkhof te Nieuwmunster, eigendom van de
leenheer.
2o. 9 gemeten 2 lijnen en 40 roeden liggende ook in het 62ste begin van de Watering
van Blankenberge.
3o. 3 gemeten een lijn en 50 roeden in het 60ste begin.
4o. 5 gemeten 2 lijnen 22 roeden in het 66ste begin.
5o. 10 lijnen en 9 roeden in het 55ste begin.
6o. 4 gemeten 2 lijnen 50 roeden te Uitkerke noordoost, in de Oudemanspolder
(Zeebrugge); buiten de gewone leenverplichtingen was dit leen een half pond (de ½
van 0,464 kg) was voor kaarsen schuldig op O.-L. Vrouw Lichtmis.
7o. 12 gemeten te Uitkerke noordoost, onder de Oudemanspolder en de watering
van Eiensluis, ten N.O. van het goed Rosewaele(11).
Dit leenhof had Pieter geërfd bij de dood van zijn vader in 1643.
Daarenboven bezat Pieter het ‘patronaetschip en heerscap’ van de kerk van
Nieuwmunster. Dit was ook een leen, dat in vier delen gesplitst was. Twee vierden
ervan werden gehouden van het mij onbekende leenhof van Rosenbois, afhangende
van het leenhof van Straten te Sint-Andries; de twee andere vierden hingen
rechtstreeks af van het hof van Straten.
In het handboek staat aangetekend wanneer Pieter zijn eed aflegde voor de laatste
twee vierden, namelijk op 9 december 1643

(11) Ff. 50-53 en Staat van goed, nr. 17014, f. 7.
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voor de leenmanen van Straten. Hij betaalde 10 schellingen groten leenrechten. Het
hof van Straten behoorde toen aan Mevrouw Magdalena van Egmont, douairière van
de prins van Chimay.
De bezitter van het patroonrecht mocht de pastoor tot benoeming voorstellen aan
de bisschop. Hij moest de rekeningen van de kerk en van de armendis goedkeuren
en had recht op de offerpenningen geofferd in de kerk, maar niet op de geofferde
kaarsen. Hij bezat ook de gehele korte tiende van de parochie, uitgenomen een hoek
die voorbehouden bleef aan de pastoor en daarom Pastorshoek geheten werd. Deze
korte tiende bevatte de lammertiende, de varkenstiende, de vlastiende en de
‘rontzaetthiende’.
In vroegere tijden, toen deze tienden ‘in natura’ verzameld werden moesten zij
samengebracht worden op een stuk land van twee lijnen oppervlakte, dat dan ook de
naam droeg van Hoophof, en dat het foncier vormde van het leen van het
patronaatschap van de kerk van Nieuwmunster(12).
Op 16 februari 1650 werd in de abdijkerk van St.-Bartholomeus van de Eeckhoute
te Brugge, een nieuwe klok gewijd voor de kerk van Nieuwmunster, omdat de
vroegere klokken weggehaald waren ten tijde van de godsdienstberoerten van
1578-1584. De klok van ca. 600 pond gewicht was een geschenk van de echtgenoten
Nieumunster, hun zoon Silvester was de peter. Naast hun wapenschilden droeg de
klok het inschrift: ‘Jonker Pieter Chaerle van Nieumunster, heere van Nieumunster,
patron van dese kercke, schepen 's Lants vanden Vryen; Vrauwe Helena van
Crombrugghe zyne gheselenede; Jonker Silvester Anthone van Nieumunster filius
jonker Pieter Charles. 1650’ (f. 69).
Het tweede leenhof, het Hof te Wulfsberghe te Lissewege noordwest, in het 55ste
begin van de Watering van Eiensluis, was afkomstig van de familie van Crombrugghe,
die het geërfd had van Jonker Geraard Mesdach, grootvader van mevrouw van
Nieumunster, overleden te Snellegem op 11 november 1590.
Dit leenhof werd gehouden van de heer van Maldegem, van zijn hof van Reesinghe.
Het hof van Wulfsberghe zelf besloeg 44 gemeten 2 lijnen en 67 roeden. Het telde
negen lenen:
1o De hofstede Zwankendamme te Lissewege, groot 7 gemeten met zeven
achterlenen.
2o De vervallen hofstede de Blauwe Poorte te Houtave, groot 20½ gemeten.
3o 22 gemeten te Lissewege in de Watering van Eiensluis met twee achterlenen.
4o Negen gemeten te Lissewege, noord van de kerk in de Oudemanspolder
(Zeebrugge). Op dit leen, dat een paar sporen moest

(12) F. 27 en Staat van goed, nr. 17014, f. 6.
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leveren op 11 november, stond het baljuwschap van het leenhof van Wulfsberge.
5o Vier gemeten een lijn en 64 roeden te Lissewege, ook in de Oudemanspolder,
moesten eveneens een paar sporen leveren, nu op St.-Jansdag in de winter (27
december).
6o Negen en half gemeten in Uitkerke oost, in de watering van Eiensluis.
7o Vijf en half gemeten te Zuienkerke, moesten een paar sporen leveren op 11
november.
8o Vier en half gemeten te Lissewege, zuidwest van de kerk, ook belast met een
paar sporen op 11 november.
9o Drie gemeten een lijn te Lissewege zuidwest, hadden een paar sporen te leveren
op 1 oktober(13).
Deze lenen waren slechts bij uitzondering eigendom van de leenheer van het hof.
Meest behoorden zij aan andere personen, die alleen de leenrechten ervan te betalen
hadden aan de leenheer, onder meer bij verandering van leenman ‘ten reliefve’ 10
lb. parisis en 2 lb. par. kamerlinggeld. Soms was een leen belast met ‘de beste vrome’,
d.w.z. met de beste jaarlijkse opbrengst van het land gedurende de drie eerstvolgende
jaren, naar keus van de leenheer. Dit waren de inkomsten van de leenheer, maar veel
lenen waren ten achter in de betaling ervan.
Sedert eeuwen had het leenwezen zijn praktisch nut uit de hoge middeleeuwen
verloren. De kleine leenhoven waren echter nog veel gezocht in de 17e eeuw, omdat
ze hun bezitter de toelating gaven de titel van heer van het leenhof te dragen. Dit
was toen in de mode, en nog op onze dagen tracht men deze oude titels weer op te
sporen en wettelijk te laten erkennen. Het is zeer voornaam een dubbele naam te
dragen, al is de tweede slechts ontleend aan een hofstede of aan een eenvoudig stuk
land.
De familie van Crombrugghe was heer van Loringe, een hofstede te Veurne en
Koksijde, van Lovelde, een gewezen heide te Zedelgem, van Hulstvelde, een hofstede
te Meulebeke, van Tollieu, de tol van Proven, en van Picquendaele, een hof in Frans
Vlaanderen(14).
De moeder van Pieter, Gertrudis Tellier, was vrouw van Clutinghe. Dit was heel
eenvoudig een ‘beempt’ of weide te Vilvoorde, afhangende van het leenhof van
Brabant(15).

(13) Ff. 7-15 en Brugse Vrije, Staat van goed, 1e Reeks nr. 21195, anno 1952-Geraard Mesdach,
f. 3.
(14) Zie K. de Flou. Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen onder de hier
vermelde plaatsnamen.
(15) Staat van goed, 1e Reeks, nr. 17014, f. 12: ‘een leengoet... wesende eenen beempt ghenaempt
Clutynghe, groot vyf bunderen en half, gheleghen teenen sticke jnde Viluoorse beempden,
nevens eenen wech aldaer men van de stadt van Brussele gaet naer Viluoorden...’.
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Pieter had nog een kleine bediening in het Brugse Vrije vooraleer hij tot schepen
benoemd werd, na de dood van zijn vader in 1643. Op 8 april 1648 betaalde hem de
hoofdbaljuw van Brugge en van het Brugse Vrije, jonker François van Haveskerke,
heer van Watervliet, 69 lb. 17 schel. 13 deniers parisis voor vijftien jaar dienst als
‘garde maneur’ in het Brugse Vrije. Het was een soort erepost die slechts 4 lb 13
sch. 4 deniers parisis per jaar opbracht of 7 sch. 9 gr., en waarvan hij slechts de eerste
betaling ontving na vijftien jaar dienst.

4. Het Pachtgeld van de Hofsteden.
Een groot aantal bladzijden van het handboek bevatten afrekeningen van de pachten
van de hofstede Montpellier te Sint-Kruis over de jaren 1638-1641, 1648-1649,
1650-1653, 1654-1658.
Deze hofstede van vijftig gemeten was verpacht in 1638 aan Donaas van Westhuuse
voor 57 lb. 10 sch. gr., vallende op Kerstmis. Donaas overleed op 1 april 1652. Zijn
weduwe Perynke De Rue zette de pacht voort. Maar reeds op 27 december 1653 was
er een nieuwe landbouwer, die met Perynke gehuwd was op 11 september 1653,
namelijk Jan Bommelé. In 1655 heeft Jan Bommelé de pacht overgelaten aan Jan
van Loo, maar hij behield zelf 16 gemeten van de hofstede in pacht.
Het waren waarschijnlijk slechte boerejaren, want eerst op 8 maart 1651 had
Donaas van Westhuuse de rest van de pachtsom over 1649 kunnen betalen. Op 9
juni 1655 betaalde Jan Bommelé 4 lb. gr. als laatste betaling over het jaar 1653, nadat
hem 5 lb. 6 sch. gr. kwijtgescholden waren om reden van de kleine prijs van het
graan ‘uut consideratie van den goeden coop graenen’. Eerst op 12 oktober 1657
betaalde Jan Bommelé 5 lb. 6 sch. gr. als laatste betaling van de huur over het jaar
1654. Jan van Loo kon de laatste som van zijn pacht over 1655 betalen op 12 juni
1657, terwijl het duurde tot 16 april 1658 vooraleer Jan Bommelé de laatste betaling
deed van de huursom over 1655 voor de 16 gemeten die hij in Montpellier behouden
had. De laatste twee betalingen, iedermaal van 10 lb. gr., werden gedaan door een
‘coopvrauwe in hout’, houthandelaarster die woonde op de Melkmarkt - de
Sint-Annarei tussen de Stro- en Carmersbruggen. Het slechtste jaar was 1658. De
eigenaars waren verplicht de pacht van Jan van Loo terug te brengen tot 10 lb. gr. in
plaats van 60 lb. gr., die hij op andere jaren betaalde, en dit omdat hem al zijn graan
gestolen was ‘door de soldaten van ons legher’; zijn huis had hij moeten verlaten om
zijn leven en dit van zijn huisgenoten te redden.
De betalingen van de huursom gebeurden ten dele in geld en ten dele ‘in natura’.
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In 1651 werd de pacht voor 1650 en 1651 betaald door acht gedeeltelijke betalingen
voor samen 51 lb. 8 sch. gr., acht wagenvrachten eiken en essen fasseel, samen voor
7 lb. 12 sch. gr.; 62 pond boter en 200 eieren voor samen 4 lb. 18 sch. gr.
De wagenvrachten hout, die binnen Brugge kwamen, moesten aan de stadspoorten
tol betalen, namelijk een groot per wagenvracht. Dit hout werd dan thuis door
houtkappers op de nodige lengte gebracht om in de haard gebrand te worden.
Ook de pachter Jan Vercamer, die de hofstede van 45 gemeten en 73 roeden
bewoonde te Sinte-Katelijnekapelle en Pervijze, - een hofstede in 1654 geërfd door
mevrouw Helena - betaalde gedeeltelijk in boter; b.v. op 8 september 1655 een kuip
boter wegende 145 pond aan 15½ groot het pond. Met de onkosten werd de boter
aangerekend voor 9 lb. 13 sch. 10 gr.

5. Aankoop van Wijn en Verbruik van Bier.
Nog andere aankopen voor het huisgezin staan opgeschreven in het handboek,
namelijk de aankoop van wijn in de Gouden Leeuw, Kuipersstraat, sedert 5 maart
1639, datum waarop de echtgenoten in deze straat een eigen huis zijn gaan betrekken
dat behoorde aan meester Niklaas Rommel. De jaarlijkse huurprijs bedroeg 36 lb.
gr.
Op 15 april 1639 kocht Pieter van Nieumunster een zester (16 stoop van 2 liter)
wijn aan 16 stuivers of 32 groten de stoop. De aankoop van wijn per zester komt
regelmatig weer in 1640-1642. Op 5 februari 1642 deed hij in zijn kelder leggen een
‘foulette rooden Bourdeaux wijn’. Samen met de heer Knibbe had hij deze wijn te
Duinkerke gekocht aan 22 lb. gr. het vat.
Ook het verbruikte bier werd opgetekend. Er is sprake van ‘Huus vrauwen bier’,
waarschijnlijk een bier dat thuis werd gebrouwen. In het handboek immers staat ‘De
methode van brauwen 6 tonnen groot bier ende 3 tonnen cleen bier’, namelijk ‘3
razieren en ½ sucrijoen, een alve raziere terve, een maete corte havere, 10 pont hoppe,
in den somer 14 pont’. Een raziere is 286 liter of 1½ hoed; een mate of viertale is
42,85 liter. Daarnaast staat een opsomming van de stedelijke accijnsrechten voor ‘de
poorters die gone thuus zyn brauwende’.
Het ‘huus vrauwen bier’ werd naar het ‘steden huus’ gebracht om aldaar gemeten
te worden, ten einde het bedrag der accijnsrechten vast te stellen. Daarna werd het
in de kelder gebracht door de biervoerders, wier ambt een stadsofficie was. Op 27
juli 1641 werden in de kelder gelegd: 2 halve vaten klein bier en een half vat groot
bier. Het groot bier werd ontsteken op 12 augustus. Op 15 oktober 1641 een ton
‘goed’ bier, twee tonnen middelbier, en twee quarters vol bier. Op 24 oktober 1642
twaalf halve
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tonnen minder bier, en een halve en een vierde ton ‘vol’ bier. Op 12 mei 1650 vier
halve tonnen goed bier en vier halve tonnen middelbier ‘per Pachtere nostro vicino’,
dus gebracht of gebrouwen door hun gebuur De Pachtere. Nergens staat er een betaling
vermeld voor dit ‘huus vrauwen bier’.

6. Aankoop van Suiker en Vlees.
In oktober en november 1641 wordt suiker ingekocht, waarschijnlijk voor het maken
van confituur en gelei: twee pond poersuiker aan elf stuivers of 22 groten het pond,
gehaald ‘in de Trompette in de Ghelmes straete’. Einde oktober haalt men aldaar
nog zes pond poersuiker en twee pond broodsuiker; deze kost 4 stuivers het pond
meer. Volgen nog: 30 oktober, 3 pond suiker ‘om het quemoers’ of confituur van
kweeperen; 3 pond suiker aan 11½ stuivers; 11 november, 3 pond banketsuiker aan
15 stuivers het pond; en 10 november ontving mevrouw Nieumunster-Crombrugghe
twee pond banketsuiker van haar schoonmoeder.
Ook voor ingemaakt vlees werd gezorgd: op 25 oktober 1640 kocht hij een os, die
kostte 15½ lb. gr. Het volgende jaar, op 22 oktober 1641 slachtte Pieter van
Nieumunster, samen met de heer Knibbe, een os die 13 lb. gr. had gekost. Ieder van
hen nam een half dier voor zijn rekening. Dit vlees werd waarschijnlijk gezouten en
gerookt als vleesvoorraad van het huisgezin gedurende de winter.
(Wordt vervolgd).
J.D.S.

Reizend Museum te Brugge. 1803
Bij het lezen van de volgende advertentie in de Gazette van Brugge (26 Floréal jaer
XI: 1803, mei 16) moet men denken aan Madame Tussaud die omtrent dezelfde tijd
haar beroemd Museum van wassen beelden opende in het Lyceum, Strand, te Londen.
De plaats ‘vis à vis l'Eglise Notre-Dame’ zal wel het kerkhofpleintje op de kant van
de Mariastraat geweest zijn.
‘Spectacle. - Le citoyen George St Joris, propriétaire du Temple de Mémoire, a
l'honneur de prévenir les Amateurs, qu'il fera la cloture Dimanche prochain. Ce
Temple est situé vis à vis l'Eglise de Notre Dame. II est compose de 102 personnages,
les plus illustres du siècle et les plus marquants dans la revolution, représentés en
grandeur naturelle et d'une parfaite ressemblance. Le dit Temple est ouvert tous les
jours, depuis 10 heures du matin jusqu'à 9 heures et demie du soir.’
J.D.D.
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Mengelmaren
Baron Jan de Beer van Meulebeke
Heer van Moorsele en Proost van het Kapittel van Harelbeke
De baldakijn van de proostzetel achteraan in het koor van de Kollegiaalkerk van
Harelbeke draagt het jaartal 1783. De omamentering van de zetel werd eigenlijk eerst
in 1788-89 uitgevoerd; de aangebrachte datum is deze van de benoeming van de
proost Joannes-Josephus-Gislenus de Beer, baron van Meulebeke en heer van
Moorsele (geboren te Meulebeke 1717; overleden te Harelbeke 1791). Op 22
december 1783 had proost Jan de Beer bezit genomen van de waardigheid die keizer
Jozef II hem eindelijk toegekend had.
De nieuwe proost, die alsdan de oudste kanunnik van het Harelbeekse Kapittel
was, zal er bijzonder aan gehouden hebben deze datum vast te leggen. Het was immers
de tweede - en goede - keer dat hij proost van Harelbeke benoemd werd. In 1748
had koning Lodewijk XV hem benoemd tot opvolger van de overleden proost Jacques
d'Espinosa, graaf van Ribaucourt († 23 mei 1748). Kort daarop werd ons land door
het Verdrag van Aken aan Maria-Theresia teruggegeven en de Keizerin had een
andere kandidaat voor de proosdij nl. de graaf Carolus-Josephus-Deodatus Mercy
d'Argenteau, een van haar intieme raadsheren. Hoewel hij als adellijk kanunnik
‘tréfoncier’ van de kathedraal van Luik, proost van het Kapittel van Andenne en abt
van Amay geen prebenden te kort had, werd graaf d'Argenteau ook nog tot proost
van Harelbeke benoemd (1751). Kanunnik de Beer zag daarmede zijn ‘Franse’
benoeming ongedaan gemaakt en heeft dertig jaar moeten wachten op de dood van
graaf d'Argenteau - die overigens nooit te Harelbeke geresideerd heeft - om eindelijk
door Jozef II tot proost benoemd te worden. Graaf d'Argenteau was 24 mei 1781 te
Luik overleden en nog zouden twee-en-een-half jaren voorbijgaan eer de lang
verwachte benoeming te Harelbeke toekwam. Het jaar 1783 was dan ook een bijzonder
gedenkwaardige datum in het leven van de proost geworden die heel de verbouwing
en vernieuwing van de kollegiaalkerk van Harelbeke had meegemaakt en door zijn
familie innig met de streek verbonden was. En het kapittel liet hem, een paar jaar
voor zijn dood, gaarne het jaartal in de versiering van de proostzetel inwerken.
Kanunnik de Beer was de tweede zoon van Gaspar-Robert, baron van Meulebeke
(1681-1763) en van Françoise d'Ennetières. Zijn oudere broer, Philippe-Alexander
(geboren te Gent in 1710), overleed zonder nageslacht, na drie huwelijken, in 1768.
Nauwelijks
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vijf jaar had Philippe de Beer de titel van baron van Meulebeke gedragen. Deze was
reeds in 1768 overgegaan naar de jongere broer, de kanunnik van Harelbeke, die de
laatste naamdrager van het geslacht de Beer en de voorlaatste baron van Meulebeke
geweest is.
De laatste baron van Meulebeke was een zusterskind van de proost, met name
graaf Robert de Lens, zoon van Nicolaas-Frans, heer van Ooigem, en van Livina de
Beer. Deze enige zuster van de proost was te Ooigem overleden in 1751. Het sterfjaar
van de laatste baron is mij niet bekend; het moet rond het jaar 1800 liggen. De baronie
van Meulebeke was, zoals alle heerlijkheden, in 1797 vervallen.
De oudste zoon uit het huwelijk van graaf Robert de Lens met Maria-Theresia von
Zinzerling was graaf Philippe de Lens (1765-1830) die te Gent woonde en er in de
Hollandse tijd burgemeester werd en ten slotte in 1819 gouverneur van de provincie
Oost-Vlaanderen.
A.V.

De blauwe kleur in de Blauwvoeterie
‘Al dat Blauwvoet is, is voor 't blauw!’ Zo schrijft Tamboer in de Vlaamsche Vlagge
van 1878 (IV, 112). Blauw was inderdaad de kenkleur van de Blauwvoeterie. Mijn
vriend J.D.C. heeft zijn vader meer dan eens horen vertellen dat Alfons Depla, de
latere dokter, als hoogstudent op een male van jonge Blauwvoeten te Tielt verscheen
gekleed als Kerel in blauwe kiel. Dat moet ca. 1880 geweest zijn.
Conscience had inderdaad zijn Kerels in onze nationale romantiek laten intreden
in blauwe klederdracht: de Houtketels in wat dieper blauw dan de Veld- en Duinkerels,
doch blauw waren ze allemaal. Op Conscience's voetstappen kon Rodenbach (Harold)
niet anders dan de Kerels de volle maat van het blauw geven. Toen hij in zijn opstel
Noodvier en Noodhoorn (VI. Vlag II, 1876, 1e afl. 5-11) voor het eerst de Kerels aan
de Jeugd van Vlaanderen voorstelde, gebruikte hij geen halve toetsen. ‘Twee
jongelingen verlaten het visschersdorp. Blond is hun haar en hun vlammende baard;
vierig stralen hunne blauwe ogen: Vlamen zijn het en Kerels, kinders van het ruwe
Noorden. Blauw zijn hunne schabben en blauw hunne hozen...’ En even blauw zijn
al de Kerels die Harold naar het Noodvier laat opgaan.
Een medewerker van de VI. Vlagge die Vossepoot tekent, heeft die schuilnaam
natuurlijk gekozen omdat de vos een blauwe poot heeft. In de VI. Vlagge (II, 18762;
Kerstmisnummer blz. 5) laat hij horen dat de tegenstanders van de studentenbeweging
het blauw

Biekorf. Jaargang 58

221
niet kunnen verdragen; hij wil echter bewijzen dat hij geen koppigaard is en voor
éénmaal ‘eene grouwe kouse of eene roode leerze boven (zijnen) blauwen voet
aantrekken’. Doch het blauw zit in vlees en bloed van de Blauwvoeter en zal kruipen
waar 't niet gaan kan: ‘Wat zoudt ge dat blauw gaan wasschen van dien poot - 't en
kan niet af!’
De Blauwvoeten van de Vlagge geraakten echter ca. 1878 in verlegenheid met
hun stamkleur. Rond deze tijd daagde het blauw op als politieke kleur van de liberale
partij. Tamboer schrijft daarover in de VI. Vlagge (1878; t.a.p.):
‘Sedert dat 't blauw 't koleur is van de Geuzen... daar zijnder die peizen dat het
een beetje shocking zou zijn van nog aan 't blauw te houden, en die zoûn liever de
Vlagge b.v. met een roo kazakke zien uitkomen...’
Fel blauw is inderdaad het doopkleed van de Vlaamsche Vlagge, en de eerste
jaargangen behouden de blauwe omslag. Toen kwam de schoolstrijd en reeds in 1878
zien we de kaft van het tijdschrift aarzelen tussen blauw en violet. Een paar
afleveringen duiken in 1879 nog in 't blauw op, doch van 1880 tot 1884 is de omslag
violet, overslaande naar het roze. In 1885 en 1886 is het kleed diep geel geworden
om daarna over te gaan naar een ultramarijn dat vriendelijker aandoet dan het brutale
blauwkuip-blauw der eerste jaargangen.
Willen lezers die een verzameling van de Vlagge bezitten - en vooral losse nummers
met bewaarde omslag - zo goed zijn mijn gegevens (die steunen op één enkele
verzameling) eens te controleren? om nl. vast te stellen of de drukker geen verschillend
omslagpapier voor dezelfde nummers gebruikt heeft?
En nog een vraag? Waar kan men iets vinden over de oorsprong van de kleuren
der politieke partijen? Blauw schijnt me wel het eerst als zodanig opgekomen te zijn?
of ben ik mis?
E.N.

Legende van het kind Achas van Torhout
De kleine Achas was nauwelijks vijf jaar toen hij te Torhout Minderbroeders zag
voorbijgaan. En het kind wilde voortaan zelf minderbroedertje zijn en als patertje
gekleed gaan. Onze kleine Torhoutnaar was een model van deugd en vermaande dag
uit dag in zijn spelende en onbezonnen kameraadjes. Het prekerig baasje berispte
zelf zijn eigen vader die te veel dronk en zijn moeder die van mooie kleren hield.
Zo vertelt het stichtelijk ‘exempel’ dat ca. 1260 door de Brabantse Predikheer
Thomas van Cantimpré in zijn Biënbouc (Bonum Universale de Apibus) werd
opgenomen. De redactie van
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Cantimpré is tamelijk sober; men kan ze lezen in Biekorf 1938, blz. 22-26, met meer
bijzonderheden over het zalig kind.
De franciskaanse hagiografie van de 17e eeuw kon echter niet nalaten het
middeleeuws exempel uit te breiden. Vooral het eenvoudige armoede-motief kreeg
een fel reliëf door bijvoeging van de volgende anecdote. Ik ontneem de tekst aan de
Chronycke ende Geslacht-Boom van den Seraphycken Vader S. Franciscus, in 1656
te Brussel uitgegeven door de Kapucijn P. Nicolaus van Estveldt, geboortig van
Amersfoort.
‘Daer-en-tusschen de ouders ende de naeste ghebueren bevonden dat dit
kind ernstelyck met wonderlycke manieren van doen, bewaerde den handel
ende de kloosterlycke tuchtigheydt van de Minder-broeders, het gingh
barvoets, ghegort op syn lyf met een grove geknoopte koorde; het vermydde
grootelycks alderley ghemunte penninghen ende geit, 't zy gout of silver;
oock dat artyckel rakende isser ghebeurt een vremde sake.
Sommighe Koop-lieden herberghden ten huyse van synen Vader, dewelcke
hun verwonderden dit kleyn kindt te sien met een dusdanigh habyt; ende
doen sy verstonden dat hy in alder-wyse vliedde het geit, hebben sy al
heymelyck geworpen eenen penningh in den gront van synen kroes oft
drinckvat, het welck sy hem behandighden met een weynigh wyn
beschoncken. Soo gheringh als hy naer het ydelen van den wyn, ghewaer
wirdt den gelt-penningh, stracks heeft hy het drinckvat verre van hem
gheworpen met afgrysselyck gheroep, slaende syne handen ende ooghen
te samen op-waerts naer den hemel, ende sprack met menighvuldighe
tranen: ‘Ghy wetet almoghensten Godt, hoe dat ick on-wetens hebbe
over-treden myn Orden’. Voorts al bevende ende schuddende begonst het
schamel kindt te worden bleeck van aensicht, ende met zwertigheydt
beverwt, even eens ghelyck iemandt die ter doodt gaet. Den Vader die dit
sach, is haestelyck gheloopen om eenen Priester te halen, ende den
jonghelingh te ontslaen, syne pyne te verlichten, ende met een te stillen
synen grooten rouw ende misbaer.’ (Chronycke, boek X, cap. 6; blz. 673).
Deze weinig smaakvolle fantasie van P. Nicolaus van Estveldt op het armoede-motief
moet hem door een zekere strekking ingegeven zijn. Zo vermoed ik toch. Wil hij
soms andere bedelorden de les spellen? Het is mij niet duidelijk.
Onze Capucijn-hagiograaf aarzelt verder niet het slot van Cantimpré's verhaal te
verrijken met een mirakel van eigen vinding dat een duidelijke tendens inhoudt. De
kleine Achas sterft in zijn zevende jaar, bedekt met het franciskaanse kloosterkleed
en van op zijn sterfbed tot het laatste toe zijn vader en moeder beprekend. Dan gebeurt
het wonder:
‘Terstondts daer naer sonder eenigh vertoonen is haestelyck verdweenen
het Minderbroeders habyt, 't welck over hem uyt-ghespreyt lagh op het
bedde noch en is sedert noyt meer ghesien gheweest, te weten den rock
met de aenghenaeyde scherpe capuce, ghelyck in die tyden de
Minder-broeders van S. Franciscus aen hunne habyten droegen.’
(Chronycke t.a.p. blz. 674).
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De auteur heeft dit wonder van het verdwenen habijt blijkbaar ingelast om eens te
meer te bewijzen dat het kleed van de Kapucijnen ‘met de aenghenaeyde capuce’ de
primitieve franciskaanse klederdracht geweest is. Over de oorspronkelijkheid van
de capuce handelt P. Nicolaus elders in zijn Chronycke zeer uitvoerig en met strijdbare
pen.
Volgens P. Hildebrand (De Kapucijnen in de Nederlanden IX 370-371) was P.
Nicolaus reeds in 1631 met zijn Chronycke klaar, eerst na langdurige moeilijkheden
met eigen Oversten en met de drukker kon hij de lijvige foliant op de markt brengen.
De geleerde archivaris van de Kapucijnen zal wel het fijne weten over de geschiedenis
en de historische waarde van dit boek dat nu tamelijk zeldzaam moet zijn.
A.V.

Kerkorientatie en Kerkpatroon
Oude kerken zijn gekeerd naar het Oosten en wel naar het punt waar de zon opgaat
op de feestdag van de kerkpatroon. Zo zegt een Engelse overlevering.
De oriëntatie van veel oude kerken is inderdaad niet vlak oosten, doch vertoont
allerlei afwijkingen. De graad van afwijking zou in elk afzonderlijk geval bepaald
zijn door het punt waar de zon opging op de dag van de heilige aan wie de kerk zou
worden toegewijd. Als men een kerk wilde bouwen, bracht men op de bouwplaats
de vigilie van de uitgekozen patroonheilige door in wake en gebed; 's morgens stelde
men het juiste punt van de gezichteinder vast waar de zon in het Oosten opging en
de lengteas van de kerk werd gekeerd naar dit nauwkeurig bepaalde oostelijk punt.
Vandaar de grote verscheidenheid in de oriëntatie.
In 1950 werd het verband tussen oriëntatie en patroon verworpen door de
archeoloog C.J.P. Cave op grond van waarnemingen en berekeningen op een 600-tal
kerken. De geleerde HUGH BENSON heeft daarop, volgens een strikt wetenschappelijke
methode, de oriëntatie berekend van 224 oude kerken en kapellen in Oxfordshire:
van 1 op 6 is de oriëntatie wiskundig juist gericht op het punt van zonsopgang van
het patroonfeest. Archeologische en historische beschouwingen laten de
veronderstelling toe dat de oriëntatie van een veel groter aantal kerken met hun
oorspronkelijk, somtijds onbekend, patroonfeest moet samenvallen. (Church
Orientations and Patronal Festivals in The Antiquaries Journal, vol. 36, 1956, p.
205-213.)
Is er bij ons in Vlaanderen in wetenschap of overlevering iets bekend over zo'n
verband oriëntatie-kerkpatroon en kermis?
C.B.
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Vraagwinkel
Zoenkapel te Vijve-op-de-Leie
De schepenen van Gent die in 1351 te Kortrijk de onthoofding van de heren van
Halewijn en van Spiere hadden bijgewoond, werden op hun terugreis overvallen te
Vijve en gedood door een bende geleid door Geeraard van Steenhuyze. De vermoorde
schepenen waren Simon (alias Sohier) Boele en Otto van Gheetscure. Op de plaats
van de moord werd een zoenkapel opgericht die door twee kapelanen bediend werd.
Zo vertelt Kervyn in 1847 in zijn Histoire de Flandre 3, 371 en verwijst naar het
‘archief van Gent’ zonder nadere bepaling.
Kervyn noemt de plaats St. Baafs-Vijve. Is deze bepaling juist? Men mag het
betwijfelen daar Kervyn het Leiedorp plaatst op de oever van de Schelde. De
Kortrijkse annalist Goethals-Vercruysse spreekt van St. Eloois-Vijve (Jaerboek van
Kortrijk 2, 60; ed. 1814).
Is er uit andere bronnen iets over deze zoenkapel van Vijve - St. Baafs of St. Elooi
- bekend?
E.N.

Wat zijn spelklederen?
Brugse ouders van jongens die op school liggen moeten in den vreemde ‘spelklederen’
voor hen aankopen, in Brugge zijn zulke klederen niet te krijgen. Zo was het gesteld
in 1695 en een vrij borduurwerker en ‘messenier’ vroeg de vrijheid om zulke klederen
te maken. (Gilliodts, Ménestrels 51).
Gaat het hier om klederen voor spel en toneel? In de colleges van de Jezuïeten en
Augustijnen werden inderdaad regelmatig toneelstukken door de leerlingen opgevoerd.
Of waren het klederen om aan processie of cavalcade deel te nemen?
C.B.

Hugo Butterman in de Sporenslag
Men kent Hugo Butterman van Arkel uit Conscience's Leeuw van Vlaanderen. Hij
had gezworen dat hij de Franse standaard zou veroveren en was zijn eed getrouw:
Conscience laat hem, ten dode gewond, het ‘vaendel van Navarre in het midden des
Vlaemschen legers’ brengen.
Is de figuur van Butterman een schepping van Conscience? Ik vind in elk geval
geen Butterman noch een Arkel vermeld in het werk van Dr. Verbruggen over de
Guldensporenslag.
J.H.

Anti-mussengilden
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Volgens F. De Potter (De Vlaamsche Kunstbode, juni 1903) werd de eerste
anti-mussengilde van West-Vlaanderen opgericht te Oostrozebeke in 1802. Zulke
verenigingen tot het verdelgen van mussen moeten in talrijke dorpen bestaan hebben.
Er ontstond een gildeleven, men koos en vierde een ‘koning’ en men hield feestelijke
vergaderingen. Zijn er nog ergens documenten over deze gilden bewaard?
D.S.
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[Nummer 8]
Proeven van zijdeteelt in de Vlaanders
1606 - 1840
In de jaren 1820 stond het slecht met de oude Vlaamse lijnwaadmarkt. Veel spinsters
en wevers vielen zonder werk. De Gentse katoenmolens en weverijen konden slechts
de werklozen uit de naburige gemeenten opnemen; in de provincie was het aantal
spinsters en thuiswevers al te groot om naar het katoen over te gaan. In
West-Vlaanderen ontsnapte alleen de gespecialiseerde damastweverij te Kortrijk
voor een tijdje aan de crisis van het lijnwaad.
In dag- en weekbladen van 1826-28 werd veel geschreven over het invoeren van
de zijdeteelt in de Vlaanders. Men zou trachten de witte moerbeiboom op ons
platteland te acclimatiseren, zijderupsen te kweken en de zijdeweverij naar het
voorbeeld van Frankrijk (Lyon) en Italië (Milaan) in het leven te roepen. Het vraagstuk
was vooral van landbouwkundige aard en de Landbouwcommissie van
Oost-Vlaanderen onderzocht dan ook de mogelijkheid van een renderende zijdeteelt
alhier. Naar men beweerde hadden, tot in de jaren 1780, zijdeweverijen te Parijs
gewerkt met zijde die in de omstreken van de Franse hoofdstad gewonnen werd; de
teelt was er eerst tot verval gekomen toen de ruwe zijde uit het Zuiden (Provence en
Italië) de markt veroverde. De genoemde Landbouwcommissie was echter van oordeel
dat men best zou beginnen met de oprichting van de industrie: spinnerij, weverij en
ververij

Biekorf. Jaargang 58

226
van ruwe zijde die men uit Frankrijk en Italië zou invoeren. Ondertussen zou men
proeven ondernemen met de moerbeiboom en de zijderupsen; was de alhier
geproduceerde ruwe zijde van even goede hoedanigheid als de Franse en de Italiaanse,
dan zou de Vlaanderse zijdeindustrie met deze eigen grondstof kunnen werken.
Proeven ondernomen door de zijdemanufactuur van Meslin-l'Evêque bij Ath aanzag
men als zeer bemoedigend.(1) Zo was de toestand omstreeks 1828.
Het was niet de eerste maal dat in onze gewesten werd uitgezien naar een eigen
zijdeteelt. Reeds op het einde van de 16e eeuw bestond alhier een ‘zijdeprobleem’.
Onze voorouders waren verslingerd op fraaie kleren, vooral op zijden stoffen. En
alles moest ingevoerd worden. Alleen te Antwerpen werkten een aantal getouwen
met zijde die gesponnen en getwijnd uit Italië werd ingevoerd. De invoer van zijden
stoffen beliep jaarlijks millioenen guldens, een zware post in de handelsbalans van
onze Nederlanden ten tijde van de opstand tegen Spanje. Bij het opmaken van de
lijst der algemene middelen in 1578 zagen de prins van Oranje en de Staten in dat
zij het dragen van zijde zo maar niet konden verbieden, al de standen deelden in de
zucht naar luxueuze kledij die de Spanjaard hier had ingeplant. Daarom werd een
andere wijze van beteugeling gekozen: de belasting. Op het dragen van zijde werd
een taks geheven naar een tarief dat berekend was naar de sociale stand van de drager.
Zo hoopte men indirect de nadelige zijdehandel te remmen. De motivering die deze
taxatie van 1578 inleidt tekent, met het gepaste tikje overdrijving, de heersende
toestand; de originele franse tekst luidt als volgt: ‘cognoissant que la pomposité
plantée en ce pays par les Espaignolz, est tant excessive et enracinée au peuple, par
les superfluitez, bordemens et chiers accoustremens de draps de soye, que à grand
paine se peult cognoistre la maistresse contre la servante, ny la damoiselle et le
seigneur contre le bourgeois et marchande, excedans par orgueil l'ung l'aultre en
toutes bombances...’(2)
Deze eigen Vlaamse lust in zijden kleding wordt dertig jaar later, ten tijde van de
Aartshertogen, als een argument aangevoerd door een Brugs zakenman en magistraat
om een monopolie voor de handel in moerbeibomen te verkrijgen.
De aanvrager was Thomas Gramaye, een geboren Hollander, die vanaf 1592 te
Brugge verschijnt als schepen van het Vrije en in 1612 ook het burgermeesterschap
van ket Noordvrije bediend heeft. Gramaye was zestig in 1606, het jaar dat hij zijn
suppliek aan

(1) Prof. J. Kops, Etat de l'Agriculture dans le Royaume des Pays-Bas pendant l'année 1828.
Den Haag, 1830; p. 160-162.
(2) Archives du Nord 16, 1854, 256 ss. (A. Dinaux).
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Albrecht en Isabella voorlegde.(3) Vlaanderen (het graafschap) importeert jaarlijks
voor 6 millioen zijden stoffen uit het buitenland, zo betoogt Gramaye, en dit zonder
de ruwe en getweernde zijde die uit Italië wordt ingevoerd; dit zou men kunnen
vermijden als men zelf zijde produceert, zoals sedert enige tijd in Frankrijk gedaan
wordt; hij zelf heeft op grote schaal en op eigen kosten een cultuur van moerbeibomen
ondernomen. Gramaye komt dan met zijn voorstel voor de dag: hij zou 400.000 jonge
planten invoeren, de gemiddelde lengte van dit plantgoed zou een el tot 3/4 el met
de wortel zijn; heel die partij zou binnen het jaar in de voornaamste Nederlandse
provinciën gepoot worden. De ondernemer zou de aanplantingen gedurende vier jaar
bezorgen en het afvallige plantgoed door nieuwe stammen vervangen. Hij vraagt
daarom een alleenrecht van invoer en aanplanting in de Nederlanden voor 10 jaar,
alsook een prioriteit voor het oprichten van een zijdemanufactuur.
De aartshertogen stonden op 16 maart 1607 het gevraagde octrooi toe op
voorwaarde dat Gramaye met de aanplanting zou klaar zijn een jaar of ten laatste 18
maanden na de datum van het octrooi.(4)
De gestelde termijn verviel en de Brugse wethouder was met zijn moerbeibomen
nog niet uitgepakt. Zijn plan gaf hij echter niet op, hij genoot voort de steun van de
regering en verkreeg op 3 aug. 1609 een vernieuwing van zijn octrooi ‘pour luy seul
pouvoir amener, planter, eslever et vendre les blancqs meuriers, par tous noz pays.’
Gramaye legde de nadruk op het feit dat men gedurende de laatste drie jaar, vooral
in Frankrijk en Engeland, met goed gevolg de zijdeteelt beoefend had. Daar nu het
Bestand gesloten was en de vrede verzekerd zou de aanplanting kunnen doorgaan
‘op de vestingen van onze besloten steden en elders op het platteland zonder gevaar’:
de armen zouden daarin een goede broodwinning vinden.
De aartshertogen verzochten daarop de schepenen der Keure van Gent om in het
volgend seizoen (1610) een partij van 10 à 12.000 moerbeibomen, een leverantie
van Gramaye, te planten op hun vestingen en andere vage gronden. Ook particuliere
grondeigenaars dienden aan deze teelt deel te nemen. Dat de cultuur zal slagen lijdt
geen twijfel, zo schrijven de aartshertogen, alleen de twijfel heeft tot nu toe de
onderneming in de weg gestaan; en een gunstig gevolg zal zijn dat men veel minder
zijden stoffen zal invoeren en daardoor meer geld in het land houden. Voor de weverij
rekende

(3) Over de persoon van Thomas Gramaye (alias Grammaye, Gramez, Grammez): F. Van Dycke,
Recueil Héraldique 185. F. Priem, Précis archives de la Flandre Occid. 8, 129. L. Jadin.
Procés d'information pour la nomination des évèques et abbés des Pays-Bas I 159 (Rome
1928).
(4) Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, Règne d'Albert et Isabelle. I 323-324 (ed. V. Brants;
1909): uitgegeven naar een tekst uit het archief van Bergen. Deze ordonnantie werd gelijktijdig
gedrukt bij Gautier Manilius te Gent (F. Van der Haeghen, Bibliographie Gantoise I no 478).
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men nog op Antwerpen. De zijdewevers van deze stad waren grotendeels naar Holland
uitgeweken, doch enkele families waren ter plaatse gebleven en men hoopte op hen
om een zijdeindustrie tot stand te brengen met de grondstof uit eigen land.(5)
Gramaye was 83 toen hij te Brugge overleed (27 maart 1629). Zijn plannen en
octrooien voor zijdeteelt vormden een heel dossier, zij waren echter nooit tot
uitvoering gekomen. Na hem zwijgen de documenten over zijdeteelt. Totdat de eeuw
van de verlichting en industriële omwenteling aanbreekt.
Men weet hoe de regering van Maria-Theresia op elk terrein van landbouw, handel
en nijverheid de verbreiding van de volkswelvaart heeft nagestreefd. Ook de zijdeteelt
in eigen land werd dan weer actueel. Karel van Lorreinen liet te Tervuren
moerbeibomen aanplanten en in de Warande te Brussel kwekerijen van deze bomen
aanleggen om ze aan kleine burgers en boeren uit te delen en hun aldus een
bijverdienste aan de hand te doen. Ook minister Cobenzl verleende zijn steun aan
de kwekerijen door kolonel de Rameau in de omgeving van Brussel aangelegd.(6)
Het geringe succes van deze proeven verontrustte zelfs de geleerde mannen van
de Keizerlijke en Koninklijke Academie: in 1783 werd als prijsvraag voor 1785 het
volgende onderwerp vastgesteld: ‘Door welke redenen is de aenkweekinge der
Zijdewormen in deze Provintien mislukt, en welke zouden de middelen zijn, om de
zelve te doen gelukken?’(7)
Zijdeteelt schijnt een stokpaardje van de physiokraten uit de Pruikentijd geweest
te zijn. De economist Derival, een vlijtig volgeling van Diderot, bereisde langdurig
onze gewesten in de jaren 1780. In de steden van Vlaanderen zag hij veel gronden
vaag liggen, o.m. te Brugge, vooral in het westelijk deel van de stad. In zijn reisboek
van 1783 geeft hij de Brugse wethouders de welgemeende raad de zijdeteelt in hun
stad in te voeren, al de vage gronden met moerbeibomen te beplanten en zodoende
de plaag van de stad, het pauperisme, te bestrijden. Zijdeteelt en nijverheid zouden
werk verschaffen aan een deel van de 11.000 behoeftigen - nagenoeg een derde deel
van de bevolking - die stad en arm kamer ten laste liggen en steeds talrijker worden
ten gevolge van het verval der kantnijverheid. Het klimaat van Brugge laat de
zijdeteelt toe, de kwaliteit van de productie zou weliswaar beneden deze van Italië
en Frankrijk liggen maar toch voldoening geven. Zo de proeven in het Brusselse niet
de verhoopte uitslag hebben gegeven, dan is dit te wijten aan een gemis aan
opleiding.(8)

(5) N. Cornelissen, Culture du mûrier blanc. Messager des sciences et des arts 6. 1829-30,
315-318.
(6) P. Liindemans, Geschiedenis van de Landbouw II 251. L. Verniers, Bruxelles - Esquisse
historique 194.
(7) Vlaemschen Indicateur (van Gent) 10, 1783, 293.
(8) Voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens 5, 236-238 (Amsterdam 1783).
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De Brugse stadsoverheden, in meerderheid grondeigenaars, waren uiteraard weinig
industriegezind en zijn op het vooruitstrevende plan van Derival niet ingegaan.
In dezelfde jaren experimenteerden de Fransen in het Vlaanderen van hun Noorden.
Met steun van de regering had Girollet te Rijsel 500 lands gepacht bij de Porte
Notre-Dame om er moerbeibomen te planten; het plantgoed was uit Vitry geleverd.(9)
Gedurende onze politieke vereniging met ‘zijdeland’ Frankrijk had de zijdeteelt
in onze provinciën geen zin meer. Na de vereniging met Holland echter doken de
oude plannen weer op, zoals blijkt uit het verslag van 1828 van prof. J. Kops dat in
het begin van deze mededeling besproken werd.
Gent was alsdan een centrum van hof- en tuinbouwkunde, en de agronomische
kant van de zijdeteelt trok er ook de aandacht van sommige leden der Société
d'Agriculture et de Botanique.
In 1829 publiceerde Norbert Cornelissen, de bekende Gentse animator, een
historische nota over de cultuur van de witte moerbeiboom. Zijn mededeling werd
terstond aangevuld door Alexander Rodenbach van Roeselare. Blinde Rodenbach
blijkt een actief belang te hebben gesteld in de zijdeteelt. Hij had zich gedocumenteerd
te Rijsel, de industriële hoofdstad van het Franse Noorden en stad met een Vlaanders
klimaat, en had er vernomen dat in vochtige en natte jaren de bladeren van de
moerbeiboom alhier te hard uitvallen voor de wormen: deze zullen dan met voordeel,
gedurende de eerste periode van hun ontwikkeling, gevoed worden met latuw (sla).
Men mag dus niet uitsluitend op de moerbeiboom werken, zo besluit Rodenbach,
onze landbouwkundigen zouden zelfs goed doen ook het blad van de schorseneer
niet te verwaarlozen. En hij verzendt naar het januari nummer 1830 van de Revue
des Revues waar over dit experiment gehandeld werd.(10)
De belangstelling van Cornelissen en Rodenbach voor zijdeteelt valt samen met
de oprichting te Gent van een Maatschappij voor de bevordering van de zijdeteelt,
de vereniging Morus et Bombyx (Moerbeiboom en Zijdeworm). Doel van de
Maatschappij was een nationale zijdeindustrie met eigen grondstof in het Koninkrijk
der Nederlanden tot stand te brengen. Haar zetel was de tuinbouwinrichting van sieur
Lanckman, die geen onbekende was in de landbouwwereld.(11) De regering steunde
de Maatschappij met een toelage van 1000 florijn.
Het jaar 1830 schijnt een hoogtepunt in de bedrijvigheid van Lanckman en zijn
Morus et Bombyx geweest te zijn. De regering

(9) V. Derode, Histoire de Lille 2, 335-336 (Rijsel 1848).
(10) Messager des sciences et des arts 6, 1829-30, 329-331. - Over Alexander Rodenbach zie de
bijdrage van J. Delbaere in Biekorf 1953, 49-58.
(11) P. Claeys, Mémorial de la ville de Gand 517. - Lanckman had in 1820 een nieuwe
aardappelsoort gewonnen, naar hem genoemd ‘Lanckman’; Claeys, Mémorial 385.
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publiceerde in dat jaar een ‘Reglement voor de Nederlandsche Maatschappij van
zijdeteelt, gesticht onder de bescherming van Willem den Eersten.’(12) Lanckman
maakte op 28 mei bekend dat elke vrijdag in zijn bedrijf van de Krochtstraat een
openbare demonstratie van mechanische afhaspeling van zijde zou plaats hebben.
Buiten de Heuverpoort had hij alsdan een eigen kwekerij van witte moerbeibomen.
Eieren van zijdewormen werden kosteloos aan al de aanvragers geleverd. Op 4
november zou een tentoonstelling van de uitslagen der leden gehouden worden. En
op het programma stonden natuurlijk een reeks eermetalen, toe te kennen aan de
beste medewerkers, o.m. een medaille voor de mededinger die in 1832 het grootste
aantal moerbeibomen zal hebben hetzij in waaiboom hetzij in haag of struik.(13)
De nieuwe Belgische regering steunde voort de proeven en de experimenten. Een
koninklijk besluit van 1832 voorzag de kosteloze uitdeling van moerbeiplanten en
een premie van 5 florijn per kg opgebrachte zijdepoppen. Te Ukkel en Walshoutem
werden proeftuinen voor zijdeteelt ingericht.(14)
De activiteit van de Gentse Maatschappij voor zijdeteelt had ook in
West-Vlaanderen weerklank gevonden. Dit bleek o.m. bij het bezoek van de
Koninklijke Familie te Brugge in augustus 1838. Een zekere Jan van de Kerckhove
uit St.-Michiels schonk alsdan aan de Koning een stuk zijde dat in zijn fabriek
geweven was; de daarin verwerkte ruwe zijde had hij zelf gewonnen uit wormen van
eigen kweek. Het gevolg was een gouden medaille door de Koning toegezonden aan
de burgemeester van St.-Michiels die de gemeenteraad in buitengewone zitting
bijeenriep om de onderscheiding op de borst van de wakkere inboorling te hechten.(15)
De zijdeteelt moet alhier nog omtreeks 1840 een aantal beoefenaars hebben geteld.
In dat jaar immers kwam de Gentse uitgeverij Snoeck-Ducaju op de markt met het
handboekje De belgische moerbezienplanter en zijwormopvoeder, opgesteld door
L.A. Delathauwer en uitgegeven ‘ten voordeele van den armen’.(16)
De ongelukkige jaren veertig stonden voor de deur. De droom van een eigen
zijdeteelt schijnt wel in de grote economische crisis van die jaren te zijn verloren
gegaan. Men begon meer industrieel te denken. Uit de belangrijke studie van G.P.
Baert (De Zijdewever te Deinze; 1950) weten we dat de zijdeweverij eerst in 1847
in de Vlaanderse zijdestad werd ingevoerd. Het vraagstuk van de zijdeteelt op eigen
bodem werd alsdan niet meer opgeworpen.
A. VIAENE

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Stadsbibliotheek Kortrijk. Fonds Goethals-Vercruysse.
Claeys, Mémorial 529. - Messager des sciences et des arts 6, 1829-30, 306-307.
Lindemans a.w. II 251.
J. De Smet in Handelingen Soc. d'Emulation 92, 1955, 124.
F. Van der Haeghen, Bibliographie Gantoise 5 no 8345.
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De laatste abt van Sint-Bertinus
Zijn verblijf te Poperinge
1790-1792
In 1764 was de machtige abdij van St. Bertinus, te Saint-Omer (Pas-de-Calais),
opnieuw in commende gekomen met de benoeming van kardinaal Antoine-Clériadec
de Choiseul-Beaupré, aartsbisschop van Besançon, als abt. Enkele jaren later achter
werd het de monniken gegund een eigen abt te kiezen. De stemmen van de
communiteit vielen op hun confrater, dom Joscio Dallennes, van Aire, die op 15
maart 1773 tot coadjutor van kardinaal de Choiseul werd verheven(1). Dom Joscio
zou nog tot 22 februari 1774 moeten wachten om de commendatarius op te volgen
en als laatste reguliere abt van St. Bertinus in de geschiedenis op te treden(2).
Eeuwenlang was de abt van St. Bertinus een aanzienlijk personage geweest. Als
graaf van Arques, heer van Poperinge, Oxelaere, Zwijnlande, enz., waren zijn
inkomsten belangrijk genoeg om rijk geprebendeerde kerkvorsten zoals de beruchte
kardinaal Dubois aan te lokken(3), en zijn politieke invloed in de Staten van Artois
was eens overwegend geweest.
Maar toen dom Dallennes op 17 mei 1778 de abtswijding uit de handen van
kardinaal de la Rochefoucauld, aartsbisschop van Rouen, mocht ontvangen, was de
tijd van deze wereldse grootheid reeds voorbij. De grote beproeving naderde. In
november 1789 droeg de Nationale Vergadering al de goederen van de Franse kerk
aan de Natie over; het volgende jaar, op 13 februari 1790, schafte ze al de
kloosterstichtingen af; kort daarop werd het dragen van het kloosterhabijt verboden
(14 september 1790) en de jacht op de priesters zou weldra volgen. Toen dom Joscio
deze storm voelde naderen, besloot hij, met enkele van zijn monniken, naar veiliger
oorden uit te wijken.
Was hij, in Frankrijk tenminste, geen abt meer, noch graaf

(1) Proces voor informatie van dom Joscio Dallennes in Bull. Inst. historique beige de Rome,
11 (1931), blz. 234-236.
(2) H. de Laplane, Les abbés de Saint-Bertin d'après les anciens monuments de ce monastère,
II (Saint-Omer, 1855), blz. 458-459 en 465-507. De Laplane spelt de naam, ten onrechte,
‘d'AUesnes’. Over herkomst en familie, zie: O. Bled, Notes sur Joscio Dallennes, dernier
abbé de Saint-Bertin, Buil. Soc. Ant. Morinie, XIII, blz. 242-256; over zijn portretten, zie
ibidem, blz. 332, en H. de Laplane, op. cit., II, blz. 496.
(3) In 1763 beliepen de inkomsten van de Poperingse proosdij ongeveer 24.000 franse ponden
(Bull. Soc. Ant. Morinie, VII, blz. 711). In 1791 werden de inkomsten van Poperinge op
24.383 franse ponden geschat (ongeveer 13.275 brabantse gulden), en deze van de proosdij
van Zwijnlande, - een heerlijkheid gelegen tussen Poperinge en Kassel, - op 43.126 franse
ponden (ongeveer 23.480 gulden): Arras, Arch, du Pas-de-Calais, série 2 L, abbaye de
Saint-Bertin.
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van Arques, noch heer van Oxelaere, in de Nederlanden daarentegen was hij nog
steeds heer van Poperinge en van Zwijnlande alwaar hij door een proost
vertegenwoordigd was. In mei 1790 kwam hij zich dus, als doorluchtig refugié, in
zijn proosdij van Poperinge vestigen(4).
Vanouds eigenaar van de uitgestrekte villa Pupurninga, bezaten de abten van St.
Bertinus in en rond Poperinge nog belangrijke eigendommen; het centrum daarvan
was het Vroonhof, het kloostergoed gelegen tussen de Rekhof en de St. Bertinuskerk.
Daar stonden, op de huidige Botermarkt, tussen de vaart en het koor van de kerk de
gebouwen van de proosdij. In de XVIIe eeuw was het een sierlijk huis geweest,
omringd van twee slanke torentjes, waarvan de silhouet op de ets van Vedastus du
Plouich nog te herkennen valt.(5). In 1741 had men deze trotse residentie gesloopt en
vervangen door een ietwat bescheidener ofschoon zeer ruime herenwoning die tot
heden toe, alhoewel verminkt en verminderd, is blijven voortbestaan. Zij vormt de
(voormalige) woning van de directeur van de Rijksmiddelbare school en deze van
de onderpastoor van St. Bertinus; boven de koetspoort heeft een venster nog zijn
oorspronkelijke achttiende-eeuwse omlijsting bewaard.
In Poperinge was de abt van St. Bertinus nog machtiger dan in Saint-Omer. Al
had de Oostenrijkse centralisatie zijn politieke rechten fel besnoeid, toch had hij nog
meezeggenschap in de benoeming van de Magistraat, de aanstelling van de pastoors,
kosters, schoolmeesters, beiaardiers, enz.(6); hij was pastor primitivus, d.w.z. erfelijk
pastoor van de drie parochiën van Poperinge: St. Bertens, St. Jan en Onze Lieve
Vrouw.
Men herinnerde zich nog te Poperinge de blijde intrede van Dom Joscio Dallennes,
op 8 september 1778, in zijn West-Vlaamse heerlijkheid(7). Naar het aloude gebruik
was de

(4) Arras, Arch, du Pas-de-Calais, loc. cit. Dom Joscio woonde de Corpus Christiprocessie bij
te Saint-Omer op 3 juni 1791 (H. de Laplane, op. cit., II, blz. 493).
(5) Bij Sanderus, Flandria illustrata, II (Keulen, 1644), blz. 646, en J. Blaeu, Novum ac magnum
Theatrum urbium Belgicae regiae, gereproduceerd in J. de Seyn, Dict. hist, et géogr. des
communes elges, II (Brussel, 1925), blz. 245.
(6) Men vergelijke het keizerlijk besluit van 5 maart 1721 (Vierden Placcaert-Boek I, Gent,
1740, blz. 578-579) met dat van 29 april 1782 (Zesden Placcaert-Boek I, Gent 1786, blz.
657); L. Gilliodts-van Severen, Les coutumes de la ville et seigneurie de Poperinghe (in
Coutumes des pays et comté de Flandre. Quartier de Furnes, VI), heeft de politieke
ontwikkeling te Poperinge in de loop van de XVIIIe eeuw op een onvoldoende manier
geschetst.
(7) Op 30 juni 1778 dient de Magistraat een verzoekschrift in bij de gouverneur-generaal ten
einde de toelating te krijgen ‘de présenter à l'abbe de St. Omer, seigneur temporel de la ville
de Poperinghe, les vins d'honneur consistant en 24 pots de vin ordinaire et ce sans pouvoir
être tiré à conséquence’: Poperinge, Stadsarchief, Resolutieboek nr 474, fol. 319ro.
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Magistraat in staatsiekledij, omringd door de geestelijkheid en de gilden van de stad,
de prelaat komen groeten te Zwijnlande, waar hij zijn koets verlaten had om plaats
te nemen onder de baldakijn. Een triomfantelijke stoet had hem naar de hoofdkerk
geleid onder het geluid der klokken, het geroffel van de trommels en het schieten
van de vier vuurmonden van de St. Jorisgilde, ‘alle gilden gelyk gekleed met hunne
waepens van eere, alle studenten te peerde in houssaeren, vier

Voormalige Proosdij te Poperinge 1741
Tekening D.B. Groenendael

triumph-waegens... te weten den waegen met de maegd van Poperinge, die hem een
corte aanspraeke dede, den waegen met de brauwers, op welke was een springende
fonteyne, uyt welker vat dry cuyperkens tapten door eene en de selve kraene, rooden,
witten, en geylen wyn, en al dansende denselven uytdroncken. Daernaer volgde de
draeke van St. Joris, den
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thoren van St. Barbara, waer op was verbeeld den grave van Vlaendern die de brieven
van heerlikheyd gaf aen den abt in het bywezen van twee monicken; ten vyfden den
hommelwaegen op welke een ballet gedanst wiert van vyf herders, terwyl men bezig
was met hommel te plucken’. In de St Bertinuskerk gekomen had de abt een plechtig
Te Deum aangeheven, en 's anderendaags waren hem de Magistraat en de vijf gilden
nogmaals komen gelukwensen(8).
Maar in 1790 was het onthaal koeler. Een min of meer uitgesproken oppositie
tegen de machtige heer en abt was in het stadje altijd voorhanden geweest, zowel
aan de kant van de burgers, die steeds om meer onafhankelijkheid hadden gestreden,
als aan de kant van de parochiale geestelijkheid, die het eeuwig toezicht van hun
‘pastor primitivus’ steeds met tegenzin had verdragen(9). Nu was de tijd voor de
emancipatie eindelijk aangebroken en het schijnt wel dat de revolutionnaire gedachten
in sommige kringen gunstig werden onthaald. De jeugd vooral was voor de nieuwe
geest gewonnen en liet het somtijds tot uiting komen. Hierover licht ons de volgende
brief van dom Joscio Dallennes aan de magistraat in. Het stuk is in het frans en draagt
de datum van 2 april 1792. Wij laten de spelling onveranderd; het geschrift is niet
dat van de prelaat maar wel van een secretaris: dom Dallennes heeft slechts de brief
getekend en misschien ook de tekst gedicteerd(10).
Messieurs,
Je me suis plains différentes fois à plusieurs dentre vous des insultes faites tant
aux émigrés qu'aux habitants même de vôtre ville par la jeunesse d'icelle. Je m'étais
flatté que ces mesures de ma part vous en feraient prendre de justes pour arrêter ces
désordres contraires à la tranquillité publique; hier, entre six et sept heures du soir,
trois de ces polisons dont j'ai envoié le nom ce matin à Mr le Bailli sont venus jetter
des pierres dans les fenêtres et dans

(8) De koster van Reningelst, P.L. Cuvelier, heeft ons een levendige beschrijving van de blijde
intrede van Joscio Dallennes te Poperinge in zijn Memoriael (fol. 29vo) gelaten; wij volgen
ook gedeeltelijk J. Opdedrinck, Poperingana (Poperinge, 1898), blz. 19-21, die zijn
bijzonderheden uit een mij niet toegankelijk handschrift is gaan halen, het Register van de
octroyeerde Retorycke Guide van Sinte Barbara gheseyt Roysche Barbaristen binnen
Poperinghe, beghinnende anno 1653.
(9) Op 29 maart 1675 werd, na dertig jaren kleinzielige en soms belachelijke twisten, een
concordaat gesloten tussen de bisschop van Ieper en de drie pastoors van Poperinge enerzijds,
en de abt van St. Bertinus, dom Benoit de Béthune anderzijds; copieën van deze overeenkomst
kunnen gevonden worden te Poperinge, Stadsarchief, 598bis, nr 1; ofwel te Arras, Arch.
Pas-de-Calais, 2 H 6, fol. 67vo-72vo. Zie nog D. Haigneré, Des chartes de Saint-Bertin. IV,
nrs 4489, 4493, 4499, 4511, 4512, 4521, 4527, 4538, en Archivenboek van Rond den Heerd,
II, 1874, blz. 81.
(10) Poperinge, Stadsarchief, nr 466/2, M, stuk 10.
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la porte de la prévôté; ils en ont même lancé contre le portier qui voulait les chasser;
ça n'est sur aucun rapport que je vous fais cette dénonciation mais de visu, vous
requérant trés expressement de faire droit sur la plainte qui vous sera portée de ma
part par Mr le Bailli et de faire un exemple que je crois neccessaire tant pour la sureté
publique que pour le repôs des particuliers.
Je suis trés parfaitement
Messieurs
Vôtre très humble et très affectionné serviteur
Dallennes, abbé de St Bertin
Poperingues le 2 avril 1792.
Welk antwoord op deze brief werd gegeven, is ons niet bekend; wij weten evenmin
of de stappen bij de baljuw enig gevolg hebben gehad. Reeds kon abt Dallennes
vermoeden dat hij ook zijn Poperingse heerlijkheden niet langer zou kunnen bewaren.
Enkele dagen later (20 april) verklaarden de girondijnse ministers van Lodewijk XVI
de oorlog aan Oostenrijk en de Franse legers rukten de Nederlanden binnen. Poperinge
werd in het begin van november ingenomen(11). Op 14 november kwamen de
commissarissen de vertrekken van de proosdij verzegelen(12).
Intussen was dom Dallennes op de vlucht gegaan. Ditmaal spoedde hij zich naar
Maastricht, waar hij tijdelijk de gastvrijheid mocht genieten van de Kruisheren.
Weldra voelde hij zich daar ook niet meer veilig en nam de wijk naar Duitsland; hij
bleef aldaar waarschijnlijk tot aan het sluiten van het Concordaat(13).
‘Nog voor in ballingschap te gaan, zo wist de Franse kanunnik O. Bled te vertellen,
had de laatste abt van St. Bertinus, samen met de laatste proost van Poperinge, dom
[Laurent] Cuvelier, in handen van de kapitteldeken van Ieper(14), kostbare voorwerpen
in bewaring gegeven. De deken had zich verbonden deze schat op eerste verzoek
van de deponenten terug te bezorgen. Na zijn terugkeer uit Duitsland moest dom
Joscio een proces te Brussel inspannen om de in bewaring toevertrouwde voorwerpen
terug te vorderen. Hij verloor echter zijn geding’.
In 1803 werd dom Dallennes het verblijf in Saint-Omer opnieuw toegelaten. Maar
het was te Nemours dat de steeds

(11) Journal de Philippe-Benoît van Renynghe à Poperinge (1780-1794), in Tablettes des Flandres,
I, 1948, blz. 102.
(12) Poperinge, Stadsarchief, nr 466/2, Q, stuk 1.
(13) H. de Laplane, Les abbés de Saint-Bertin, II, blz. 493-494.
(14) De laatste kapitteldeken van Ieper was Ant. Petrus Walwein; hij overleed op 8 december
1793. Het waren dus zijn erfgenamen die weigerden het in bewaring gegevene te restitueren.
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rusteloze abt zijn ogen zou sluiten, op 2 augustus 1803, in zijn 79e levensjaar(15).
Zijn Westvlaamse heerlijkheid heeft Joscio Dallennes niet zonder herinnering
gelaten. Heel lang had de Magistraat van het stadje geen andere vergaderplaats dan
de zalen van de proosdij. In 1781 liet de abt de herberg de Grote Sint Joris, op de
hoek van de Markt en de Ieperstraat, herbouwen om als stadhuis te dienen. Het
gebouw was in oktober 1783 voltooid, en de wetheren aanvaardden het geschenk op
voorwaarde dat ‘ledit quartier, dès que le Magistrat s'en aura mis en possession,
restera à l'usage perpétuel des magistrats de cette ville, et que l'entretien dudit quartier
en général et de chaque pièce en particulier restera aussi perpétuellement à la charge
de l'abbaye de St. Bertin’(16).
Het gebouw van dom Dallennes, dat een merkwaardig voorbeeld van Louis XVI
stijl ten onzent was, werd in 1911 gesloopt om plaats te maken voor het huidig
neo-gotisch stadhuis. Toen verdwenen de keurige boiseries waarmee Joscio de grote
zaal op de eerste verdieping van de Grote Sint Joris had laten bekleden; de
wapenschilden, beladen met abts-tekens(17), die deze versiering opluisterden, hebben
de slopers niet eens tot eerbied kunnen dwingen.
DOM N. HUYGHEBAERT.

Sint-Jansvuur te Brugge. 1659
‘Opden 25. junij 1659 was het brant op de coolplatse tot Jaecques Maertens eenen
naegelmaeckere ontrent ten thien uren voor de noene ende brande het dack met de
opperste stagie af, ende was dit vier ontstaen uit een deel coolen die de vrauwe bij
haeren knecht hadde doen opraepen vant sint ians vier tsavonts te vooren ende haddese
doen boven draeghen ende waeren wederomme ontsteken midts sij niet wel en waeren
gheblust gheweest.’
- Uit het Handschrift (Rare Geschriften) van Jacques Inbona, blz. 121.

(15) O. Bled, Notes sur Joscio Dallennes, blz. 256; H. de Laplane, de schrijver van Des abbés de
Saint-Bertin, bezat een belangrijk dossier over deze zaak, namelijk verscheidene brieven van
dom Dallennes en proost Cuvelier. Wat er van deze papieren geworden is, heeft kanunnik
Bled nooit kunnen uitmaken.
(16) Poperinge, Stadsarchief, Resolutieboek, nr 474, blz. 369.
(17) J. Opdeärinck, Poperingana, blz. 25. H. de Laplajie (II, 495) beschrijft dit wapen als volgt:
‘d'or à huit losanges [de gueules], 2, 3, 2, 1, et un cotice de sable mouvant du flanc de la
pointe du chef au flanc senestre de l'écu, accosté et senestré d'une fleur de lys de gueules
posée en bande’. Zou ons geen Poperingenaar kunnen zeggen waar die boiseries zich thans
bevinden?
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Babetje van de kosters vertelt over Damme
(Vervolg en slot van blz. 209)
Maar kwestie van spoken en betoveren, d'r zijn daar remedies tegen wee'je. D'r kwam
daar een wijf aan d'Hogebrugge en ze vroeg om te drinken en Tiele had seffens
perzonktie en deed een graantje zout in de komme koffie; dat wijf 'n kost het niet
drinken en ze goot de komme uit. ‘'k He't gepeisd, zei Tiele, dat 't een toveresse was
en dat ze hier kwaad aan 't doene was: mijn keern 'n ging niet af en 't was al schuim’.
Zout is krachtig, dat is gewijd in de zee; als ge maar een graantje voor 't deurgat op
de zulle legt, 't kwaad kan er niet meer over.

Langs de Damse vaart ca. 1900. St. Christoffelhof

Al de Ronselare, te Oostkerke, achter die grote wateringe een beetje innewaarts
te lande woonde Sieska; en ze beweerden als ze kost kwaad doen dat ze 't voor de
moeite niet zou laten, 't Was juiste daarom dat er nooit niemand allene naar Dudzele
achter de vroevrouwe wilde gaan, ze waren altijd getweeën. Zie, als ge 's nachts om
de vroevrouwe reed, liep er daar seffens een witte katte voor de sieze en 't peerd kost
niet voort.
Liete de Lapper uit dat herbergske ‘Elk weert hem’ van rechtover de meisjesschole
had ook de name van toveresse, ze sloeg op de kinders hun hoofd: ‘Hoe gaat 't
meisje?’ Maar de joengers sloegen seffens op heur arm: ‘Goed Liete’ en ze maakten
zere een kruiske. En als ze verre genoeg waren riepen ze: ‘Natte, tutte, dronkelutte!’
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Ze gebruikten ook een schapulier en een trouwring tegen 't kwaad, 't Is zo waar dat
ze het eerst moeten afdoen of anders kunnen ze hun niet verdoen. Dat meisje die zich
hier te Damme opgehangen heeft uit liefdeverdriet, had toch eerst heur schapulier
afgelegd.
Maar niets machtiger en krachtiger dan een paasnagel, maar je moet dat krijgen,
't mag niet gekocht worden of de kracht is er uit. De mensen die een klein kind
hadden, vroegen een brokske paasnagel aan de koster om in 't wiegske te leggen.
Een vrouwe die verklaaid was, droeg altijd een beetje op heur herte en zelfs
mannevolk droeg dat in hun kleren.
Je moest je ook zwichten van die onbekende rondleurders. Tooiens kochten een
keer geen rattevergif en die vint verdreegde seffens: ‘Je gaat 't junder beklagen!’ En
waarachtig, 's anderendaags zaten ze zwart van de ratten.
'k Zegge niet, er waren daar ook farseurs bij die spook speelden met een wit laken.
Maar dàt is toch waar gebeurd. Ze wedden in de staminee wie dat er zou durven 's
nachts een pak van een graf op 't kerkhof halen. En een boereknecht riep: ‘Ik 'n ben
van geen duivel benauwd!’ En als hij nu, in de pekdonkeren, ten twaalven van de
nacht zijn pak van 't graf gehaald had, bleef zijn veste aan den arm van een gebroken
kruise haperen. Hij trok, vloekte en verwenste, en als hij los gerocht liep hij in een
vlucht rechte naar huis en in zijn bedde. Maar 't was te late, 't verschot was aan zijn
herte geslegen: twee dagen nadien stierf hij subiet.
Binst dat we van 't kerkhof spreken schiet mij dat oud spellewerkersliedje te binnen
dat ze te Moerkerke zongen:
Den eersten dag is zij ziek geworden,
den tweeden dag is zij gestorven,
den derden dag naar Gods behagen
zag men dat vrouwtje naar 't kerkhof dragen.
't Werd nacht, 't werd nacht, 't werd middernacht,
dat vrouwtje verrees al uit haar graf.
Al uit haar graf is zij verrezen
en naar haar huis is zij getreden,
zij gaf een klopje op de deur
en heur man zei: wie is er daar?
Ach lieve man verschrik niet zere,
ik ben gezonden van God den Here.
Zijt gij gezonden van God den Heer?
zeg waarom dat gij wederomkeert.
- Omdat gij ons kindertjes wel zoudt leren
en brengen tot 's hemels Heren,
omdat gij ons kindertjes wel zoudt spijzen
en brengen tot 's hemels paradijzen.
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Zij is al 't achterpoortje uitgegaan
en zei: och God hier zal ik staan,
ze zei: och God hier zal ik rusten
met alle zesse mijn onnozele dutsen,
ze zei: och God hier zal ik slapen
met alle zesse mijn onnozele schapen.

Op de Haringmarkt spookte het hoegenaamd niet, maar in een van die huizetjes aan
de pompe kwamen ze niet overeen: de zeune sloeg zijn vader en sleurde hem buiten.
Als hij bij de pompe kwam riep de vader: Sta jongen, sta!... tot hier heb ik mijn eigen
vader gesleurd, 'k ben gestraft waar da'k gezondigd heb.’ En die jongen verbleekte,
raapte zijn vader op en verzorgde hem tot aan zijn dood. Hij is van Damme vertrokken
en ze'n hebben er nooit meer van g'hoord.
De koster vertelde ook nog van de oude burgemeester Vaartje Traans, hij kost
maar juiste goed zijn name schrijven maar hij hield aan 't burgemeesterschap, 't Was
een keer stierekeuringe op een goevrijdag en de pastor zei nog: ‘Je weet dat er geen
klokkengeluid mag zijn...!’ - ‘Tut, tut! zei Vaartje, de paster in zijn kerke en ik op
mijn stadhuis.’ en hij liet 't klein kloksje en zelfs de triomfklokke luiden. Hij heeft
heel zijn leven burgemeester gespeeld tot op zijn sterfbedde. Hij lag dikke van 't
water en de koster en Kotje Dombrechts waakten en waren overtuigd dat de zieke
aan 't sterven was. Ze vertelden halfluide van de schurkestreken die 's nachts te
Damme gebeurd waren: ze hadden al de sleutelgaten vol nagels gestoken. ‘Wacht
maar, zei Kotje alzo, totdat we ze betrapen.’ En de stervende burgemeester grolde
zonder zijn ogen te openen: ‘Steek ze maar achter slot en grendel de djiesche
schobbejakken!’ En van 't danig verschot sprong Kotje op van zijn stoel.
Honoriene, 't meisen van de burgemeester, die nóg geern een bezétje gekregen
had zei alzo: ‘'k Bedank je voor al 't gene dat je voor mij gedaan he't, maar zeg toch
nog een keer drie zoetje woordjes.’ En hij, met een heesche buikstemme, riep over
dat 't ging: ‘Sirope, sirope, sirope! en nog sirope, sirope! daar zie, dat zijn d'r nu vijf
zoete woordjes’.
Tegen 't wijf van de burgemeester zeiden ze Vaartjes Geete omdat ze altijd kraaks
op was, en ze wilde op heur sterfbedde te togen liggen in heur zwarte zijden kleed
met heur beste linten mutse aan en ook heur schoens. En 't deed er gelijk om, de
grafmaker had d'eerde van heur graf op de verkeerde kant gesmeten zodat de paster
nu al de rechter kant moest staan. En de bazinne Annekaa zei seffens: ‘Daar zie:
z'he't heel heur leven kraaks geweest en ze is nu kraaks begraven.’
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De koster vertelde ook nog dat er een keer een begravinge was en Klette de weeuwe,
een grote ongesnoekte, een roebedoe van een wijf, snikte luide in 't portaal van de
kerke en droogde heur tranen af. Sieke kwam dichter bij en troostte heur: ‘Je moet
gij zo geen verdriet maken Klette, wij komen wij'nder nog wel te gare.’ - ‘Zwijg, zei
z'alzo met een snok, zijn poten 'n zitten er nog niet in!’
Dat was een beetje stout gezeid van dat vrouwmens, maar je moet dat verstaan,
de werkmensen waren dan doodarm en blij van aan de kost te geraken. Die elders
wrochten, trokken de maandagnuchtend vroeg langs de Damse vaart, met een
‘ballesong’ al weerskanten over de schou're geslingerd, voor heel de weke van huis
weg, naar 't werk. 't Is dan ook niet te verwonderen dat de boeren uit de Broek 's
zaterdags vóór Dammekermesse lachten: ‘Ze komen were van Brugge de Damnaars,
z'en achter een koeielder geweest, kijk, de spenen hangen deur de mande!’ Als er
schooiers naar Damme kwamen zonden we ze altijd naar 't Vagevier, bij Wanne
Hoste, in de Broek; ze mochten daar de stallen mesten voor de kost.
Koster De Bel zond ze ook niet deure met een ijdele mage, neen hij, maar hij had
even veel bezoek van rijke mensen, 't huis was daar een beetje op gekend. Mijnhere
Vizaar van Sinte Kruis kwam hier dikwijls om meelworms voor zijn fezantenkweek,
en ik spotterden dan naar de meelzolder om meelworms van tussen de planken uit
te putteren, voor een kluite drinkgeld of een abrikoze of drie. Dat was den eerste
mens die ik per velo zag rijden, 't Was op een snikhete dag en hij had bij Roefel
Schoefel een kurf van een kwartje frank gekocht voor de zonne; 't was een heel
gevaarte die daar afkwam en hij keek sterlings voor hem en stampen dat hij deed...
's Zomers zagen we veel vreemdelingen uit 't seizoen; ze kwamen naar de torre
kijken, de dichter van Maarland ligt er onder begraven. Alle jaren, met Dammekermis,
kwamen de Van Maarlands zonen hier al zingende met de boot toe en ze hingen een
grote krone boven zijn hoofd op de markt. Dat was in de volle zomer, de derde zondag
van juli, en 't stroomde van 't volk van 's nuchtends vroeg om 't mirakuleus kruise te
vereren, 't Waren altijd dezelfde Bruggelingen van de konfrerie die in den ommegang
't kruise mochten dragen en den engel ging met 't vendel vorenop. Maar ze gerochten
oud en versleten, en 't schol niet vele of kruise en heel de santeboetieke 't viel al in
gruiselementen op de grond. Mijnhere paster is er moeten tussenkomen, en sedertdien
mogen alleen nog Damnaars 't kruise dragen.
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's Winters in den ijstijd was er ook veel volk te Damme. In 't jaar 1890 heeft het
dertien weken gevrozen. 't Begon te vriezen op Sinte Katarine (25 november) en de
koster zei: ‘We liggen er aan voor zes weken.’ We moesten seffens de porei uittrekken
en de kauwels uitsnij'en en in den erpelkuil steken. Maar als de zes weken nu voorbij
waren bleef de wind in 't vriezegat zitten! ‘Er is niets aan te doene, zei de koster, 't
zal nog voor zes weken vriezen.’ En hij zei de waarheid. En 't lag al doodgevrozen
dat op 't land was, en de kleine viggens vervrozen nevens de zeuge. Maar van de
tweede moere waren we al geleerd: we staken 't, effenaan dat er eentje kwam, onder
een zak tegen de balg van 't moertje.
De vaart had nog nooit zo lange toegelegen. 't Stropte van de schaverdijnders:
Hollanders die naar Brugge gereen hadden op hun Friese schaatsen en Bruggelingen
die, met een zaligmaker op de rik, van Sluis kwamen gereen met de wind in 't gat.
Och! 'k zagen da' toch zo geren, schone schaverdijnen, alzo overleggen en vallen
van 't ene been op 't andere, dat ze heel de breedte van de vaart nodig hadden, en
wiegen en zwieren dat ze deden op hun eeuwig gemak, allee 't ging allene. Elk die
er een beetje weg mee kost wilde 't ook leren. Maar d'r viel daar een meiske achterover
en 't kloeg toch zo deerlijk: ‘Oeie, aaie, wel Here toch mijn gat is geborsten.’ Sissen
de Roo die aan de brugge stond te kijken troostte heur: ‘Wel joengske toch, 't is al
heel zijn leven geborsten’.
De schaverdijnders bleven te Damme haperen om een asemtje te scheppen en
kochten, voor acht stuivers, een glas hete pons met een mokke, want er stonden aan
de brugge wel tien kramen en konfoortjes met kokende water. Voor twee stuivers
kregen ze een tipzak Damse mokken en 't volk van De Bels kost ze niet zere genoeg
naar de vaart toedragen in blekken zo groot als een tafel.
Waarmee en hoe dat de mokken gebakken wierden? Ja maar joengske, dat was
een kennesse apart voor de deeg te maken, 'k He't honderde keers zien doen en 'k 'n
zou z'algelijk niet kunnen bakken. Voor de goe' koopte deden ze een vaatje sirope
in en tunnen ongezuiverd zeem, met vliegen, worms en al. Ik hielp dat kuisen en
zuiveren door een presse met een fijne doek.
Lewie de Bel, de bakker, mengelde ruggeblomme en terwegruis met zeem, sirope,
kleine anijszaadjes en nog wat fijn gesneên witte zepe. De deeg, die in de trog gemaakt
was, wierd dan opengespreed op een wit geschuurde bank van die hoogte. De twee
bakkersknechten, dikke smoefels, trokken een
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verse witte lijnwaden broek aan en nu moesten ze elk overhands, weg en were over
de bank, die taaie deeg met hunder achterste kneên. Ja, ja verschiet niet! En als die
twee dikzakken genoeg gedogen en gekneed hadden, duwde Lewie de deeg in een
kuipe, en spande er 't deksel met een slunze op om te bewaren. Hij gebruikte daar
ieder keer zoveel deeg van, als hij voor 't moment nodig had.
't Gebeurde ook wel dat er mensen vroegen om wat ‘zelap’ in de deeg te mengelen,
om gemakkelijker naar achter te gaan: 't ging zoete binnen en 't slierde beter. Maar
ik, die dat niet'n wiste, en gewend zijn van in 't voorbijgaan een beetje deeg af te
nijpen en te smoefelen, 'k was alzo gepateeld!... 'k Moest alsan 't vertrek in d'oge
houden en de knechten loechen: ‘Zeg Babetje, ge zijt 't alzo gelapt van de zelap!’
De Damse mokken smolten in de mond, en ze kosten een jaar bewaren. Ze waren
zo vermaard dat men t'Antwerpen schreef: de vermaarde Damse mokkebakker.
Maar Lewie De Bel heeft nooit gezeid hoeveel gewichte van elks dat je er moest
in mengelen en hij is met zijn secreet 't graf ingegaan.
M.C.

Aller en Flandre sans couteau
(Op de vraag hiervoor blz. 192)
Deze uitdrukking was reeds in gebruik in de 16e eeuw. Wij vinden ze bij Henri
Estienne in zijn werk Deux dialogues du nouveau langage françois italianizé dat
volgens Brunet eerst te Geneve in 1578 gedrukt en uitgegeven werd. Ziehier de tekst
volgens de Antwerpse uitgave van 1579 (blz. 529; uitgegeven door Guillaume
Niergue).
Wie aan het Hof gaat leven zal zich wapenen met schaamteloosheid, zegt Estienne
in dit boekje dat op sommige bladzijden zo gewaagd is, dat het een censuur van de
Raad van Geneve opliep. De originele tekst luidt als volgt:
‘Si faut-il que vous soyez adverti de tout avant qu'aller à la cour, et de ceci
notamment qu'il vaudret mieux aller en Flandre sans cousteau (ce que toutefois
l'ancien proverbe ne conseille pas) qu'aller à la cour sans estre garni d'impudence.’
De uitdrukking wordt door Estienne in 1578 een oud spreekwoord genoemd. Werd
het reeds ergens uit oudere teksten opgetekend? Wat de betekenis betreft, onze tekst
schijnt te wijzen niet op een tafelmes doch wel op een mes ‘als wapen’ waarmede
de vreemdeling in Vlaanderen zijn man zal staan.
R.B.
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Toponymica uit de kuststreek
(vervolg van blz. 57)
OUDEMERSCH POLRE. Het renteboek van het S. Janshospitaal te Brugge (begin 14e
eeuw) vermeldt een ‘oudemersch polre’ te Ramskapelle (f. 87). Het ligt voor de hand
in dit toponiem een oude meersch te zien. Dit is nochtans onjuist. Oudemersch polre
is een verkeerde, volksetymologische schrijfwijze voor Oudemaarspolder, liggend
buiten de Evendijk tussen Blankenberge en Heist (zie Biekorf 1953, 225).
Het is nuttig daarop te wijzen om te verhinderen dat dit toponiem ooit eens in een
studie van de meersch-toponiemen zou verzeilen en het verspreidingsbeeld ervan
zou komen vervalsen. Eens te meer blijkt het hoe voorzichtig men met de schrijfwijze
van plaalsnamen moet omspringen. Er mag eigenlijk geen enkele schrijfwijze
onkritisch aanvaard worden. Wij hebben daarvan in onze ‘Toponymica’ reeds
voorbeelden bij de vleet gegeven.
De oude Moye. Dit is de naam van een oude polder te Hoeke, die gewoonlijk begrepen
wordt als ‘oude moeie’ (moeie = tante). Meri kan ook met dit interessante toponiem
niet voorzichtig genoeg zijn. Moye, mooie staat o.i. in verband met modere, moddere,
modde en betekent waarschijnlijk modderland, slijkland. Een nevenvorm en synoniem
van mude (bijv. in Sint-Anna-ter-Muiden?). Moet nog nader onderzocht worden.
PASTERSPANNE. Een grazige, uitgestrekte duinpan te Knokke, waar vroeger schapen
en koeien graasden. Sedert lang verdwenen. Ook hier speelt de volksetymologie ons
lelijke perten, want deze panne heeft met de dorpspastoor niets te maken. Zij is nooit
eigendom van de kerk geweest. Moet eigenlijk zijn pasteur panne. Pasteur = weide
(oudfr. pasture).
Vergelijk Pasteur dijk te Heist (Biekorf 1953, 119).
Doze (de): een laag gelegen weide in de Greveningepolder te Westkapelle. Zeer
waarschijnlijk volksetymologische vervorming van doeze: veenmoeras. Derhalve
verwant met de naam van Ter Doest, waarvan Mevr. C. Tavernier-Vereecken (Meded.
Ver. Naamk. Leuven, 32, 1956, blz. 113) op overtuigende wijze de etymologie
opgehelderd heeft.
Wellicht zitten er in West-Vlaanderen nog andere doesnamen in volksetymologisch
vervormde toponiemen verborgen. Horen hier niet thuis de vele dossewegen. Een
dosseweg of dorseweg immers is ‘een wegel die te smal is voor de door-
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tocht van een rijtuig, maar breed genoeg voor een dors of peerd’ (De Bo).
We hadden voor veenmoeras in onze streek dus volgende woorden: moere, heve
en doeze. Die woorden hebben ongetwijfeld niet dezelfde betekenis gehad. Moere
is laagveen in 't algemeen. Heve is verland laagveen. En betekent doeze hoogveen?
Moeilijk om uit te maken. Daarnaast hadden we ook nog waze, ooze, mode of mude,
maar die betekenen meer slijkgronden, aangeslibde gronden.
KORDEWAGENHOEK. Een tiende sectie te Westkapelle en Hoeke: de cordewaghen
thiende (1400), den cordewaghen houck in Grevenynghe (1596), de
cordewaeghenhoeck (1674) enz. Omvat geheel het 23ste en een deel van het 24ste
begin van 's-Heer-Baselishoek, een stuk van de watering van Greveninge (volgende
beginnen: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 21), alsook een deel buiten de Greveningedijk, buiten
watering. Wij vragen ons af wat die naam met een kordewagen of kortewagen
(kruiwagen) te maken heeft. Als wij op de kaarten van de wateringen de vorm van
deze tiende sectie bekijken, dan gelijkt deze wel met een beetje verbeelding aan een
kruiwagen van boven gezien.
TEMPLE. Een kaart van de watering van Groot-Reigarsvliet (1799), bewaard in het
Rijksarchief te Brugge (nr 519), duidt een hofstede aan met name ‘temple’. Tot welke
schromelijke vergissingen een klakkeloze aanvaarding van deze schrijfwijze zou
leiden blijkt wel uit het feit dat hier niets anders bedoeld is dan het sedert lang
verdwenen hof ten Poele (23ste begin van Gr. R.). Een andere niet gedateerde kaart
Van Gr. R. (Rijksarch. Br. nr 570) schrijft zelfs tempele. De verwarring wordt in de
hand gewerkt door het feit dat de echte Tempelhoven in West-Vlaanderen niet
zeldzaam zijn.
JOZEF DE LANGHE.

Volksgeneeskunde
Ziektediening.
Vanuit Meulebeke gaat men dienen: naar Zulte tegen de zilte, naar Zwevezele voor
de koeke aan 't herte, naar Bavikhove voor de slappe leên. Tegen nagelgaten gaat
men dienen naar ‘het Veldkruis’: men moet daar brood of patijnnagels werpen, of
in de bomen slaan.

Een remedie tegen de koeke.
Gestampte perzikstenen in verse, ongekookte, nog warme melk drinken. De koeke
waartegen men dat te drinken gaf was ‘op de lever.’
Opgetekend 1955.
V.H. MEULEBEKE
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Het dagelijks leven van een rijke familie in de 17e eeuw
Naar het handboek van Jonker van Nieumunster
Brugge 1638-1668
(Vervolg van blz. 218)
7. Heelkundige operatie en kuur te Spa.
De enige zoon van Pieter, Silvester Anthone, had geen sterke gezondheid. Het kind,
amper 3 ½ jaar oud, leed aan nierstenen. In november 1641 komt ‘meester Laureyns
den medecyn van de gravele ende steensnyder’ het jongetje onderzoeken en schrijft
hem een poeder voor, te nemen in een roemer Rijnse wijn.
De toestand van de zoon verbeterde niet en op H. Drievuldigheidszondag 1651
vertrok de jonge Silvester Anthone met zijn moeder naar Spa om er een kuur te
volgen. Het geval was waarschijnlijk zeer erg, want voor deze reis aanroept de vader
in zijn handboek Jesus, Maria, Jozef, Anna, Benedictus en alle heiligen om zijn enige
zoon te helpen en te redden. In een tijd dat er nog geen steenwegen bestonden, was
dit een hele reis. De badstad Spa was alsdan het centrum van de Spaanse high life
en daarom worden de uitgaven van deze reis in het Spaans opgetekend. Het was
daarenboven een dure reis. De reizigers kregen mede aan goudstukken: 8 souvereinen,
6 pistolen, 2 jacobus, 2 dubbele dukaten, en een halve ridder; aan zilvergeld: 50
patacons, 18 pond in schellingen en 3 stuivers. Daarnaast tekende Pieter de wisselkoers
aan van deze munten in het Luikse, daar Spa in het prinsbisdom Luik gelegen was.
De toestand van de zoon beterde nog niet. Bij de terugkeer uit Spa in 1651 werden
drie Brugse dokters bijgeroepen, namelijk Caestecker, Plancke ‘de jonghen’, en
Plancke ‘den houden’. Zij besloten de veertienjarige Silvester te doen opereren van
de steen. Daartoe werd de befaamde steensnijder meester Adriaen des Campes uit
Tourcoing ontboden. Deze kwam 4 september naar Brugge om de patiënt te
onderzoeken en ontving daarvoor een ereloon van drie gouden pistolen. Enkele weken
later kwam hij terug om de heelkundige bewerking door te voeren op 3 oktober 1651,
in het bijzijn van de drie hoger vermelde Brugse doktoren, van twee Paters
Predikheren en van mevrouw Drumez-Knibbe. Hij haalde twee grote stenen uit en
bleef bij de zieke tot 16 oktober, waarna hij terugkeerde naar Tourcoing met een
ereloon van dertig gouden pistolen. Zijn knecht ontving één gouden pistool of 1 lb.
8 sch. gr. De drie Brugse doktoren ontvingen respectievelijk 9 lb. gr., 12 lb. gr. en 5
lb. 13 sch. gr.
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De operatie was gunstig verlopen: op 5 november kon de jonge Silvester opstaan en
acht dagen later naar de kerk gaan.
In die tijd was de geneeskunde reeds gespecialiseerd. Aan de ‘cherughien’ meester
Adriaen Acke werd op 13 november 1651 betaald: 67 patacons ‘in specie... voor het
ghenesen van de wonde’.
De zoon was echter nog niet volledig genezen. Op 8 maart 1652 werd hij, zo tekent
de bezorgde vader aan, ‘quit snachts ten 3 heuren eene sachten steen’, nadat hij van
's morgens zes uur niet meer had kunnen wateren.
Enkele maanden daarna, op 7 juni 1652, vertrok de jonge Silvester met zijn moeder
voor de tweede maal naar Spa. Weerom staan de reiskosten opgeschreven in het
Spaans. Opnieuw werd veel geld medegegeven: aan goudstukken 15 dubbele dukaten,
3 jacobus, 2 halve jacobus, 2 halve souvereinen, 2 vierden van een jacobus, 2 dubbele
pistolen, 2 enkele pistolen, 2 franse en 2 vlaamse kronen; en in zilvergeld veertig
ponden groten. Daarenboven zouden de reizigers te Spa nog 200 gulden ontvangen.
Opnieuw worden, op fol. 69 vo van het handboek, de Heiligen aangeroepen voor de
goede uitslag van de kuur.

8. Een Schoonbroer als gast. Kaart- en dobbelspel.
De hofstede Wulfsberge te Lissewege behoorde niet volledig toe aan de echtgenoten.
Op 4 mei 1649 betaalde Pieter nog aan zijn schoonbroeder Joris van Crombrugghe,
schepen van de keure te Gent, 24 lb. gr., wezende zijn aandeel in de verkoop van
bomen op de hofstede Wulfsberge.
Vroeger, in 1639-1640, was deze schoonbroeder, die toen nog ongehuwd was, bij
zijn verwanten te Brugge komen inwonen, samen met twee knechten. Hij betaalde
daarvoor 100 lb. gr. per jaar, te betalen een vierde per kwartaal. Deze aantekeningen
zijn in het Spaans geschreven (f. 70 vo), evenals de aantekeningen over hetgeen hij
gewonnen en verloren had in het kaartspel en teerlingspel ‘al juego de naypes y
dados’. Hij had gespeeld bij ‘Sr. de Boodt’, bij de schout (‘Sr. Escouteta’), in het
landhuis van het Vrije, bij de heer van Poucques, in het huis van mevrouw La Torre,
bij de heer Denteleghen, in het huis van zijn vader alsook in zijn huis, bij de heer
‘Messena’ (van Messen?), bij de heer Leleye en bij de heer Keynaert (f. 72 vo-73).

9. Verkoop en Aankoop van Goud- en Zilverwerk.
Op 7 juni 1638 werd aan de goudsmid Stelant een gouden ketting verkocht, die 50
onsen en 2 engelsen woog, aan 34 gulden het ons, samen 85 lb. gr. Ook twee gouden
‘toeren queten’, d.z. lange halskettingen, drie driekante kettingen, een paar arm-
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banden, wegende alles samen 13 onsen 4 engelsen aan 31 gulden het ons, samen 68
lb. 4 sch. gr. Nog 17 onsen gouden passementen aan 28 stuivers het ons, samen voor
23 gulden 14 stuivers of 6 lb. 19 sch. gr.
Later, op 29 september 1641, kocht hij een zilveren ‘paxpot’ met ingesneden
familiewapen voor het kind dat zijn vrouw verwachtte. Op 27 maart 1642 een zilveren
kroes van 5¼ onsen, waarin zijn wapen gesneden stond.
In 1651 lieten zij bij de goudsmid Nokerhout een zilveren ‘salier’ (zoutvat) maken
wegende 88 ½ onsen, waarvoor zij het zilver leverden.
In maart 1652 verkochten zijn nog stukken van gouden kettingen, van ‘preradores
en dier ghelicke’, die niet meer konden gedragen worden, en die de vrouw ontvangen
had uit het sterfhuis van haar vader, overleden in 1650. Deze verkoop bracht 37 lb.
gr. op.

10. Betalingen aan de schilder Jacob van Oost de Oude.
De schilder Jacob van Oost de oude wordt tweemaal vermeld in het handboek.
Waarschijnlijk had hij een portret geschilderd voor de echtelingen
Nieumunster-Crombrugghe, want we lezen op fol. 59: ‘Item den 6 jully (vóór 1651)
betaelt aen Sr van Oost voor de molure (lijst) van het portraict - 7 sch. gr.’.
Ter gelegenheid van de lijkdienst van Pieter van Nieumunster, de auteur van ons
handboek, die 21 december 1652 overleden was, werd ‘Jacques van Oost’ 3 lb. gr.
betaald voor het schilderen van de wapenschilden (16).
Deze schilder woonde in dezelfde straat als mevrouw van Nieumunster, namelijk
in de Predikherenstraat. Op 10 mei 1666 ontleende hij aan Katelijne, de meid van
Mevrouw van Nieumunster, door de tussenkomst van deze laatste, de som van 24
lb. gr.: haar huurgeld over de jaren 1664, 1665 en 1666. Daarvoor ondertekenden
Jacob van Oost en zijn vrouw Marie Tollenaere een obligatie ten voordele van de
meid. Durfde mevrouw van Nieumunster misschien zelf geen geld uitlenen aan deze
kunstenaar?
(Slot volgt)
J.D.S.

Wagens met landswapen op de wijte. 1675
‘Opden latsten augusti 1675 soo quamen tot Brugge aen 150 waeghenen elcke
waeghen met drije peerden ende twee mannen met een wijte opden waeghen ende
wiert opden burgh voor het lantshuijs vanden Vrijen op de wijte vande waeghens
gheteekent het wapen vant landt vanden Vrijen, ende daer quamen oock mede 200
pionniers...’
- Uit het Handschrift (Rare Geschriften) van Jacques Inbona, blz. 344.
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Influenza, griep en slunse
Influenza en griep liggen sedert de 18e eeuw in concurrentie als benaming van
sommige epidemische ziekten. Dit om te beginnen met mijn vertraagd antwoord op
de vraag in Biekorf 1954, 112.
Het ital. woord influenza betekent ‘bezoeking’ en vandaar algemeen: besmetting,
epidemie(1).
Influenza werd speciaal toegepast op de epidemie die in 1743 Italië bezocht en in
de volgende jaren over de andere Europese landen uitliep. Influenza ‘epidemie’ deed
reeds in 1743 zijn intrede in de engelse taal. Het woord maakte zijn weg: via het
engels drong het in het frans waar het in 1782 opduikt in de schriften van Madame
d'Epinay; in het duits leest men het woord voor het eerst in 1791 in een Lexicon van
J.F. Roth(2).
Voor ons eigen taalgebied laat Wdb. Ned. Taal ons in de steek: het geeft alleen
een tekst uit 1890. Toch verschijnt influenza in 1782 reeds in onze tijdschriften; de
Vlaemschen Indicateur van 13 juli 1782 (dl. 8, bijv. no 2) spreekt inderdaad van
‘Consultaties der Medische Faculteit van Leuven over de Oorzaken en Uitwerksels
van de ziekte, door sommige de Russische ziekte, en door andere de Influenza
geheten’(3).
Volgens Torfs zou de epidemie in 1729, 1733, 1740 en 1743 alhier verschenen
zijn onder de naam influenza, hij blijft echter de bewijzen schuldig(4). In 1741
ontmoeten we te Brugge de benaming dulle Corsen in een randnota van het
Resolutieboek der confrerie van de H. Carolus Borromeus; deze nota slaat op de
tekst van de resolutie die spreekt van ‘de tegenwoordigh in swangh zynde sieckten’(5).
Voor influenza is, voor zover we weten, in het nederlands geen oudere vermelding
dan deze uit 1782 voorhanden.
Zeer vroeg heeft grippe (griep) de concurrentie met influenza aangepakt. De
influenza-epidemie van 1743 zelf wordt soms grippe genoemd, Frankrijk heeft hier
de leiding. Het Parijse Journal de Médecine van 1763 geeft zelfs een etymologische
verklaring van grippe ten beste, alzo genoemd ‘parce qu'elle saisit brusquement’;
vandaar fr. grippe. Men dacht aan germ. ‘grip’, grijpen (pakken) en een publicist in
Geneve vond in 1780 de benaming zeer gelukkig:

(1) Betekenis waarschijnlijk ontwikkeld uit het begrip ‘astrale of occulte invloed’. - De verhouding

(2)
(3)
(4)
(5)

van influentie (dat een paar maal in het nederl. der 16e eeuw voorkomt) en influenza laten
we hier buiten bespreking. Zie Wdb. Ned. Taal 6, 1606; Stallaert s.v. influentie. - Bloch-von
Wartburg, Diet. Etym. interpreteren influenza als ‘vocht dat wegvloeit en vandaar
besmettelijke ziekte’.
Zie de etym. wdbn. van Bloch-von Wartburg en Dauzat; Littré; Oxford English Dictionary;
Weigand-Hirt, Deutsches Wörterbuch.
Men vergelijke ‘Russische ziekte’ met hoogduits ‘russischer Katarrh’.
L. Torfs. Fastes des calamités publiques I, 103 (Doornik 1857).
Annales Soc. d'Emulation de Bruges, t. 50, 1900, 320.
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‘les mauvais rhumes épidémiques, auxquels les Français, qui nomment tout, ont
donné le nom de grippe, qui est en effet trés significatif’(6).
Uit het frans is de benaming grippe in het engels en het duits overgegaan waar het
woord resp. in 1776 en 1782 wordt gesignaleerd.
Voor ons taalgebied heeft Wdb. Ned. Taal geen citaat dat ouder is dan de Winkler
Prins (1875). Toch zal grippe, griep onder de invloed van het frans bij ons verspreid
geweest zijn. Deken De Bo heeft ca 1860 ‘den grijp hebben’ in zijn Idioticon
opgetekend.
De verdere lotgevallen van het duo influenza-griep komen hierop neer. Influenza
is in de jaren 1889-1900 zeer in de mode geweest in Frankrijk, en natuurlijk ook bij
ons: tot aan de eerste wereldoorlog behoudt het woord zijn hegemonie in de
advertenties voor pillen en poeders. Griep komt echter op felle en beslissende wijze
boven in 1918, het jaar van de ‘Spaanse griep’ die heel Europa heeft geteisterd.
Sedertdien is influenza onttroond, griep heeft sedert 1918 zijn heerschappij in ons
taalgebied verstevigd. Tot voor enkele weken. Pers en radio in Noord en Zuid hebben
opeens influenza teruggevonden, blijkbaar onder invloed van het engels dat influenza
(flu) steeds in volle leven gehouden heeft. Wij horen en lezen in elk geval gedurende
de laatste weken Aziatische influenza afwisselend gebruikt naast Aziatische griep
Wijst dit verschijnsel soms op een regressie van franse invloed op onze taal ten
voordele van het engels? Franse woordenboeken geven influenza op als verouderd
terwijl het woord nu bij ons een verjongingskuur schijnt tegemoet te gaan.
En nu onze slunse, een huiselijk woord in West-Vlaanderen, ca. 1860 door De Bo
opgetekend: ‘de slunse hebben; met de slunse zitten’. De slunse, zegt De Bo, is een
valling met koortsen; slijmkoorts, fièvre muqueuse. Dokters-lezers van Biekorf zullen
hierbij wel het hoofd schudden, en hopelijk de vinger opsteken en onze medische
onkunde ter hulp komen.
Slunse hoort men bij ons als een equivalent van griep, de gewone dagelijkse (niet
epidemische?) griep van elke winter. Heeft men echter ooit van b.v. Spaanse slunse
gesproken?
Ook influenza heeft in de jaren 1890-1914 de betekenis van gewone winterse
katarrh gehad. De Gazette van Thielt komt 9 febr. 1898 (49e Jg.) met het volgende
bericht: ‘De koninginne, zo meldt men, is op het paleis van Laeken ziek van
d'influenza, of van de slunse’. Uit deze tekst mag men afleiden dat influenza in de
jaren 1890-1914 een modewoord geworden was dat ook gezegd werd van een gewone
slunse of ‘valling met koortsen’.
A.V.

(6) Bloch-von Wartburg s.v. grippe. - Over de mogelijk slavische oorsprong van grippe, zie
Wdb. Ned. Taal 5, 697.
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Mengelmaren
Gidsenboeken Brugge en Damme
Nieuw ingekleed verschenen verzorgde herdrukken van Brugge Kunststad en Bruges
ville d'art. Dit praktische en goed geïllustreerde handboek, bezorgd door de
Gidsenbond van Brugge, heeft geen aanbeveling meer nodig: zijn faam is gevestigd
en met de medewerking van de leden van de Bond, die door hun actieve omgang
met stad en bezoekers best ingelicht zijn, blijft elke nieuwe uitgave van dit gidsboek
actueel.
Ook de geïllustreerde gids voor Damme (franse uitgave) van meester R.
Vandenberghe beleefde een derde uitgave, in verscheidene onderdelen flink
bijgewerkt. Nieuw zijn: de uitvoerige beschrijving van de schouw van 1464 in de
raadzaal van het Stadhuis met de schildering (van Ant. Claeissens?) uit 1609; de
beschrijving van het merkwaardige Maerlant Museum - dat tevens een klein
Zwinmuseum is - ingericht in het historische huis gezegd Sint-Jan. Ook de
aantekeningen over het museum van het St. Janshospitaal werden uitgebreid.
Deze gidsenboeken kunnen verkregen worden in de boekhandel of door
overschrijving van 25 F. per ex. op P.C. 4114.23 (Gidsenbond Brugge).
B.

Brugse edelsmeedkunst in Italië
De kollegiaalkerk (Duomo) van Chieri (provincie en district Turijn) bezit een
merkwaardig zilveren Mariabeeld (hoogte 45 cm) van het type ‘statue-reliquaire’,
uit de 15e eeuw. Het beeld wordt nog heden in al de Mariale processiën omgedragen.
De Madonna was vroeger gekroond, de kroon ging in de 18e eeuw verloren. Sedertdien
hebben Madonna en kind een nieuwe kroon gekregen.
Het beeld staat op een voetstuk met wapenschild van de familie Rampart (drie
leliën zonder voet). Het werd inderdaad aan de kerk geschonken in 1492 door een
van haar kanunniken, Henri Rampart († 1510), die waarschijnlijk uit Leuven stamde.
Het beeld zelf draagt twee stempels: 1. de letter P als initiaal van de goudsmid; 2.
de stempel van de stad Brugge (gekroonde leeuwenkop). Nog in 1953 werd dit beeld
te Brussel tentoongesteld als het werk van een (onbekende) Brusselse edelsmid, ten
gevolge van een onjuiste interpretatie van de stempel. Mevr. Bonenfant-Feytmans
heeft intussen wel en goed vastgesteld dat de tweede stempel deze van de stad Brugge
is.
Deze stempel heeft een bijzondere historische waarde. Hij is immers het oudste
voorbeeld van Brugse stempel en daarenboven de enige bekende stempel uit de 15e
eeuw.
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Als oudste gestempeld Brugs werk kent men het kruis in de St. Annakerk te Brugge
(16e eeuw) en de châsse des Damoiseaux te Doornik (1571). De monstrans van
Vijvekapelle (1465), die in 1950 te Brugge tentoongesteld was, draagt geen stempel;
men mag de vraag stellen of deze monstrans wel Brugs werk is.
Het beeldje van Chieri is ouder dan het gebruik van de dekenletter. Men weet niet
met zekerheid wanneer de dekenletter te Brugge in gebruik gekomen is, voor Gent
staat het jaar 1454 vast.
En wie is de goudsmid die schuilt onder de letter P? Mag hier niet aan Jan Peutin,
de goudsmid van Philips de Goede, gedacht worden? De vraag blijft open. Immers
geen enkel werk van deze edelsmid is bewaard gebleven. Door sommigen wordt een
keten van het Gulden Vlies uit 1431 aan hem toegeschreven. Bij de stichting van de
Bourgondische ridderorde heeft Jan Peutin de eerste kettingen, 25 in getal, voor de
eerste ridders vervaardigd. En één van deze ketens schijnt nog bewaard te zijn in de
collectie van prins de Croy-Roeulx. Dit stuk was in 1953 te Brussel tentoongesteld.
De attributie er van aan Jan Peutin wordt echter door veel kenners betwijfeld.
- A.-M. Bonenfant-Feytmans. Une orfèvrerie Brugeoise - et non Bruxelloise - du
XVe siècle. Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, t. 48, 1948-1955,
p. 95-103; met fig. van beeld en stempels.

Een nieuw bedevaartvaantje te St.-Jan-bij-Ieper
Op initiatief van E.H.J. Moreel, pastoor van St.-Jan-bij-Ieper, werd onlangs een
gloednieuw bedevaartvaantje vervaardigd voor de plaatselijke
St.-Bartholomeusdevotie. Deze parochie heeft vroeger reeds een pelgrimswimpeltje
gekend, en wel van de hand van de Ieperse graveerder Guillaume du Tielt. (Zie
afbeelding bij M. Van Coppenolle, Westvlaamsche Bedevaartvaantjes. Brugge 1942,
p. 60).
De tekenaar van het nieuwe vlaggetje is de Brugse kunstschilder Guill. Michiels,
die hiermee een nieuw exemplaar aan zijn reeds lange reeks smaakvolle
bedevaartvaantjes heeft toegevoegd. De centrale figuur is St.-Bartholomeus, met in
de rechterhand een boek en in de linker het mes waarmee men hem bij de marteling
de huid zou hebben afgestroopt. Rechts van de heilige merkt men twee melaatsen,
gebeeld in de klederdracht van de tijd en voorzien van een klepper. Dit is een
herinnering aan de destijds aldaar bestaande leprozerij, waarvan de naam Hoge Zieken
voor St.-Jan-Ieper nog een spoor is. In de scherpe hoek bevinden zich een groepje
bedevaarders, onder wie twee kinderen een vaantje in de hand houden; de mensen
zijn vergezeld van enkele dieren. Op de achtergrond krijgt men een zicht op de kerk
van St.-Jan, waarheen zich enkele mensen spoeden. Daarachter steekt een panorama
van de stad Ieper. In de rechter bovenhoek hangen drie wassen ex-voto's: een men-
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selijke figuur, een arm en een been. De tekst op het wimpeltje luidt: ‘S. Bartholomeus,
verlos ons van zweren en huidziekten. Sint-Jan-bij-Ieper, Hoge Zieken.’ In de scherpe
hoek links staat de naam van de tekenaar: Guill. Michiels 1957. De kleur van het
vaantje is rood, omdat de heilige wordt beschouwd als een martelaar. St.Bartholomeus wordt te St.-Jan gediend tegen alle soorten huidziekten, vooral tijdens
de novene, die begint op zijn feestdag, 24 oogst. Rechthoekige driehoek met scherpe
hoek naar links. Zincogravure. H. 215 - B. 340.
Daarnaast heeft E.H. Moreel door dezelfde kunstenaar nog een sanctje laten maken:
Het stelt voor: op de voorgrond St.- Bartholomeus, afgebeeld zoals op 't vaantje, op
de achtergrond de parochiale kerk. Als tekst: ‘S. Bartholomeus, St.-Jan-bij-Ieper,
Hoge Zieken.’ G.M. = Guill. Michiels. Het prentje staat afgedrukt op een vouwblaadje
met litanie en nota over de verering van de heilige te St.-Jan; de kleur is eveneens
rood.
W. GIRALDO

Monumentale koordeuren te koop
Brugge 1801-1802
De Gazette van Brugge bracht in het jaar van het Concordaat de volgende advertenties:
25 Thermidor jaar X (1802, aug. 13):
Van stonden aen zyn te verkoopen aen eenen civielen prys, by den burger Clement,
op den hoek van de Dweersstraete, de konstgewerkte Koor-deuren, verciert met zyne
koopere ornementen, voortskomende van de vernietigde Abdye van St Andries.
24 Prairial jaar XI (1803, juni 13):
Dat men op Maendag 8 Messidor II jaer of 27 juny, 's namiddags om twee ueren,
op favorabele conditien, publiek aen de meestbiedende zal verkoopen de konstige
en kostbaere yzere deuren, dienstig voor lusthoven en kasteelen, voortyds gestaen
hebbende aen den ingang van den choor en de kapelle van den gewezen Proost in
O.L. Vrouwe Kerke binnen Brugge, met hunne attributen alle kostelyk verguld, te
weten:
1o De choor-deuren, bestaende in vier stuks, met haere pilasters, zynde hoog vier
meters of 12 ½ voeten, met hun opperwerk of cieraeten tot zes meters of 17 ½ voeten,
breed tot dry meters en ⅓ of 10 voeten, en met hunne pilasters tot 4 meters en ⅓ of
13 voeten.
2o De kapelle-deuren, bestaende in 8 stuks, met haere pilasters, zynde hoog twee
meters en ⅔ of 8 voeten, met hunne vaezen tot 3 meters of 9 voeten, breed tot twee
meters en ⅓ of 7 voeten, en met hunne staenders of pilasters tot 3 meters en ¼ of 9
voet 8 duymen.
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Welke voornoemde objecten van heden af ten huyze van den burger Dorrez,
timmerman, woonende ter zyden het groot Vleesch huys, alhier dagelyks konnen
gezien worden, berustende de conditien van verkoopinge ten Comptoire van den
notaris E. Verhulst in Oudenburg, tot Brugge.
Waar zijn deze koordeuren terechtgekomen?
J.D.D.

Kromme kerken
Er zijn niet alleen kerken met een scheve toren, lijk Bellegem bijvoorbeeld (of met
een scheve naald lijk Gistel), sommige oude kerken zijn gebogen of krom in hun
lengteas, m.a.w. koor en schip hebben niet heel dezelfde oriëntatie. Zo'n veelvuldig
voorkomende afwijking van de lengteas in de koorpartij wordt door de middeleeuwse
geleerde Durandus († 1296) symbolisch verklaard als in verband staande met het feit
dat Christus, toen hij stierf, zijn hoofd neigde. Deze traditionele uitleg heeft iedereen
gehoord hetzij op school hetzij uit de mond van een gids bij geleid bezoek van oude
kerkgebouwen.
In de meeste gevallen is de afwijking te verklaren uit het eenvoudige feit dat de
grotere kerken bij gedeelten gebouwd, herbouwd of uitgebreid zijn. De afwijking
doet zich onder verschillende vormen voor. De lengteas is veelal gekromd door de
bouw van een nieuw koor. Het kan echter ook andersom zijn, dat nl. de oriëntatie
van de oude kerk een gebroken as vertoont door de bouw van een nieuw schip. En
koor en schip kunnen ook op elkaar zitten met een verschillende doch gelijklopende
as.
De vraag is nu: waar komen in onze gewesten zulke kromme kerken voor? en zijn
er volkslegenden of overleveringen aan zo'n kromme kerken verbonden? Waar heeft
het volk de afwijking gezien en welke uitleg heeft men er op gevonden en
voortverteld?
C.B.

Kanunnik Tanghe als volkspredikant
De bekende schrijver van de talrijke Westvlaamse parochieboekjes, G.F. Tanghe
(Izegem 1802 - Brugge 1879), was een gegeerd volksmissionaris. Hij kon goed
vertellen en het volk ook 'n keer doen lachen. In de uitgave van zijn sermoenen werd
de taal wat verstijfd en het lachkruid is meestal weggelaten. Toch heeft hij soms een
olijkeid laten staan, zoals in zijn tweede ‘Lofspraak op S. Godelieve’.
Kan. Tanghe laat de H. Godelieve allerlei zedelijke lessen geven aan de personen
van haar geslacht. Gekomen aan het kapittel van man en vrouw legt hij de heilige
de volgende woorden in de mond: ‘Aen de getrouwde vrouwen sprak zij over de
noodzakelijkheid der eendragtigheid, en over de onverbrekelijkheid van de
huwelijksband. Zij maekte haer indachtig dat Eva, de eerste vrouw, getrok-
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ken was uit eene ribbe van de zijde, maer niet uit het hoofd van Adam: en hieruit
leerde zij dat de vrouwen geene aenspraek mogten maken om te heerschen, of om
zich op den zelfden rang van haren echtgenoot te stellen, maer dat zij met
ootmoedigheid zich moesten ondergeven. Nogtans liet zij er tusschen vloeijen, dat
de vrouw ook niet gemaekt is uit de voeten van Adam: en hierdoor gaf zij te kennen,
dat de man zijne vrouw niet mogt behandelen als eene slavin of dienstbode.’ Sermoenen van den Kanonik G.F. Tanghe. 11e boekdeel. Aenspraken van
Heiligdienstigheid (Duliae) of Lofredes op de feestdagen van Heiligen. Tweede
afdeeling, p. 249. Brugge z.d. (ca. 1860).
E.N.

Sint-Job gediend te Uitkerke
Midden de Westvlaamse poldervlakte, grondgebied Uitkerke, staat het
Sint-Jobkapelletje, waar men de H. Man komt dienen tegen zweren en huidziekten.
Een dertigtal jaren geleden stond nabij die kapel een herberg. Op zekere dag zaten
daar twee mannen; de ene was komen bee-wegen, maar de andere was een spotter,
die reeds heel wat borrels uit had. Zo gebeurde het dat hij zich al schertsend liet
ontvallen: ‘Ware 't niet dat 't zo ver was, ik zou Sint-Job ook een ‘dreupel’ dragen.’
Veertien dagen later echter zag men dezelfde spotter, het lichaam vol bezaaid met
zweren, driemaal rond de kapel kruipen. (Geh. te Uitkerke juli 1957).
W.G.

Om donder en bliksem af te wenden
Bij 't opkomen van een benauwlijk onweer werd het wijwatervat met palmtakje van
zijn haak genomen en moeder ging rond huis en stallen al wijwater sprenkelend.
Terwijl ze rondging las ze luidop het evangelie van Sint-Jan: ‘In den beginne was
het Woord...’ Afgewisseld met onzevader en weesgegroet. En telkens een gebed
gedaan was:
Heere reekt 'n helpend' hand,
spaart de minsken en het land,
jaagt de vijand uit de lucht,
spaart de minsken en de vrucht.

Als de ronde gedaan was werd het wijwatervat op tafel gezet, nadat moeder wijwater
geboden had aan vader en al de kinders. Elk moest dan zijn kruis maken met wijwater.
En als de vlage werkelijk en voorgoed aan de gang was en dat het schuw ging,
deed moeder nog de lichtmiskeerse branden.
Bij felle bliksemschichten mieken we ons kruis en, als 't lang duurde, werd nog
de litanie van O.L. Vrouw gelezen. Moeder kende dat allemaal van buiten.
Zo was het te Bavikhove ca. 1900.
J.H.
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Het Angelus kleppen 's middags
Kortrijk 1523-1551
Men weet dat het Angelus kleppen op het middaguur in de 16e eeuw is opgekomen
onafhankelijk van het reeds vroeger bestaande Angelusgebed 's morgens en 's avonds.
Over het ontstaan van het ‘noenekloppen’ zijn weinig documenten voorhanden. Te
Kortrijk werd dit Angelus ingevoerd door een fondatie van vrome poorters.
Op zaterdag 23 september 1523 verscheen inderdaad voor het kapittel van de
Kollegiaalkerk van O.-L.-Vrouw de genaamde Cornelius de Marschalck, poorter van
Kortrijk. Hij vroeg de kanunniken de toelating om in de St.-Maartenskerk (de
stadsparochie, staande onder het patronaat van de kapittelkerk) de volgende fondatie
te mogen doen: dat men er dagelijks en voor eeuwig te twaalf uur 's middags negen
maal de klok zou kleppen (novem videlicet tactus campanae) om daarmede het volk
tot devotie te bewegen en God en de glorieuze Maagd Maria te danken en een
weesgegroet te bidden (ac legere angelicam orationem Ave Maria). Het Kapittel
stond het gevraagde toe. (Archief van het Bisdom Brugge. Acta Cap. B.M.
Cortracensis 1489-1532, f. 180 v).
Tot uitvoering van deze fundatie is het blijkbaar niet gekomen. Het Kerkregister
o
n 1 van de St.-Maartenskerk (f. 46; bewaard op het Kerkarchief) vermeldt een andere
fondatie die op 1 juli 1551 daadwerkelijk is tot stand gekomen. Een zekere Martin
Ficket, filius Christiaens, van Kortrijk sticht een erfelijke rente van 24 schel. par. 's
jaars ‘losselijk den penninck achttiene’ en bezet op zijn huis en erve ‘staende en
ligghende in de langhe steenstraete’. De rente moet dienen ‘omme daermede inder
eeuwicheyt te betaelen tcloppen vander clocke ten twaelf hueren smiddaeghs’. De
eerste betaling er van werd gedaan op St.-Jansmis 1552.
Met deze stichting komt Kortrijk, voor zover we weten, chronologisch aan de spits
te staan van het Angeluskleppen over noen.
A.V.

Verdraaide bedevaart
't Was in de tijd dat ze nog in groep op bedevaart gingen heel de nacht te voet. Tegen
de nuchtend hadden ze nogal wat ‘kapellekens’ aangedaan, genoeg en zoveel dat
Cordula de achterwarege, als ze in de kerke kwam om haar devotie voor Sint Anna
te doen, daar in 't midden bleef staan, lijk duizelig in 't hoofd, 't draaide altemale rond
heur. ‘E' ja maar, riep Cordula, heilige Moeder Anna 't is te vele, 'k en ben dat niet
weerd, 'k en ben dat al zijn leven niet weerdig! 't Ben ik hier gekomen om drie keers
rondom u te draaien, en 't is verdikke gij die rondom mij draait!’
Zo vertelde veertig jaar geleden mijn onkel, een Zwevegemnaar. Had hij dat soms
uit zijn Mannekes uit de Mane gehaald?
P.O.
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Vraagwinkel
Frankemans
Zo heten te Brugge de pompiers, zegt De Bo, die de toestand van ca. 1860 weergeeft.
‘De frankemans hielpen de schabeletters in hun bediening.’
Een oude Bruggeling tekende ca. 1900 in zijn notaboekje aan: ‘Frankemannen:
schabeletters aan één frank daags. Eigenlijke schabeletters waren iets min in betaling
en achting, en anders gekleed.’
Wie weet daar 't fijne van?
M.V.

Naar de markt van Frankfort zenden
In de samenspraak tussen de herder en het ‘schaepken’ over allerlei geloofszaken
komt de herder aan het woord om de ‘blouwe redenen’ van Marnix van
Sint-Aldegonde te weerleggen, en hij begint aldus: ‘Wij senden desen coopman met
zijn leughecraem nae de merckt van Francfort, om aldaer zijn beste prouffijt mede
te doen.’
Zo lezen we op f. 171 v. in de Confutatie ofte Wederlegginghe vanden Biencorff,
een boekje in 1598 door Heer Jan Coens te Leuven uitgegeven. Coens was een
geboren Hallenaar en van 1585 tot 1604 pastoor van de St. Maartenskerk te Kortrijk.
Uit deze spreuk mag men afleiden dat de jaarmarkt van Frankfort alhier wel bekend
was als de grootste markt, waar er ook meest gelegenheid was om appelen voor
citroenen te verkopen. Komt deze uitdrukking nog elders voor?
C.B.

Windmolens in maatsgemeenschap
In de Gazette van Brugge van 30 juni 1806 adverteerde men de publieke verkoping
op 4 juli 1806 van ‘d'helft van eenen koorn-wind-molen met alle zyne toebehoorten
en maetsgemeyne, mitsgaders d'helft van de wal daer den zeiven molen tegenwoordig
op staet genaemd ‘de bonne Chère’ staende ende liggende binnen de stad Brugge,
op den dam der veste, aen de noordzyde van de Kruyspoorte, dat met de helft van
alle de draeyende en roerende werken, zeylen, wagen en peerd. Immers alle het gonne
aen de helft van voorzeyden molen is dependeerende, wezende ten gebruyke van de
Wwe Verriest als proprietarige van diere.’
In dezelfde Gazette van Brugge van 30 juli presenteerde men ‘te pachten d'helft
van eenen welgekalanten koorn-wind-molen genaemd De Grameere, staende op de
stadsvesten by het Hand-bogenhof der stad Brugge, waer van de ander helft gebruykt
word door Sieur Verhaeghe, om daer van in gebruik te komen met 1 november 1806.’
In het Journal du Département de la Lys van 1 juli 1811, stond er onder de rubriek
‘Annonces’ te lezen: ‘dat er van stonden aen uyt er hand te koopen is de helft van
eenen Olie- Wind-molen genaemd Altona, onlangs uyt den grond nieuwe gemaekt,
staende binnen Brugge, t'eynden van d'Auwersstraete.’

Biekorf. Jaargang 58

Weet er iemand uitleg over de manier waarop vroegertijds een windmolen tegelijker
tijd begaan was door twee verschillende molenaars? en waarin bestond dat
maatsgemeenschap?
J.D.D.
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[Nummer 9]
De heilige doorn te Harelbeke
In de interessante bijdrage ‘Dienen uit liefdadigheid’ lees ik, Biekorf 1956 blz. 72:
‘In geval van hoofdpijn, zegt Annaatje, pelgrimeerde ik naar de H. Doorn te
Harelbeke’. Waarbij de steller van het artikel aantekent: ‘Blijkbaar is hier een
vergissing in het spel: ofwel bedoelt ze Sint-Salvator te Harelbeke, ofwel de H. Doorn
te Wevelgem, beide beevaarten tegen hoofdkwalen’. De vergissing ligt echter niet
bij de dienster Annaatje... maar bij de corrector van Annaatje.
De Salvator is sedert lange eeuwen de titel van de kerk te Harelbeke, maar deze
titel gaf geen aanleiding voor het dienen tegen hoofdkwalen. Deze beevaart te
Harelbeke is eerst begonnen sedert het aanbrengen van een H. Doornrelikwie, die,
met deze te Wevelgem, zich van de overige doornrelikwieën in Westvlaanderen
hierdoor onderscheidt, dat het geen eenvoudige doorn is, maar een doornrank.
De geschiedenis van de H. Doorn te Wevelgem, reeds vroeger geschreven door
Coulon in zijn Histoire de Wevelghem (l890), is onlangs opnieuw behandeld geworden
door Dom Favorel in de Handelingen van de Kortrijkse Kring voor Geschiedenis en
Oudheidkunde (1957). Over de relikwie te Harelbeke bestaan slechts verspreide en
fragmentarische aantekeningen. Het is een gelegenheid om deze nota's te verzamelen
en aan te vullen.
De H. Doorn, die men te Harelbeke vereert, werd er aan-
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gebracht in 1818; en wel door een inboorling, kanunnik Pieter Willem Carpentier.
Wie was die Mijnheer Carpentier? En hoe is hij in bezit gekomen van deze
merkwaardige relikwie?
Pieter Willem was geboren te Harelbeke, op 2 januari 1763. Zijn vader, Pieter Ignaas,
was een Kortrijkzaan; en zijn moeder heette Joanna Francisca De Vos. Als knaap en
student moet onze Pieter Willem een beschermling geweest zijn van Pastoor De
Schryver(1) die ongeveer een halve eeuw lang - van 1776 tot aan zijn overlijden in
1822 - te Harelbeke de herderstaf droeg. Wanneer M. Carpentier, in 1818, uit
Bohemen naar Harelbeke reisde en er de H. Doorn aanbracht, zegt hij uitdrukkelijk,
dat hij die lastige tocht had ondernomen - men was toen nog in de dagen van de
diligenties - ‘om de pastoor terug te zien, aan wie hij, na God, zijn levensgeluk te
danken had’(2). Waaruit we mogen besluiten dat De Schryver de jonge Carpentier
naar het priesterschap had opgeleid. De ‘carrière’ van de Harelbeekse leviet is iets
buitengewoons. Pas uit het Seminarie gekomen, wordt hij sekretaris van de bisschop
van Doornik, Guillaume Florent prins von Salm-Salm. Carpentier blijkt een trouw
ambtenaar te zijn, en wordt de vertrouweling van zijn bisschop. Toen, in 1794, de
prelaat van Doornik overging naar de aartsbisschoppelijke stoel te Praag, nam hij
drie van zijn Doornikse priesters mee naar Bohemen: pastoor de Portemont van
Heule, onderpastoor Lezaire van St. Léger, en zijn sekretaris. Te Praag was Carpentier
archivaris van 't bisdom, lid van 't bisschoppelijk Konsistorie en kanunnik van
Sint-Jan-Nepomuk in Praag-Neustadt (Schalka). Op 13 oogst 1810 wordt hij deken
van Karlstein. Een maand later stierf zijn beschermheer, prins von Salm-Salm. In
zijn testament had de bisschop zijn sekretaris prinselijk bedacht: hij vermaakte hem
aanzienlijke bezittingen, o.m. de heerlijkheden van Praskoles en Detobolka. M.
Carpentier overleed op zijn kasteel te Praskoles 27 april 1829(3).

(1) Over pastoor De Schryver zie Slosse, Rond Kortrijk 455-457, waar nog verwezen wordt naar
Rond den Heerd IV, 1869, 181 (een artikel van Slosse zelf) en naar J. Vander Moere, De
Jonge Levieten van het Seminarie van Gent, 97. Pastoor De Schryver moet, naast zijn vele
goede gaven, nog een tamelijk onvast karakter hebben gehad: hij werd een ‘beëedigde’ tijdens
de Revolutie en liet zich bevorderen tot President van het Seminarie van Gent door de intrus
de la Brue.
(2) ‘... ardenti scilicet desiderio amplius resistere non valens, venerandi ante mortem parochum,
adm. R.D. Petrum Antonium De Schryver, cui tamquam primo meo in litterarum studiis
praeceptori, institutori, promotori et, post Deum, auctori, totius felicitatis meae, omnia bona...
referre debeo’. Uit het getuigschrift door Carpentier opgesteld bij het overgeven van de
relikwie in 1818.
(3) Hier voor mij ligt de gedrukte doodsmare, gezonden ‘aen d'Heer J. Devos-Declercq, landsman
te Harelbeke’; het stuk verdient wel, om de zeldzaamheid en eigenaardigheid, hier
medegedeeld te worden. Het volgt in Bijlage; de gedrukte tekst is met handschrift aangevuld,
aanvullingen die cursief weergegeven worden.
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Toen hij nog te Praag woonde, zond M. Carpentier aan zijn getrouwde zuster te
Harelbeke(4) een geschilderd portret, dat vóór de laatste oorlog in de sakristie van
Sint-Salvators te Harelbeke te zien was. De klederdracht verwijst naar de mode van
die tijd: pruik; een ‘befje’, zoals onze brugse Seminaristen er eentje

Kanunnik P.G. Carpentier
Portret 1809.

droegen tot aan Mgr Lamiroy's tijd; een soort camail-kraag, zoals de duitse priesters
nog dragen, ook boven hun superplie; brede cingel en plissé-manchetten. In de
linkerhand houdt de personage een briefomslag, waarvan de achterkant, naar de
toeschouwer ge-

(4) Mr. Carpentier had twee zusters: 1. Marie Catherine Thérèse, geboren te Harelbeke 11 april
1771; met haar heer-broer verhuisde ze naar Praag en bleef er wonen tot aan zijn dood;
naderhand kwam ze terug naar Harelbeke en overleed er 28 januari 1852. - 2. Coleta, aan
wie het portret gezonden werd in 1809. Ze huwde achtereenvolgens met a. Louis De Coninck
en b. An toon De Coninck. Uit dit laatste huwelijk had ze een zoon Jan die in 1869 te
Harelbeke woonde en in 't bezit was van het hier besproken portret van zijn heeroom. En
nog van een geschilderd portret van de bisschop, prins von Salm Salm. Vgl. Rond den Heerd
IV, 182.
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keerd, een rond zegel draagt. Wat er op 't zegel staat, kon ik niet ontcijferen; maar
er omheen is geschreven: L'adresse est de l'autre côté. Deze ‘autre côté’ is hier de
keerzijde van het schilderij zelf. Daar leest men: ‘A Madame, Madame De Coninck,
née Carpentier. - Vous voulez savoir, ma chère soeur, des nouvelles de ma santé. Eh
bien, examinez ce portrait, et Vous Vous persuaderez que je me porte bien. J'en
espère autant de Vous et de toute la familie. Et je suis comme toujours Votre très
affectionné Frère, P.G. Carpentier, Prague, le 18 mai 1809’.
In 1809 was M. Carpentier maar 46 jaar. Op zijn portret is hij nog een fikse jonge
man. Alleen heeft het verblijf aan het prinselijk hof en de prinsellijke tafel van
bisschop von Salm-Salm hem een dubbele kin bezorgd.
Dat toezenden van het portret was als een simbolisch bezoek; en de voorbode van
het bezoek dat M. Carpentier in levende lijve zou brengen aan zijn geboorteplaats,
in 1818. De vroegere kwekeling van pastoor De Schryver was nu een grand seigneur
geworden; en, zoals het paste aan zijn hoge rang, kwam hij niet met ledige handen.
Onder meer had hij meegebracht een kostbaar kistje, belegd met écaille of schildpad
en ornamenten van verguld koper. Daarin waren allerlei relikwieën van heiligen
gesloten, nl. van Sint Blasius, Sint Martinus, Sint Romaïcus, Sint Magnericus, en
van de heiligen Severa en Irmina. De drie laatste zijn bekende lokale Trierse heiligen(5).
Al deze relikwieën waren a.h.w. maar bijzaak: de voornaamste schat van het
relikwiekistje was een takje van de doornenkroon. Bij akte van 11 mei 1818 schonk
M. Carpentier deze kostbare rijve aan de kerk te Harelbeke, als bewijs van zijn
gehechtheid aan zijn parochiekerk en vaderstad, en van zijn dankbaarheid tegenover
zijn geestelijke vader en weldoener, pastoor De Schryver(6).
Waar zijn deze relikwieën vandaan gekomen? En hoe kwamen ze in 't bezit van
M. Carpentier? Hijzelf heeft in de akte van overgave de herkomst van het schrijntje
aangeduid en, met het kistje, aan de kerk de autentieken of echtheidsbrieven
overgemaakt. Deze autentieken - we mogen ze van relatieve waarde heten - omvatten
de volgende stukken:
1. een gedrukt blad - in zijn Liber Memorialis zegt pastoor Ferrant: een
postinkunabel van circa 1520 - met de lijst van de relikwieën die vroeger in de
Sint-Maartensabdij te Trier bewaard en vereerd werden. Waaronder vermeld
worden: Reliquiae de Spinea Corona Christi;

(5) Dit alles verwijst naar de Trierse herkomst van het relikwiekistje, zoals nog verder zal blijken.
(6) ‘... In aeternum itaque amoris, studiique mei erga ecclesiam SS. Salvatoris Harlebeeensis
patriamque testimonium, et in memoris gratique animi tesseram erga praefatum Dominum
Parochum, quem ut alterum parentem meum semper veneratus sum, et venerari non desinam...’
Aangehaald getuigschrift van 1818.
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2. een soortgelijk druksel met duitse tekst;
3. een latijnse attestatiebrief (1 december 1803), opgemaakt te Trier, door de paters
van de gesupprimeerde abdij, waarbij ze de echtheid verklaren van de H. Doorn
en meegaande relikwieën, en getuigen deze te hebben overgemaakt aan hun
confrater, Dom Stefaan de Pidoll(7);
4. een attestatiebrief van Dom Pidoll (Praag, 4 januari 1805), waarbij hij bekent
het kistje met relikwieën overgemaakt te hebben aan Jean Nicolas Perin de
Métandal, uitgeweken frans edelman, te Praag gevestigd;
5. een getuigschrift van M. Carpentier (Praag, 14 oogst 1809), waarbij hij getuigt
het relikwieschrijn met de bewijsstukken overgeërfd te hebben van de Métandal,
overleden te Praag 8 oogst 1809.
Bij deze stukken heeft men naderhand nog gevoegd:
6. de attestatie van de overgave aan de kerk te Harelbeke (11 mei 1818);
7. de echtheidsverklaring en toelating om de H. Doorn openbaar te vereren,
afgeleverd door de groot-vicarissen van 't bisdom Gent (5 juli 1823).
Deze zeven stukken waren in het Kerkarchief te Harelbeke, wanneer, in 1822, pastoor
Lamme een relaas opstelde over de relikwieën van M. Carpentier, handschriftelijk
relaas nog in vermeld archief bewaard. Thans bezit men nog slechts de twee eerste
stukken. De vijf andere zijn verdoold. In zijn Liber Memorialis, zal pastoor Ferrant
aanstippen: ‘Nous n'avons pu retrouver ces originaux (nrs 3, 4, 5, 6, 7), signalés par
le curé Lamme... Comment ont-ils disparu? Le curé Verraes, qui, en 1882, fit
reconnaître et authentiquer de nouveau la sainte Epine, et obtint la permission de
l'exalter, affirme dans une note manuscrite qu'il apporta tous ces actes à l'évêché de
Bruges’.

(7) Bij de inval van de Fransen was dom Pidoll (alias de Pidoll, von Pidoll, of nog Pidoll tout
court) met de relikwieën van zijn abdij naar Praag gevlucht. Slosse, die de Harelbeekse
dokumenten in handen had om zijn bovengenoemd artikel in Rond den Heerd op te stellen,
schrijft dat dom Pidoll op zijn vlucht naar Praag reisde ‘in witten oversloppe (d.i. superplie)
en stole, met brandende keersen vooren op; en de geloovigen deden kruiskens en
roozenkransen aan de H. Relikwie genaken’. (RdH. IV, 1869, 180). Voor één keer, 't zal wel
een uitzondering zijn, heeft Slosse de latijnse tekst verkeerd gelezen. Immers de tekst houdt
niet in dat dit alles gebeurde toen de monnik de relikwieën vluchtte naar Praag: al deze
eerbewijzingen heten geschied te zijn toen de relikwie nog te Trier in de abdij bewaard was.
Er staat immers: ‘... attestamur sacras reliquias, quibus abbatia nostra cum adhuc staret ornata
erat, quasque confrater noster P. Stefanus Pidoll, direptione hostili, quae praevidebatur,
subductas, in interiorem Germaniam, imo Bohemiam Pragam usque asportavit,... publicae
venerationi expositas in altari et fideli populo, peregrinationes annuas devotionis cause
susceptas, Treviros affluenti exhibitas esse a sacerdote ad id deputato, in stola et superpelliceo
ac cereis ardentibus... et libellas precum, cruces et rosaria ad instantiam populi ad hanc
particulam Spineae Coronae attacta fuisse...’
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In de nalatenschap van kan. Duclos, die bewaarder was van de HH. Relikwieën, heb
ik twee brieven gevonden van pastoor Verraes (15 en 18 oktober 1882), waarin hij
stellig beweert de vermiste dokumenten in 't bisdom aan Duclos overhandigd te
hebben op 13 oktober en ze terugvraagt. Bij 3-7 heeft Duclos in margine
bijgeschreven: ‘n'a jamais été envoyé ici’. Maar Duclos is zeker mis; want tussen
zijn papieren heb ik wel niet de oorspronkelijke stukken gevonden, maar toch een
kopie ervan. Wat bewijst dat Duclos de stukken in handen gekregen heeft.

De H. Doornrelikwie van Harelbeke in 1128 te raidden de Grote Relikwieën in de Dom te Trier.
Boven: de H. Lans en de H. Rok (fragmentarisch). Onder: de Kruisnagel.
(Naar Calmet, Diet, de la Bible, 1728.)

Er is niet de minste twijfel mogelijk: ons Harelbeeks relikwieschrijntje komt uit
de Sint-Maartensabdij te Trier(8). De oudste bekende getuigenissen gaan slechts terug
tot het begin van de 16e eeuw, en zijn de gedrukte blaadjes, de postinkunabels van
pastoor

(8) De H. Doorn van Trier wordt beschreven en afgebeeld bij Dom Augustin Calmet, Dictionnaire
de la Bible (1728). De prent van Calmet is gereproduceerd bij Rohault de Fleury, Mémoire
sur les Instruments de la Passion (1870), pi. XXI, waar hij noteert: ‘la relique n'existant plus
à Trèves’. Rohault wist in 1870 niet dat de relikwie te Harelbeke was; in zijn lijst van H.
Doorns in West-Vlaanderen vermeldt hij enkel Wevelgem en de Potterie te Brugge. - De
tekening van Calmet geeft heel getrouw onze Harelbeekse relikwie, doch het doorntakje is
bij hem ongeveer een derde deel langer: in 1823 werd immers een fragment van het takje
afgebroken.
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Ferrant. Juist in die tijd werd, te Trier, de periodieke vertoning van de Grote
Relikwieën ingevoerd. Voor het Kleed van Ons Heer, de Heilige Rok, thans nog in
de Dom vereerd, gebeurde de eerste plechtige Ostensio in 1512. Op 12 januari 1515
verleende Leo X aflaatbrieven voor de Vertoning van de relikwieën in de Dom en
besliste dat deze plechtigheid om de zeven jaar zou gebeuren. Het was (en is nog)
de gewoonte, dat de pelgrims, die bij duizenden naar deze Ostensio kwamen, in de
overige kerken van de stad en

Boven: het relikwiekastje, schenking van Kan. Carpentier.

Onder: de H. Doorn in de cilinder van 1882.

de omgeving de merkwaardige relikwieën gingen vereren(9). Zendbrieven en
prentbladen, voorlopers van onze geïllustreerde foldertjes, werden alom verspreid.
Het is goed mogelijk dat Ferrant het bij 't rechte eind heeft waar hij veronderstelt dat
de paters van de Sint-Maartensabdij de nog bewaarde blaadjes lieten drukken
omstreeks 1520. En wel met de bedoeling op die wijze aan de Trierse heiligdomvaart
mee te doen, en de pelgrims naar de H. Rok langs hun abdijkerk om te leiden.

(9) De huidige Ostensio in de Dom te Trier gaat samen met gelijkaardige relikwievertoningen
in de O.-L..-Vrouwkerk, in de St.-Matthiasabdij en in Sint-Paulinus. Zoals de Ostensio te
Cornelimünster samengaat met deze in de Keizersdom te Aken.
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Een dokument van ± 1500 is nog geen oude adelbrief van een Passierelikwie(10). De
leemte kan, zoals in de meeste gelijkaardige gevallen, ietwat aangevuld worden door
een beroep op de traditie. De trierse traditie verwijst naar niemand minder dan Sinte
Helena; die er de grote Kruisrelikwie zou aangebracht hebben, de Heilige Rok en de
Passienagel, de hoofdtresoren van de Dom. Eens dat deze herkomst door de traditie
voor de Domschat was vastgelegd, is het niet verwonderlijk dat een gelijke herkomst
voor de andere merkwaardige Passierelikwieën van Trier werd verondersteld. Habenti
dabitur. Rohault de Fleury zegt kordaatweg: ‘Sainte Hélène envoie à Trèves une
branche d'épines’(11). Als traditie kunnen we daarmee toch niet hoog opklimmen. Ze
wordt immers niet vermeld in het druksel van ± 1520 (dok. 1 en 2); noch in de
attestatiebrief van de laatste monniken van de abdij (dok. 3).
Bij de overgave van de H. Doorn aan de kerk te Harelbeke, had M. Carpentier de
volgende voorwaarden gesteld:
1) men moest aan de bisschop de toelating vragen om de relikwie op zekere dagen
openbaar te vereren, zoals dat vroeger gebeurde te Trier;
2) de pastoor moest voor hem en zijn opvolgers beloven alles te doen wat mogelijk
was om de verering te bevorderen;
3) ten minste een maal per jaar zou ter gelegenheid van de uitstelling van de H.
Doorn, door priester en volk, een onze-vader en wees-gegroet gebeden worden
voor de gever;
4) bij het in gebreke blijven van een of ander van de gestelde voorwaarden, komt
de relikwie terug aan de begiftiger; of, na zijn afsterven, aan zijn familie. Die
ze dan zal zoeken over te maken aan een of ander kerk, waar men de gestelde
voorwaarden belooft te onderhouden.
Deze akte is getekend: P.G. Carpentier, notarius publicus archiepiscopalis. Het cachet
draagt ‘een karpel-op-zijn-geheel’ ofte Carpe-entier, een zinspeling op de familienaam.
De Kerkraad, zoals men gemakkelijk kan raden, maakte niet de minste moeilijkheid
om deze voorwaarden te onderschrijven. Ze deed het zelfs met dank - cum gratiarum
actione - zoals we in de officiële akte lezen. Niettegenstaande dat entousiasme, sleepte

(10) Zendbrieven van die aard zijn bij ons ook bekend, b.v. voor 't Heilig Bloed te Brugge, maar
zijn talrijker bij de Duitsers. Zie de lijst in het Wiener Heiligtumbuch (1502), heruitgegeven
in 1882. Voor de bedevaart naar Trier werd een schone prent gedrukt in 1655; zie Irsch, Der
Dom zu Trier (1931), Tafel XV.
(11) In zijn aangehaald Mémoire blz. 209. Hij verzendt aldaar naar Gosselin, Notice... sur la
Sainte Couronne d'Epines, Parijs 1828, blz. 121, en deze verzendt op zijn beurt naar Browerus,
Annales de Trèves.
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het tot in 1823 aan eer de zaak met 't Bisdom geregeld geraakte; wat denkelijk te
wijten is aan de beroerde toestanden. Pastoor De Schryver was al in 1822 gestorven
eer men op 't Bisdom, 5 juli 1823, de officiële stukken afleverde, waarmee de
kerkelijke verering kon beginnen. Het relikwieschrijntje, voor het onderzoek naar
Gent gebracht, werd daar geopend. Eer men het opnieuw toezegelde werd van het
doorntakje een fragment afgebroken en in een afzonderlijk zeinsel of relikwiehouder
gesloten om ermee te zegenen. Wat eigenlijk jammer is. Het is wel waar dat het
bestaande schrijntje niet gemakkelijk gebruikt kon worden om te zegenen; maar het
blijft toch een verkeerde metode deze merkwaardige relikwieën te fragmenteren.
Men had verstandiger gehandeld met het hele takje in een passende relikwiehouder
te sluiten. Wat men toch later met het groot fragment zou doen.
Eigenaardig is het dat, wanneer in 1823 alles in orde kwam, de verering nog niet
inzette. Misschien wel te wijten aan 't verdwijnen van pastoor De Schryver. De H.
Doorn werd voor 't eerst uitgesteld met de Vasten, op 24 februari 1833. Voortaan
werd de relikwie bewaard in het tabernakel van het Kruisaltaar. 't Zal rond die tijd
zijn dat de jaarlijkse plechtigheid ingesteld werd, op O.L.H. Hemelvaart en de
daaropvolgende oktaaf. Van deze viering bewaart het kerkarchief nog oude
plakbrieven.
Pastoor Verraes (1875-1882), die deken stierf te Tielt in 1890, heeft veel geijverd
voor de bloei van de devotie. Hij liet de grote relikwie opnieuw onderzoeken, uit het
oud schrijntje nemen, en overstellen in een neo-gotieke cilinder, werk van de brugse
goudsmid Eugeen van Damme. De cilinder is beschreven in Rond den Heerd (XVI,
382). Hij was afgewerkt in oktober 1881. Mgr Faict deed de translatie 22 juni 1882.
't Zelfde jaar, op O.L.H. Hemelvaart, werd de cilinder voor 't eerst te Harelbeke
feestelijk uitgesteld, 't Jaar daarop, in 1883, ging voor de eerste keer de grote processie
uit; die thans nog in gebruik is op Hemelvaartdag na de Vespers. De derde zondag
van elke maand is te Harelbeke gewijd aan de verering van de H. Doorn. Men komt
er dienen ‘tegen de hoofdpijn’.
Pro coronide en als curiosum: in De (brusselse) Standaard van 13 mei 1928, waar
de Begankenis en Processie van Harelbeke wordt aangekondigd, wordt onze jaarlijkse
oktave tot een ‘negendaagse novene’. Alsof we achtdaagse of tiendaagse ‘novenen’
konden krijgen! En wordt onze Harelbeekse Heilige Doorn ons voorgesteld als kwam
hij uit de abdij te Wevelgem. Een blijkbare verwarring met de relikwie te Wevelgem.
Waarmede onze glorieuze Harelbekenaar en Praagse kanunnik, P.G. Carpentier,
wordt uitgeschakeld, 't Kan beter!
M. ENGLISH

Biekorf. Jaargang 58

266

Bijlage
Doodsbericht van Kanunnik P.G. Carpentier
Harelbeke, 25 May 1829.
Zeer Beminde Kosyn,
Het is met de gevoeligste en tevens met de grootste aandoening, dat ik de eer heb
UEd. aen te kondigen, dat myn Schoonbroeder, de Heer PETRUS GUILLIELMUS
CARPENTIER, geboren te Harelbeke; deken van Carlstein in Bohemen; Raadsheer
van het Consistorie te Praag; Heere van Praskoles en Detobolka; in den ouderdom
van 66 jaren, 3 maanden en 5 dagen, op zijn Kasteel te Praskoles, naar de Heilige
Rechten ontvangen te hebben, is overleden! Ongetwijfeld, zal UEd. deel nemen in
de smart, welke deze beklagenswaardige gebeurtenis, aan alle zijne vrienden
veroorzaakt.
Bid voor de ziel!!!
Met eerbied noem ik mij UEd. Dienaer
A. De Coninck.

Vlaamse hop in Engeland. 1542.
Het eerste hopveld in Engeland werd aangeplant ca. 1542 te Little Chart in Kent en
de hop was er ingevoerd uit Vlaanderen: zo zegt een lokale traditie. Het is in elk
geval onder Hendrik VIII dat de hopteelt in Engeland een grote uitbreiding genomen
heeft. De aloude ‘ale’ verloor om deze tijd meer en meer veld tegenover het sedert
de 15e eeuw opkomende ‘beer’. Een oude volksspreuk zegt: ‘Heresy and hops came
in together’; en volgens de oude ballade was de oude katholieke drank ‘a pot of good
ale’.
Met de hopplant wordt, in de volksrijmpjes, de invoer van ‘bays’ (baize) verbonden.
Het gaat hier om het invoeren niet van het weefsel (baai = op molton gelijkend flanel)
maar van de baaiweverij zelf. Omstreeks 1564 zouden dertig Vlaamse wevers zich
in Norwich hebben gevestigd en er de baaiweverij hebben ingevoerd. Het rijmpje
huidt dan:
Hops, reformation, baize and beer
Came into England all in a year.

Het rijmpje kent een variante waarin het baai vervangen wordt door kalkoen, karpel
en snoek, die omstreeks dezelfde tijd voor het eerst Engeland werden ingevoerd:
Turkeys, Carps, Hoppes, Piccarell, and Beer,
Came into England all in one year.

Waar in Vlaanderen werd er hop gekweekt vóór 1542?
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- H. Bett, English Legends 133, 143. Stevenson, Book of Proverbs 694. L.F.
Salzman, English Industries of the Middle Ages 294-299. Vgl. P. Lindemans,
Geschiedenis van de Landbouw 2, 141-142.
A.V.
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Liedekens van Sinte Godelieve
Onder de werken met zuiver letterkundige strekking vermeldt M. English in de
bibliografie van ‘Godelieve van Gistel’ (Brugge 1944), als vertegenwoordigers van
de volkse epiek een bundeltje geestelijke liedekens en een marktzangerslied. Het
bleef bij een eenvoudige vermelding, een grondiger ontleding had geen zin in die
studie, maar toch levert ze het bewijs dat heel weinig ontsnapt aan het alziende oog
van de archivaris van ons bisdom. Thans lokte een inzending van de Praeses der
Bollandisten ons tot nader onderzoek over de alhier in omloop gebrachte liedekens
van Sinte-Godelieve, de meest geliefde Westvlaamse volksheilige. Volledig zal dit
overzicht waarschijnlijk nog niet zijn, omdat vliegende bladen meestal door louter
toeval bijeengebracht worden. Bijvoegsels zullen op het Biekorfadres steeds welkom
heten.

I. Het Marktlied.
Het leven van de Heylige Godelieve, Patroonersse tegen de oogziekten.
Stemme: van den Dragonder te peerde. Inc.: Komt al wie die deugden beminnen,
/ Luystert hier met rype zinnen. Expl.: Tot Winocx-Bergen in zyn grafstede, / En
zyn ziel den eeuwigen vrede. (22 str van 7 v).
Tekstuitgave: Dit lied behoorde in het begin van de 19de eeuw tot de genummerde
fondsen van vliegende bladen. Op blad Nr 22 bij J. Van Paemel te Gent werd het
uitgegeven samen met het lied over de Paltsgravin Genoveva (van Brabant); op blad
Nr 63 bij Lambin-Verwaerde te Ieper ging het samen met het lied over de getrouwe
liefde van Kapitein Filar en Constance. Beide vl. bl. handelen aldus over noodlottige
huwelijksgeschiedenissen. In de niet genummerde reeks vl. bl. van Lambin-Mathée
te Ieper komt het lied van de H. Godelieve samen met het geestelijk liedeken van de
gelukkige en ongelukkige Eeuwigheid. [Gent, Univ. Bibl. Nr G 19068].
Heruitgegeven in Biekorf 1922, blz. 192-195 en nota blz. 219, naar een vl. bl. uit
de drukkerij van J. Libeer te Harelbeke (1887-1911). De oude tekst is gemoderniseerd.
Er bestond ook een vl. bl., door liedjeszangers gevent, met dezelfde liedtekst maar
voorafgegaan door een verhaal in proza over de ‘Afkomste van de H. Godelieve’.
Tekstuitgave hiervan in Biekorf 1957, blz. 171-173. Ook in de verzamelbundel BL.
5675 (14) van de Universiteitsbibliotheek te Gent zit een vl. bl. van 8 gepagi-
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neerde blz. met het prozaverhaal en de liedtekst (blz. 1-6), de twee andere liederen
handelen over de strijd tegen de Hollanders circa 1831. Dit vl. bl. werd verspreid
door de Gentse liedjeszangers Loet en Annout.
Fr. De Potter vermeldt een vl. bl. met het Godelievelied uitgegeven door Poupaert
te Brugge en merkt hierbij op dat het een groot aantal uitgaven heeft beleefd
(Vlaamsche Bibliographie. Gent 1893, dl. I, blz. 370).
De moeder van een zegspersoon uit Gistel (M.J. geb. 1858) kende het Godelievelied
zeer goed omdat men het zong op de markt te Gistel. De vrouw woonde op de hoek
van de Markt en ‘zat met heur hoofd uit de hoekvenster om te horken’. Samen met
haar dochters heeft ze het dikwijls thuis gezongen. Een van de dochters verzamelde
de teksten van die liederen in een schrijfboek dat weigerlijk wordt bewaard.
De melodie ‘Van den Dragonder te peerde’, voor verschillende liederen uit de
verzameling van Paemel gebruikt (o.a. ook voor het lied van het H. Bloed te Brugge),
is terug te vinden in: Fl. van Duyse, Het Oude Nederlandsche Lied ('s Gravenhage
1903), dl. I, blz. 272. Men vindt er een opname uit de volksmond door van Duyse
en een variante uit Willems (en Snellaert), Oude Vlaemsche Liederen (Gent 1848),
blz. 225.

II. Geestelijke Liedekens.
A. Geestelyke Liedekens Waer in betoont wort het Leven van de H. Godelieve
Martelaresse ende Patroonersse van Gistel. (Vignet) Tot Brugge, By Pieter de
Sloovere, gesworen Stadts-drucker, woonende in de Predickheer-straete.
Een drukwerkje (B 8 × H 13), 12 blz., (Brugge, Stadsbibl. S. 133). Met het vidit
van A. van Tienevelt L.C. Het dagtekent van circa 1700. Op blz. 2 een ets met de
afbeelding van de wurging en van het kasteel van Gistel. Het boekje bevat zeven
liedekens, waarvan opgave volgt.
1. Van haer houwelyck. Stemme: De nieuwe Bouré. Inc.: Aen 't houwelyck heeft
Christus gegeven. Expl.: Gy al de oorsaeck van dees droefheyt zyt. (5 str van 8 v).
2. De H. Godelieve moet de Kraeyen wachten. Stemme: Passagiers en messagiers.
Inc.: Groot verwyt, en bitterheyt. Expl.: Om mynen Heer niet geven. (4 str van 12
v).
3. De H. Godelieve verhongert en vol druck gaet naer haer Vaders huys. Stemme:
Philis myn tweede ziel. Inc.: De vreedtheyt is te groot, Den dorst en hongers-noodt.
Expl.: Moe van te lyden armoe, druck, gebreck. (4 str van 8 v).
De 4de str roept de herinnering op aan de oude adieuliederen en verdient
mededeling hierna:
Adieu / Gistel adieu // Ick moet scheyden van u // Want siet de droefheyt ende
bitter smert // hebben te seer bevangen myn jonck hert // het spyt my van de arme
lien // Die ick om Godt soo geerne
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heb gesien // Adieu voor 't lest / o Gistel / ick vertreck // Moe van te lyden armoe /
druck / gebreck.
4. Samenspraeke tusschen de H. Godelieve en haer Vader, aen wie sy haer beklag
doet. Stemme: 't Is goet Capucyn te zyn. Inc. (Godelieve) Wat heb ick al onderstaen.
Expl.: Dat hy my syn Vrouw verliet. (7 str van 8 v).
5. Samenspraeke tusschen den Graef Bertholf geveynst van herte, en de H.
Godelieve, wedergekeert tot synen huyse. Stemme: Soo 't begint. Inc.: (Bertolf) Myn
alderliefste bruydt myn uytverkoren. Expl.: Dat sy bekeert dog waer. (6 str van 5 v).
6. Samenspraeke tusschen Bertolf en syne Knechten, die belast dat sy de H.
Godelieve souden worgen. Stemme: Niemand in de weirelt ongeruster. Inc.: (Bertolf)
Myn getrouwe dienaers, lieve knegten. Expl.: En niet willen weten van de saken. (7
str van 4 v).
7. De H. Godelieve wort verworgt van haer eygen Dienaers. Stemme: Godt de
Waerheyt etc. Inc.: Droeve moordt! o droeve maeren. Expl.: Sy is d'eerste Martelers
// Hier ontrent, u Patrooners.
B. Kleyne Getydekens ende Litanie Van de getrauwde Maget en Martelaresse de H.
Godelieve midsgaders de Aflaeten By diversche Pauzen van Roomen aen het
Broederschap van de zelve H. Maget Godelieve verleent. (Versiering) Tot Brugge,
by de Weduwe van F. Beernaerts. (Circa 1760).
Een drukwerkje (B 8 × H 13), 24 blz., (Brugge, Stadsbibl. S. 237). Bevat een
zevental dichtjes op de verschillende getijden van de dag te bidden en tot besluit bij
ieder een korte Lofzang. Uitgegeven ten gerieve van de leden van het Broederschap
te Gistel.
C. Lofzang der Heilige Godelieve van Ghistel Maagd en Martelares. (Zonder
aanduiding van de stemme). Inc.: Gegroet zij 't heiligdom van Ghistel. Expl.: Als 't
baken van Godsliefde en macht. (10 str van 8 v).
Een vl. bl. van 4 blz. uit de Boek- en Steendr. K. van de Vyvere-Petyt, Brugge.
(Circa 1890?) De naam van de dichter van die Lofzang wordt niet vermeld. Voor
mogelijke ontdekking, de 1ste str.:
Gegroet zij 't heiligdom van Ghistel!
Gegroet zij dit gezegend oord!
Waar sedert honderden van jaren
De pelgrimsbede wordt verhoord:
't Is hier dat Sinte Godelieve,
De maagd aan God zoo lief, zoo zoet,
't Is hier dat zij voor God kwam lijden
En 't offer bracht van 't maagd'lijk bloed.

D. Bedevaartsgezang ter eere van de H. Godelieve. Stemme: Kent gij de streek van
God verkoren?
Een vl. bl. van 8 blz. gedrukt te Diksmuide bij Prudens Flour. Met het Imprimatur
van H. Lahousse, 19 maart 1901. Zonder naam van de dichter, maar met de vermelding
verboden nadruk.
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Dit vl. bl. werd verkocht te Gistel op de bedevaartplaats, het bevat zes liederen,
waarvan de beschrijving hier volgt.
1. De H. Godelieve bij hare ouders. Inc.: Waarom die mannen, vrouwen, kind'ren.
Expl.: Roept hij - een wonder is geschied, Hout was het niet. (5 str van 9 v).
2. Hoe de H. Godelieve verdrukt wordt. Inc. De roem van Godelieve's gaven.
Expl.: Of d'akkers laten ze ongestoord, En vliegen voort! (6 str van 9 v).
3. Vlucht der H. Godelieve. Inc.: Op zeek'ren nacht, dat muur en wallen. Expl.:
En Ghistel spaart U dezen keer, Zoo bitter zeer. (5 str van 9 v).
4. Terug naar Ghistel. Inc.: Een' stem in U spreekt binst het rijden. Expl.: Met
Bertolf, die doortrapt in 't kwaad, Te veinzen staat. (4 str van 9 v).
5. Marteling der H. Godelieve. Inc.: Maar nauw'lijks weêr in 't slot gekomen.
Expl.: Zij dringt tot Bertolf overhelt En 't vonnis velt. (4 str van 9 v).
6. Marteldood der H. Godelieve. Inc.: Een nacht dat zij voor hare staven. Expl.:
Aan U, zijn allerliefste pand, Houdt eeuwig stand. (5 str van 9 v plus een slotstr op
de jaarlijkse bedevaart).

III. Het Vermaen-Lied.
Vermaen-Lied: Tot de naer-volginge van het Leven ende Deugden der H. Maget
ende Martelaeresse GODELIEVE. Op de wyze: alsoo het begint. Inc.: Christene van
alle Staeten, Jonck en oud, arm ende ryck. Expl.: En begiftigt met den loop, Van een
schoon drie-dobbel kroon. Inhoud: Godelieve's deugden worden verheerlijkt, o.a.
haar beleefdheid tegenover haar man, haar edelmoedigheid en mildheid tegenover
de armen, haar verdraagzaamheid tijdens haar lijden. Tot besluit: wie Godelieve
bemint, heeft Christus tot vriend. (9 str van 6 v).
Bron: Wonderlyck Leven van de heyliche Godelieve, Maget en Martelaeresse...
Nieuwelyckx oversien naer den sin van de vlaemsche Legende. Zynde zeer dienstig
ende bequaem voor de Jonckheyd om in de Scholen met vrucht geleert te worden.
(Vignet) Tot Cortryck, Gedruckt by Joannes De Langhe, Boeck-Drucker ende
Boeck-Verkooper, woonende by de Ley-Brugge. 1764.
Bespreking: Er bestonden twee verschillende uitgaven van dit volks- en schoolboek,
dat alhier gedurende meer dan twee eeuwen te Antwerpen, Gent, Kortrijk en Brugge
werd gedrukt en herdrukt. De titel vermeldt telkens de bron, de ene overname
geschiedde naar een ‘Latijnsche Beschrijvinge’, de andere ‘naer den sin van de oude
Vlaemsche Legende’ (Zie hierover: M. English, o.c. blz. 107). In beide uitgaven
komt het ‘Vermaen-Lied’ voor. Tot nog toe ontdekten we er geen handschriftelijke
of mondelinge opnamen van.
De uitvoerige beschrijving van de verschillende uitgaven van dit merkwaardig
volksboek vindt men bij: Em. H. van Heurck, Voyage
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autour de ma bibliothèque. Livres populaires et livres d'école flamands in 4o. Gulden
Passer, IV (1926), blz. 223-226. M. English vermeldt de oudste uitgave te Antwerpen
bij M. Verdussen in 1629. Dit is ook het jaar van de approbatie in de latere edities.

IV. Processieliederen.
A. Stad Gistel. Processie ter ere van Sinte Godelieve... Omstandige Aanwijzer.
Drukkerij De Westpoort, Gistel. - Dit vl. bl. van 8 blz. werd als programma bij de
‘oude’ processie verkocht (we kochten het anno 1952) en het bevat teksten van
liederen die in de processie door een drietal groepen worden gezongen.
1. Zang der armen. Inc.: Godelieve, Godelieve, heb erbarmen. Expl.: God geve u
't loon het eeuwig loon. 2 str voor allen, 1 str voor mannen alleen, 1 str voor kinderen
en een slotzang.
2. (Godelieve verwurgd). Inc.: Schone lelie, wit van reinheid. Expl.: Weer terug
zoals in 't oud verleden. 2 str van 6 v.
3. Zegezang ter ere van Ste Godelieve. Inc.: Godelieve, hoog verheven. Expl.: In
de woon van rust en vreê. 4 str van 4 v.
B.H. Godelieve-processie. Gistel. Drukkerij O. Van Honsebrouck, Gistel. Brochure van 20 blz. als programma verkocht van de vernieuwde processie 1955.
(Zie: A.R. Vansevenant, De Sinte Godelieve-processie te Gistel, in: Biekorf 1956,
blz. 115). Het boekje bevat een inleiding over Gistel en de H. Godelieve evenals de
volledige beschrijving van de processie. Ook de volgende liederen:
1. (Huwelijk van Godelieve). Inc.: Welkom, vrouwe, die van 't Zuiden. Expl.:
Deze lieflijke voogdij. 2 str van 8 v. (Woorden: J. François; Muziek: R. François).
2. (Hulp der armen), zoals nr. 1 hierboven. Hier vernemen we dat het lied ontstond
naar het muziekdrama van Edgard Tinei op de tekst van Hilda Ram.
3. (Gevangen en gewurgd). Inc. Wie zou hier niet medelijden. Expl.: en verkrijg
ons 't hemels loon. 3 str van 8 v. (Woorden: J. François; Muziek: R. François).
4. (Godelieve heilig verklaard), zoals nr. 3 hierboven. Geen nadere gegevens over
de herkomst.
Het is nuttig hier ook op de processieliederen te wijzen, omdat de processiegangers
zelf na het aanleren van die liederen voor de mondelinge verspreiding er van zorgen.
Want de meeste worden op mooie melodieën gezongen.

Slotoverzicht.
In de verzameling vl. bl. van oudvlaamse marktliederen behoort het lied van de H.
Godelieve tot een bijzondere reeks van geestelijke liederen. Men kan ze groeperen
als nauwe verwanten, hun hoofdthema is steeds hetzelfde, hetzij een meer algemene
of een plaatse-
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lijke volksdevotie wordt bezongen. Het korte overzicht hierna geeft voldoende
belichting van de behandelde onderwerpen en de voorkeur die erdoor tot uitdrukking
komt. We leggen er echter de nadruk op, dat in dit overzicht alleen de vl. bl. worden
behandeld, met uitsluiting van alle andere (uit handschriften of mondelinge) bronnen.
Fondsnunimer bij
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*
Hubertus

11

45

ja

Alg. Vl.

O.-L.-Vrouw -

5

-

ja

Bissegem Over het
mirakelbeeld.

*

Het lied van de H. Hubertus is een propagandalied. Vooreerst om hem als patroon tegen de
razernij te huldigen. Daarna als oproep om de verkoop te begunstigen van gewijd tegen de
razernij. Dit gewijd werd soms samen met de liedteKsten door de zangers geleurd. Dit vonden
we vermeld op een vl bl: ‘Joseph Druel, verkoopt getrouw goed van S. Hubertus en van het
H. Bloed, de boete van negen daegen drymael Onzen Vader en drymael Wees Gegroet’. Op
een ander vl bl: ‘Augustinus Mortier verkoopt Ringen en Pater Nosters van S. Hubertus’.
(Gent, Univ. Bibl. Nr 144 - F - 4, een verzamelbundel).
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Marie van de Smisse
Het volgende heb ik beleefd achter 't front in 1914-18. Ik was er tolk, anders gezeid:
‘Jantje Prut’ (afgeleid van interprète): die bijnaam hadden sommige van ons korps
inderdaad niet gestolen, ze hadden het geweldig hoog op in hun bol.
Langs de kalsijde van Poperinge naar de wijk de Busseboom lag er daar een oude
landelijke smisse bewoond door Louis en Marie. Ze waren broer en zuster en moesten
alle twee al in de zestig zijn. Louis had veel gewrocht van zijn leven en toonde nog
geern 'n keer de felle spieren van zijn rechterarm. Ik kon hem geen groter plezier
doen dan met te zeggen: ‘Louis, 'k en had algelijk niet geern op 't aambeeld gelegen
als ge met de voorhamer wrocht!’.
Marie was vergroeid met haat broer en met de smisse, en zwart dat ze was, echt
vergrond, zwart lijk mollejes gat en niet om te pakken met een tange. Te lelijk om
t'helpen donderen. En toch, de soldaten zagen ze geern, 't was een gouden herte van
'n mens.
Louis sliep op de voute, Marie in 't klein kamertje nevens de keuken en de grote
zolder was het nest van de soldaten, meestal ‘grooms’ of ordonnansen. 't Was daar
altijd open logies, en Marie zou het eten uit haar mond gespaard hebben om die
Engelse jongens plezier te doen.
Rond Kerstdag 1917 lag onze kompagnie op een hofstede niet verre van de smisse.
't Hof zat en lag stampvol. En een partij soldaten, waaronder de groom van onze
captain, waren op scherpe lucht uitgegaan en op de zolder van zwarte Marie
terechtgekomen.
De volgende morgen kwamen de soldaten in Christmas-stemming naar beneden
en riepen: ‘Mary, Mary! Kameraad ziek!’ en wezen met de duim naar boven, naar
de zolder.
Marie, als ze dat hoorde, had niet te verletten. Ze stekte haar potzwart panneje en
liep zere naar 't geitekot om te melken. Wat is er beter voor een ziek mens als een
teuge verse geitemelk! En die jongen is toch ook iemands kind...
En Marie met heur moederherte trakelde de zoldertrap op, stak met heur hoofd de
valdeur omhoog en: ‘Hier-ze mijn jongen, riep ze, daarvan gaat ge genezen’.
Onze groom, die gezond als een bliek eigenlijk nog een tukske deed en Marie
nooit gezien had, ja wat er gebeurde? ...hij moet opeens dat hoofd in die valdeur
gezien hebben...: met een schruwel vloog hij naar 't zoldervenster en wipte naar
buiten en vluchtte in vliegende vendel de velden in. Acht dagen lang heeft hij zich
gatlam gedronken om op zijn pas te komen van dat spook dat hij, zo hield hij staande,
met eigen ogen gezien had. Voor geheel Engeland zou hij naar de smisse durven
gaan hebben achter zijn kleren.
Marie heeft er nooit 't fijne van verstaan en we zagen ze te geern om haar die
historie uit te leggen.
J.K.
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Petit-Maraud te Nieuwpoort gehangen
1614
Hij was geen kat om zonder handschoenen te pakken, zoals blijkt uit het vonnis dat
door de schepenbank van Nieuwpoort tegen hem werd uitgesproken.
Maraud Du Bois filius Andries ‘inde wandelynghe Petit-Maraud’ werd in de
Nieuwjaarmaand 1614 door de baljuw van Nieuwpoort aangehouden. Een jonge
kerel van 23 jaar, ‘hebbende zyne gezonde leden’; hij was geboren van ‘Zangate bij
Calis’ en stond in de streek bekend als een inbreker van beroep en van ongemene
stoutmoedigheid.
Maraud droeg zijn dossier op zijn rug. Op zijn schouder en rug las de baljuw niet
minder dan vier brandmerken: St-Winnoksbergen, Veurne, Poperinge en Leiden in
Holland. Het onderzoek duurde dan ook een viertal weken, immers uit al deze plaatsen
werd nadere informatie over de ‘demeriten’ van deze jeugdige en onverbeterlijke
misdadiger ingewonnen.
Maraud was amper 17 jaar toen hij zijn eerste veroordeling opliep wegens
landloperij en diefte ‘met complicen’; de schepenen van St. Winnoksbergen lieten
hem op 23 mei 1608 geselen en brandmerken met verbanning voor tien jaar uit het
graafschap.
Twee jaar later ondergaat Maraud een nieuwe geseling op het schavot te Veurne
en wordt weerom verbannen, ditmaal ‘omme achterlande vagabond ende in truandyse
gheloopen thebben’. (23 juni 1610).
Maraud hoort van het Bestand en de vrede tussen Zuid en Noord en verlegt het
toneel van zijn bedrijvigheid naar Holland. Te Leiden werkt hij ‘met complicen’;
wegens diefte en het ‘comitteeren van vanghenesbraecke’ wordt hij gegeseld en ‘met
een brantysere up synen rugghe gheteekent’.
Onder de welluidende naam ‘Anthoine de Latre’ verschijnt Maraud met Pasen
1611 terug in het Westland, even vagabond als voorheen. Zijn boeverijen voeren
hem aldra voor de schepenen van Poperinge die hem, op eis van de baljuw, voor
twintig jaar uitbannen, niet zonder hem ‘met een gloeyende yser ende branteecken
te hebben gheteekent’. (29 april 1611).
De verbanning kreeg hem ook ditmaal niet buiten de palen van Vlaanderen. Immers
‘omtrent Bamesse’ 1611 slaat hij, weerom ‘met syne complicen’, zijn kwartier op
te Lo. Niet ver van Nieuwkapelle breken zij in gedurende de nacht bij een zeker
‘lansman’ en stelen er eetwaren en kleergoed,
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zij zijn gewapend met ‘claustocken ende gheweer’ en Maraud ontplooit er voor het
eerst zijn eigen techniek van inbraak: hij maakt ‘een gadt inden leemen meur neffens
de deure van den voorvloer ende ontdoet de twee grendels vande zelve deure’.
Kort daarop is hij te Merkem; met een complice maakt hij ‘een gat onder de zille’
bij landslieden en steelt er hemden, boter en brood.
Het voorjaar 1612 vindt hem aan het werk in zijn geboortestreek, in de omgeving
van Sangatte ‘by Calais int quartier Boullonois’, ditmaal in het klare licht van een
meidag. Met een complice breekt hij in een huis ‘de lieden ter bruyloft zynde’; zij
maken een gat ‘in den aerden weech’ en doen langs daar de deur open. Uit een ton
halen zij hun buit: een stuk ‘rau lynwaet’. Zij worden echter gevangen en ‘in een put
ghelegt’ doch Petit-Maraud weet uit te breken, zwemt over het water en ontkomt.
In het najaar van 1613 nieuwe diefstal, steeds met een complice. Zij breken ditmaal
door een stenen muur, bij nacht, bij een landsman te Slijpe, stelen er kleergoed en
een hoeveelheid eetwaren uit de kelder ‘ofte spinde’.
Het slottoneel is in Nieuwpoort. Maraud, door de sergeanten opgebracht, ligt er
‘in den blockhuyze’ in januari 1614. Een poging om uit te breken mislukt. Baljuw
en burgemeesters bejegent hij met grove beledigingen. Naar Jooris Panne, ‘colve
ende cypier’ van de stad, werpt hij met een ‘steenen canne’. In het schepenhuis is
hij woest tegen de wetheren. Hij slaat en kwetst Jooris Panne en de andere ‘colve’,
Pieter Haezaert, met ‘een stock ende steert van een yseren panne’.
Het vonnis werd uitgesproken op 11 februari 1614. Dezelfde dag werd Petit-Maraud
gehangen aan een ‘crickgalghe’ op de Markt; zijn ‘dode lichaeme’ werd gevoerd
naar het galgenveld en aldaar gehangen aan het kruis. Het was in 't putje van de
winter en de kraaien van 't Blote aasden op prooi.
A.V.
- Brugge. Rijksarchief. Kasselrij Veurne no 1236bis, Sententie-Bouck 1606-1623,
f. 79-80.

Tafelrijmpje
Je moet eten binst dat er is
want dat de Fransen kwamen
en het ons afnamen
we zou'n daar staan kijken
met neuzen lijk pijken.

St.-Kruis.
M.C.
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Het dagelijks leven van een rijke familie in de 17e eeuw
Naar het handboek van Jonker van Nieumunster
Brugge 1638-1668
(Vervolg en slot van blz. 247)
11. Het Dienstpersoneel.
De afrekening van de betalingen aan en van de uitgaven ten voordele van de knecht
en de meid worden regelmatig bijgehouden.
Als personeel dat achtereenvolgens in dienst trad staan opgeschreven: Jacques
Roelants, in dienst gekomen 2 november 1638 aan 4 lb. gr. Een andere Jacques,
wiens familienaam niet opgegeven wordt, kwam in dienst 3 mei 1639 ‘kerremesdach
van dese stadt van Brugghe’, mits 5 lb. gr. 's jaars ‘zonder pretentie aen de
livereemantel’. De 2 september 1648, ‘estando al castillo de mi confado Sr de Tollieu
al Huesdene’, (d.i. terwijl hij bij zijn schoonbroeder Joris van Crombrugghe de Tollieu
verbleef op het kasteel te Heusden), nam hij in dienst Zegher de Vaere, geboren van
Meulebeke, aan 5 lb. gr. per jaar, ook zonder recht te hebben op de livree met de
kleuren van de heer, die hij in dienst droeg.
Als meiden vinden wij ‘Lisabet natife de St. Omer’, een stad die toen nog behoorde
bij de Spaanse Nederlanden, in dienst getreden 26 september 1639; Magdalena
Doyere, binnengekomen 9 augustus 1643; vervolgens Anna Nokerhout, aangekomen
23 juli 1644. Deze laatste bleef in dienst tot Nieuwjaar 1652 en werd vervangen door
Katelijne Meuryn uit Belle, 31 januari 1652 in dienst getreden tegen 7 lb. gr. per
jaar, en die lange jaren bij de familie zou blijven.
Uit de afrekeningen zien wij dat er nog ander personeel in dienst is geweest. Knecht
en meid moesten hun klederen zelf betalen. Het waren gewoonlijk arme mensen, die
thuis niet verwend waren en die zich gelukkig achtten als ze ergens inwoonden en
goede mondkost kregen. Hun huur was niet zeer hoog, maar zij waren in de
mogelijkheid iets te sparen voor later. Zoals dit tot in 1914 het geval was, bleven
veel dienstboden, vooral meiden, hun leven lang in dienst bij dezelfde familie, en
werden min of meer aanzien als behorende tot het huisgezin.
Zij werden ook niet regelmatig betaald. Zij vroegen maar van hun geld als ze er
nodig hadden, maar hun huur bleef meestal bij de huisvrouw, die ervoor beter zorg
kon dragen dan zijzelf. Zo kon

(16) Staat van goed, nr. 17014, f. 38 vo.
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Katelijne 24 lb. gt. in lening geven aan de schilder Jacob van Oost en zijn vrouw (f.
67 v0).
Hier volgen enkele uittreksels uit de lopende rekening van het dienstpersoneel.
De knecht Zeger de Vaere uit Meulebeke was in dienst gekomen 10 september
1650 voor 6 lb. gr. per jaar. Hij verliet de dienst 7 mei 1654 en ontving 17 lb. 3 sch.
gr. als betaling voor 3 jaren en 8 maanden (samen 22 lb. gr.). Hij had reeds in
maart-augustus 1652 voorschotten ontvangen voor een bedrag van 4 lb. 17 sch. gr.
De knecht Gaspar Meessens was in dienst gekomen 13 oktober 1663 mits een
huurgeld van 8 lb. gr. 's jaars. Voor hem werd gekocht in februari 1663 een hoed en
een paar kousen (1 lb. 3 sch. gr.); op 23 maart een paar schoenen voor 7 sch. 8 gr.;
rond Kerstmis 4 ellen lijnwaad aan 13 stuivers de el (70 cm.) voor twee paar mouwen;
daarna nog 6 ellen lijnwaad, aan 14 stuivers de el, voor hemden en acht stuivers voor
het maken. In augustus 1663 ontving hij een ander paar schoenen. Onder andere
betalingen voor hem gedaan vinden wij nog: een el rode baai voor een ‘calesson’ (1
sch. 10 gr.); acht sch. gr. als hij 3 juli 1664 naar Scheepsdale trok en in 1666 ‘een
patagon die hij vraegde als hy ginck wandelen’ (8 sch. gr.). Op 3 maart 1665 ontving
hij 2 lb. gr. om zijn vader te gaan bezoeken te Aarschot. En einde 1665 werd voor
hem een lederen koffer aangekocht op de verkoping van ‘Jfrauw Drooghe’ (5 sch.
6 gr.). Als klederen ontving hij nog zes vierendeel katoen om vier neusdoeken te
laten maken (3 sch. gr.), grauw laken voor een broek (3 lb. gr.), een ‘casacke’ (1 lb.
gr.), enz.
Het langst bleef de meid Katelyne Meuryn in dienst. Eerst verdiende ze 7 lb. gr.
per jaar, later 8 lb. gr. Op St.-Niklaasdag 1654 kreeg ze een ‘moffel’ (mof) aan 6
sch. 8 gr.; in juni 1655 verkocht mevrouw van Nieumunster haar een paar ‘pendanten’
of oorslingers tegen 4 lb. gr. En begin juli 1658 ontving zij 6 patacons of 2 lb. 8 sch.
gr. ‘om te giften inde bruloft van haer suster’. Op 28 mei 1660 ontving zij twee pond
groten ‘als sy ginck spelen naer Ryssel’. Dit laatste was voorzeker een ‘speelreis’
naar haar familieleden, zij was immers afkomstig uit Belle (Bailleul). In 1662 vroeg
ze nog een lb. gr. om te geven aan haar gehuwde zuster. Later werden haar 13 ellen
lijnwaad geleverd voor het maken van vier hemden (1 lb. 1 sch. gr.).

12. De taal van het Handboek.
Het handboek is bijna volledig geschreven in het Vlaams, dat blijkbaar de gewone
omgangstaal van de familie was. Slechts wanneer Pieter rijk of ‘chic’ wilde doen,
schrijft hij in het Spaans, dat toen de taal was van de hogere standen. Het is slechts
van
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ca. 1750 af, dat de hogere standen bij ons het Frans als voertaal zijn gaan gebruiken(17).
De echtgenoten Nieumunster-Crombrugghe waren het Frans machtig, zoals we
zien in vier aantekeningen. De vijf aantekeningen in de Spaanse taal tonen dat Pieter
ook de taal van de toenmalige high-life kende(18).
Enkele latijnse spreuken en gebeden (ff. 1, 2 en 69 v0) bewijzen dat hij ook de
wetenschappelijke taal van zijn tijd machtig was. Hij was waarschijnlijk leerling
geweest van het Brugse Jezuïetencollege.
In het handboek gebruikt Pieter de Vlaamse letter voor de Vlaamse en Franse
teksten, italiek (onze huidige schrijfletter) voor de latijnse citaten en de Spaanse letter
voor de Spaanse citaten. Zijn vrouw gebruikt uitsluitend de Vlaamse letter voor haar
aantekeningen.

Besluit.
Het eerste wat ons treft in de familie Nieumunster-Crombrugghe, die nochtans
behoorde tot de rijke stand, is de grote kindersterfte, een algemeen verschijnsel uit
die tijd. Van de vijf kinderen hebben slechts twee de kinderjaren overleefd, de drie
andere stierven beneden de vijf jaar.
Ik heb getracht zekere vergelijkingen te vinden met onze tijd om, bij benadering,
de graad van welstand van de familie te kunnen vaststellen.
Volgens het huwelijkscontract opgemaakt te Veurne 1 februari 1637 kregen de
jonggehuwden van hun ouders ten huwelijk mede: Pieter van Nieumunster 100 lb.
gr. inkomsten per jaar; Helena van Crombrugghe 100 lb. gr., en daarbij nog een som
van duizend gulden afkomstig uit de erfenis van haar overleden moeder. Deze duizend
gulden komen overeen met 166 lb. 13 sch. 4 gr. Indien dit kapitaal ook uitgezet werd
aan de penning zestien, de gewone interest uit die tijd, namelijk 6,25 %, dan moest
het per jaar 10 lb. 8 sch. 4 gr. opbrengen.
De inkomsten van de jonge echtgenoten bij het begin van hun huwelijk bedroegen
afgerond 210 pond groten. Dit vertegenwoordigde een kapitaal van 3366 pond groten.
Om nu een voorstelling te hebben van de huidige waarde van deze inkomsten, heb
ik de volgende berekeningen gemaakt.
Eerst het dienstpersoneel. De echtgenoten Nieumunster-Crombrugghe hadden een
knecht en een meid in dienst. In die tijd betaalde men een volle meid en een volle
knecht, ieder 8 lb. gr. Dus 16 lb. gr. per jaar voor geheel het dienstpersoneel. Deze
som

(17) M. Denecker. Histoire de la Langue française dans les Flandres (1770-1823). Gent, 1954, p.
337.
(18) De vier franse aantekeningen komen voor op ff. 48o, 67 vo’, 71 en 74 vo. De Spaanse
aantekeningen leest men op ff. 69 vo, 70 vo, 72 vo-73, 74 vo en 75 vo.

Biekorf. Jaargang 58

279
is het 13e deel van 210 lb. gr. of van de totale inkomsten van de jonggehuwden.
Tegenwoordig betaalt men een volle meid 2.000 F per maand plus een 200 F aan
sociale lasten, en daarbij nog een 500 F verzekering per jaar tegen ongevallen; samen
24.000 + 2.400 + 500 F of een 27.000 F per jaar. Nemen we een knecht aan dezelfde
prijs. De twee leden van het dienstpersoneel zouden dus 54.000 F per jaar kosten.
Vermenigvuldigd met 13 zou deze som een jaarlijks inkomen geven van 702.000 F.
In die tijd echter waren de lonen zeer laag en was de huishuur zeer hoog. Trachten
wij de eerste som te verbeteren met de berekening van de waarde van de huishuur.
In 1639 betrokken de echtgenoten Nieumunster-Crombrugghe een huis in de
Kuipersstraat te Brugge, dat toebehoorde aan meester Niklaas Rommel, en waarvoor
zij een huurgeld van 36 lb. gr. per jaar betaalden. Het was natuurlijk een herenhuis,
voorzien van stalling voor paarden en rijtuig. In het huwcontract immers zien we
dat, indien de man het eerst overleed, de vrouw onder meer techt zou hebben op een
‘caroche met twee peerden’(19). De jaarlijkse huursom van het huis, namelijk 36 lb.
gr., vertegenwoordigt ongeveer 17 % of 5.8 van de jaarlijkse inkomsten (210 lb.
gr.) van de jonggehuwden.
Op onze dagen is de huur van een herenhuis met garage in het centrum van de
stad Brugge een 4.000 F per maand of 48.000 F per jaar. Vermenigvuldigen wij
48.000 F met 5,8 en we bekomen een jaarlijks inkomen van 278.400 F.
Trachten we ook nog de waarde van de inkomsten te berekenen door middel van
de landpacht. De echtgenoten Nieumunster-Crombrugghe bezaten te Stalhille een
leen van 4 gemeten een lijn poldergrond, dat verhuurd werd tegen 9 lb. 10 sch. gr.
per jaar. Vier gemeten één lijn maken een hectare 91 aren en 71 centiaren. Een hectare
immers is 2 gemeten en 78 roeden, terwijl een Brugs gemet 44 aren 24 centiaren
beslaat. Berekend volgens de huurprijs van 9 lb. 10 sch. gr. voor 4 gemeten 1 lijn,
bedraagt de zeventiendeeuwse huurprijs voor een hectare 4 lb. 19 sch. gr. (9 lb. 10
sch. gr. gedeeld door 1,92 Ha).
Deze 4 lb. 19 sch. gr. zijn 12,5 van de 210 pond gr. globaal inkomen.
Tegenwoordig, in een nieuwe huurovereenokmst, wordt een hectare poldergrond
in het noorden van Brugge verhuurd tegen 3.200 F per jaar. Vermenigvuldigen wij
3.200 F door 42,5 en we komen op een jaarlijks inkomen van 136.000 F.
Nemen wij nu het gemiddelde van de jaarlijkse inkomsten van de echtgenoten
Nieumunster-Crombrugghe, berekend volgens het loon van de dienstboden (702.000
F), de huurprijs van de woning

(19) Staat van goed, nr. 17014, f. 3.
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in de stad (278.400 F) en het pachtgeld van de poldetgrond (136.000 F), dan bekomen
wij een jaarlijks inkomen van 372.133 F, of 31.011 F per maand.
Wordt de som 372.133 F vermenigvuldigd met 16 (de penning zestien of 6,25 %,
de normale interest uit de 17e eeuw), dan, bekomen wij 5.954.128 F als kapitaal van
het jaarlijks inkomen van de echtgenoten Nieumunster-Crombrugghe op hun
huwelijksdag 3 februari 1637.
Dit geeft bij verre benadering een schatting van de inkomsten van rijke mensen
rond het midden van de 17e eeuw. Men mag echter niet vergeten dat de belastingen
toen niet zo hoog waren als op onze dagen, dat er geen belasting bestond op de
inkomsten, en dat de belastingen niet progressief waren.
Deze inkomsten zijn later nog merkelijk aangegroeid door de erfenissen die beide
echtgenoten te beurt vielen. Daarenboven was Pieter van Nieumunster van oktober
1644 tot aan zijn dood in 1652 schepen van het Brugse Vrije. Volgens de rekening
van het Brugse Vrije over het jaar 15 augustus 1652 - 14 augustus 1653, heeft Pieter
als schepen verdiend gedurende de vier laatste maanden van zijn leven, nl. van 15
augustus tot 21 december 1652: aan vergoeding voor dagvaarden 248 lb. 8 sch. parisis
en aan kledergeld 76 lb. 10 sch. parisis, samen 324 lb. 18 sch. parisis of 27 lb. 1 sch.
6 groten(20). Indien wij deze inkomsten voor vier maanden vermenigvuldigen met
drie, dan hebben wij voor twaalf maanden een inkomen als schepen van 81 lb. 4 sch.
6 groten.
Volgens de staat van goed opgemaakt na het overlijden van Pieter Chaerle van
Nieumunster, werden de meubels en de klederen van het sterfhuis geschat op 165
lb. 2 gr., het goud- en zilverwerk op 367 lb. 4 sch. 4 gr. en het gereed geld 112 lb.
gr.(21).
Het spreekt vanzelf dat de beschrijving van het dagelijks leven aan de hand van ons
huishoudboek sociaal bekeken zeer onvolledig is. Het betreft een rijke familie van
grondeigenaars, die echter niet een van de allerrijkste in Vlaanderen was. Ter
vergelijking zou het huishouden van een rijke koopman, van een ambachtsman, een
neringdoener, een landbouwer moeten aangehaald worden. Voor zo'n sociaal
verruimde kijk op het dagelijks leven in de 17e eeuw liggen geen voldoende bronnen
voor. Dag- en huishoudboeken uit boeren- en middenstand zijn uiterst zelden tot ons
gekomen.
JOS. DE SMET

(20) Rijksarchief te Brugge. Brugse Vrije. Register nr. 393, ff. 42 en 80 vo. Eén lb. groten = twaalf
lb. parisis.
(21) Staat van goed, nr. 17014, ff. 27 vo-29.
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Zijderupsenteelt in de Vlaanders
In verband met de bijdrage over ‘Proeven van Zijdeteelt in de Vlaanders 1606-1840’,
moge nog het volgende medegedeeld worden omtrent het aanplanten van
moerbeibomen en het oprichten van de zijderupskwekerijen in de 19e eeuw.
Het was een West-Vlaming, Constant Debeil (Aarsele 3 mei 1798-Deinze 15
Januari 1878), een voorvader van de bekende olieslagers van Staden, die in het jaar
1828 begon met het aanplanten van witte moerbeibomen op een perceel land gelegen
te Petegem-Deinze, de plaats waar vijftien maand te voor een bos werd gerooid.
De zijdewormen werden gekweekt in zijn woning, het vroegere kasteel van de
heer van Deinze, markies de Merode, in de Holpoortstraat te Deinze.
In een brief van 16 juni 1830, gericht aan de gouverneur van de provincie
Oost-Vlaanderen, beklaagt Constant Debeil zich over de mislukking van zijn gepote
moerbeiplanten.
Hij zaaide een eerste zaaite uit van anderhalf pond (oud Gents gewicht)
moerbeizaad en won daarmee ‘slechts’ 4 000 planten ongeveer. Het slecht seizoen
en gebrek aan ervaring waren oorzaak van het onvoldoende gedijen der eerste zaaite.
De vier duizend jonge moerbeibomen werden gepoot deels in waaiboom en deels
in haag of struik op het land dat hij opzettelijk bebouwd had tot het aanleggen van
een moerbeiboomplanterij in het groot ‘naar Italiaanse werkwijze’.
De late vorst van de meimaand 1831 dunde op onrustwekkende manier het aantal
van de pootplanten. Een tweede zaaite werd ondernomen in het voorjaar 1831, waarbij
meer zorg werd besteed dan het jaar voordien, en ook meer kennis van zaken.
In het jaar 1830 was Debeil begonnen met het kweken van 5 à 6000 zijderupsen.
Steunend op de berichten in de dagbladen, en gezien de ontoereikende voorraad
moerbeibladeren waarover hij kon beschikken, voederde hij zijn wormen met
schorseneerbladeren maar kort nadien werden de rupsen ziek en bijna alle stierven.
Enkele zijn spinrijp geworden maar ze leverden zeer onvolledig poppen die weinig
zijde bevatten.
Spijt deze mislukking staakte de Aarseelse zijderupsenkweker zijn pogingen niet.
Hij had geleerd dat zijdewormen alleen het moerbeiblad lusten en niet het
schorseneerblad. In de zomer van dat jaar had hij 1.000 à 1.200 gezonde wormen
die krachtig spinsel beloofden. Tien witte moerbeibomen (morus alba) van 6 à 7 jaar
oud waren in volle opbrengst en zouden ruimschoots volstaan om zijn wormen te
voederen.
Dit was echter toch nog een schamel begin dat niet lonend zijn kon want, tot het
winnen van 50 à 70 kg spinsel zijn 35 à 40.000 rupsen nodig en 60 m2
horrenoppervlakte om de wormen op te
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leggen, alsmede 1.000 kg moerbeibladeren. Daarenboven eist het kweken veel zorg.
De eieren worden uitgebroed in een broedkast op 25o warmte. De uitgebroede rupsjes
worden op een moerbeiblad weggenomen en naar een lokaal gebracht met bestendige
warmte van 21o bij goede verluchting. Daar worden de rupsen op horren neergelegd.
Wegens al die zorg en al dat werk durfde Debeil niet verder risico nemen en hij
vroeg daarom een toelage tot het ontwikkelen van zijn zijderupsenkwekerij. Hierbij
wees hij op de behoefte aan geldwinning bij een snel aangroeiende bevolking en de
dwingende nood tot het bestrijden van werkloosheid veroorzaakt door het kwijnen
van de oude nijverheden (lijnwaadweverijen, stokerijen, enz.). Hij hoopte aldus
nieuwe moerbeibomen te kunnen aankopen van 4 à 6 jaar oud, om zijn zijderupsen
te voederen, terwijl hij verwachtte dat de zijdeteelt een nationaal bedrijf zou worden.
Wij kennen het gevolg niet dat de regering aan het verzoek van Debeil heeft
besteed, maar dit zal bij het mislukken van het aanplanten van de moerbeiboom, zo in Oost- als in West-Vlaanderen en Henegouwen - wel ongunstig zijn geweest;
inderdaad was de aanmoediging tot het bevorderen van de zijderupsenteelt groot
geweest onder de regering van de Nederlanden, maar onder het Belgisch Bewind
was de hulp van overheidszijde gering. Er werden wel kosteloze uitdelingen beproefd
van moerbeipootstaken, maar niet van gave bomen, zoals door Debeil werd
voorgestaan. (Verg. P.G. Demoor, L'Industrie sétifère et les Flandres. Gent 1850).
Toen twintig jaar later de Lyonees Joseph Ricard de eerste zijdeweverij te Deinze
oprichtte (1848-1849), viel ook het kweken van zijderupsen in zijn plan maar hiervan
kwam nooit iets terecht. Debeil liet zich verder onbetuigd en hield zich wijselijk
afzijdig. De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen schreef in zijn brief aan
minister Rogier (16.1.1851) dat van de rupsenkwekerij in Deinze niets was tot stand
gekomen spijt het verlenen van een toelage (6.000 F) van regeringswege. (Hugo Van
den Abeele, Het ontstaan der Zijdenijverheid te Deinze, Gent, 1935).
Sindsdien betrokken alle zijdeweverijen van Deinze hun gereed gesponnen en
getweernd zijdegaren (ruw of zwart geverfd) uit Lyon of uit Milaan en ze vaarden
er wel mede tot op het ogenblik dat de kunstzijde (omstreeks het jaar 1924) voorgoed
ingang vond en de natuurzijde verdrong.
Te Deinze staan in enkele hovingen van herenwoningen thans nog moerbeibomen
uit de tijd van de mislukte aanplanting van Debeil, nu meer dan honderd jaar geleden.
Ze leverden grote sappige moerbeien die als ‘zende’ dienen aan een vriend zoals
vroeger de eerste rijpe druiven. Ze zijn nog getuigen van de zijderupsteelt en het
onmisbare moerbeiblad, maar de zijderupsenkweek is sedert lang vergeten.
G.P. BAERT
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Over de anti-musschegilden
Biekorf 1957, 224
Of de anti-musschegilden te onzent wel zo oud zijn als F. De Potter beweert (1802!),
kan men onderzoeken. Kan. Tanghe in zijn boekje over Oostrozebeke (Brugge, 1874)
zegt in ieder geval ‘in 1816 kon de musschengilde onlangs opgekomen reeds een
feest inrichten’ (blz. 56).
Rond 1816 waren de mussche- of vosse- of mollegilden alleszins tamelijk algemeen
in het Roeselaarse. De twee brieven, die wij hieronder in Bijlage weergeven, getuigen
dit.
M.J. Delbaete was zo vriendelijk ons het volgende over de Rumbeekse
musscheniers mede te delen.
Pieter-Louis Dela Housse, notaris te Rumbeke, gehuwd in 1817 met Carolina
Vermandere van Izegem, werd bij zijn huwelijk ‘ingehaeld van de gilde van den
amboge en van de gilde van de muskeniers’.
In de Gazette van Gent (31.3.1817) verscheen de aankondiging van een feest
ingericht door de Rumbeekse musschegilde, met permissie van de meier, met volgende
uitgeloofde prijzen: een zilveren vergulde mus aan de gilde die het grootste aantal
mussen zou meebrengen, een zilveren medaille voor het schoonst inkomen meest
geschikt aan het feest, één voor de verstkomende maatschappij, onder diegenen die
met een muziek van minstens 10 man verschenen.
De mussekoppen moesten ten getale van 25 aaneengeschakeld zijn en na de telling
zouden de koppen verbrand worden.
Aan dit feest was een eigenaardige prijs verbonden, namelijk voor wie het meest
ervaren was in het hakkelen!
De koning der musschemoorders te Rumbeke was dan G. De Meulenaere, die de
oproep in de Gazette van Gent ondertekende, met P.L. Dela Housse als voorzitter,
L. Declercq als hoofdman en E.J. Degryse als griffier.
In verband met P.L. Dela Housse liet M. Delbaere nog weten dat hij geboortig
was van Moorsele, zoon van de baljuw aldaar. Te Rumbeke werd hij notaris benoemd
in 1815. Hij werd op 18 september 1817 te Rumbeke ingehaald, zoals boven gezegd,
en gaf alsdan in 6 herbergen, zes halve tonnen bier te drinken. Hij overleed in 1825,
pas 37 jaar oud.
De twee Wingenaars die de brief van Ardooie ondertekenen behoren eveneens tot
de kringen der dorpsburgerij. Rond die jaren was een Sengier notaris en burgemeester
en wellicht was een zekere Coene politiecommissaris te Wingene.
De Ardooienaar Pieter-François Minne was ook notaris. Geboren te Wakken in
1773, overleed hij te Ardooie in 1840 als jonggezel.
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Wij vonden niets over het feest van 4 juni 1818 te Ardooie, noch enige andere
vermelding over de Ardooise musschegilde.
Het lijkt ons dat de Westvlaamse musschegilden dezelfde activiteit, bestaansduur
e.a.m. kenden lijk b.v.b. bepaalde Nederlandse. Hierover raadplege men het
Folkloristisch Woordenboek van K. Ter Laan (1949, p. 249) waar o.m. het voorbeeld
opgegeven wordt van zulke gilde te Halsteren, die bestond van 1904 tot 1868.
L. VAN ACKER

Bijlage
Briefwisseling van musschegilden. 1818.
I
[Adres:] Aen de heeren confraeters der mussche gilde te Ardoije.
Wijngene den 29 meye 1818.
De Societeyt onder den naeme van vos en mussche gilde der commune van
wijngene
aen de heeren confraeters der commune van ardoije.
Mynheeren,
Ingevolge U: bericht van den 6 januarij lest 1818, en opvolgende hebben wy d'eere
U: te verwittigen dat wy het plaisir zullen hebben donderdag eerst komende ons
t'ardoije ter gestelde plaatse en ure zullen laeten vinden ten minsten met thien
confraeters.
In deese aengenaeme afwagtingen hebben wij d'eere U: Mynheeren en confraeters
grond hertelyk te groeten.
J.C. COENE.
B. Singier.

II
[Adres:] Mijnheer P.F. Minne, Deken der Musscheverdelgers te Ardoije.
Rumbeke 3 Juny 1818.
Aen de heeren Deken en Leden der Musschegilde binnen Ardoye.
Mynheeren ende Confraters,
Hebbe d'eere U: te voorkomen als dat de musschemoorders binnen Rumbeke,
besloten hebben van hun op morgent vierden deezer, te begeven binnen U. Commune,
ten Eijnde van mede te dingen tot de beloofde prijsen by berigt in de Gazette van
Gend van den 19 Januarij 1818.
In tusschen-wijl noeme mij met bezonder agting,
Mynheeren & Confraters,
U. oodmoedige Dienaer
Dela Housse
prest.
(beide brieven in ons bezit)
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Mengelmaren
In memoriam Advocaat Jan Bernolet
(† Brugge 10 september)
In Meester Bernolet verliest Biekorf een van zijn trouwe vrienden en raadgevers,
een van zijn oudste medewerkers. Vijftig jaar geleden debuteerde hij als jong
hoogstudent in Biekorf (1907) met een historische bijdrage over het Bakkersambacht
te Brugge. In 1926 verscheen hier zijn belangwekkende mededeling over het
Stevenisme in Vlaanderen. En enkele maanden geleden haalde hij nog een dossier
boven, een studie over het ambachtswezen te Brugge die hij hoopte weldra voor ons
blad te kunnen klaar maken. Het mocht niet meer zijn. Zijn aandenken blijve in ere.
In het sterfhuis werd door E.H. Viaene, namens het Beheer van het Gezelle
Museum, het volgende rouwbeklag uitgesproken.
Het Beheer van het Gezelle Museum is in diepe rouw. In Meester Jan Bernolet heeft
het zijn Voorzitter verloren. Een Voorzitter die tevens een van de Stichters van het
Museum is geweest.
Gedurende 27 jaar heeft hij het Beheer geleid en zeer veel gedaan voor de inrichting
van het Geboortehuis van de Dichter op de Rolweg. Niet alleen de materiële inrichting
en de financiële gezondheid van het Museum werden door hem verzekerd en
bevorderd. Door zijn persoonlijke betrekkingen en invloedrijke tussenkomst heeft
hij in grote mate bijgedragen om het Museum met belangrijke documenten uit de
nalatenschap van Guido Gezelle te verrijken.
Te midden de veelzijdige activiteit van de betreurde Overledene had het Gezelle
Museum een bevoorrechte plaats. Het Gezellehuis lag hem aan het hart.
Het was hem dierbaar. Er was een romantiek mee gemoeid, een warmte van gevoel,
die met de jaren nog toenam en die hij, zakelijk als hij overigens was, in de kring
van de zijnen en van de leden van het Beheer niet verdook.
Hij had immers een omgang van bijzondere aard met Gezelle gehad. Niet met de
levende Meester. Doch met een vriend en bewonderaar van de Meester, Professor
Scharpé te Leuven, en met de bibliotheek van Gezelle die in zijn studententijd in het
huis van de Leuvense hoogleraar berustte. Daar leerde hij Gezelle kennen als dichter
niet alleen, doch als taalgeleerde, als studax met veelzijdige belangstelling, als Spoker
en journalist, als boeken worm. Het genie van de Westvlaamse Meester had hij meer
dan enig ander Westvlaams student aan de Alma Mater materieel mogen benaderen.
Als Voorzitter van het Museum mocht hij het genoegen beleven deze bibliotheek
door het Stadsbestuur van Brugge te zien aankopen en aan de zorgen van het Beheer
toevertrouwen.
Met zijn standvastige liefde en verering voor Gezelle was de Overledene getuige
van een generatie Westvlamingen die stilaan om ons uitsterft. In hen leefde het
bewustzijn van het leven dat Gezelle gewekt had, van de bronnen die hij op eigen
bodem heeft ontsloten. Voor hen was Gezelle boodschap en roeping.
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Wat onze betreurde Voorzitter voor het instandhouden van deze boodschap heeft
gedaan zal hem voor God ten goede gerekend worden. En de vrucht van zijn werk
zal zijn aandenken midden ons in ere houden.
Het Beheer van het Museum deelt innig in de rouw, die de beproefde Familie weet
te dragen in de christen-vlaamse geest van de Kerkhofblommen, haar zo diep en
trouw door de betreurde Overledene ingeplant.

Zoenkapel te Vijve St.-Elooi
In nummer 7, Hooimaand 1957, lees ik in de Vraagwinkel blz. 224 het berichtje over
de Zoenkapel te Vijve-op-de-Leie. Ik ben van Vijve St.-Elooi, heb er mij wel al met
een en ander beziggehouden dat zo op het Biekorf-gebied ligt, en ik meen te weten,
voortgaande alleen op de natuurlijke ligging, dat de weg van Kortrijk naar Gent loopt
over Vijve St.-Elooi, en niet over Vijve St.-Baafs. De weg zal namelijk de oude
heirweg geweest zijn, die liep over Kortrijk, Harelbeke, Beveren, Vijve St.-Elooi,
Zulte en zo voort.
Ik meen nog wel eens iets gehoord te hebben over een kapel in Schoendale,
Schoondale (alias Scoudendale; De Flou 14, 319): een grote hoeve aan de Leie
gelegen langs die weg naar Beveren, en dus bij de Leie, en waar men dan sprak over
spoken en misdaden.
De inzender E.N. van Vraagwinkel moge weten dat ik mij eveneens interesseer
voor al wat mijn geboortedorp en streek historisch aangaat.
Athene, Ambassade van België.
R. BAERT

De Belgische Standaard
De Panne 1915-1918. Brugge 1918-1919.
Voor Archivaris P. Hildebrand blijkt de voltooiïng van zijn twaalfdelig standaardwerk
over de Kapucijnen een nieuw begin te zijn. Een basis voor de opbouw van
monografieën over de geschiedenis van zijn Orde en Ordebroeders. De reeks wordt
geopend met een monografie van een Vlaams dagblad, de eerste in haar soort.
Kapucijn Ildefons Peeters van Roeselare (1886-1929) stichtte immers in 1915 in De
Panne een dagblad voor onze soldaten, De Belgische Standaard. Het goede dat hij
daarmede gesticht heeft is niet te schatten. De lijst van de medewerkers van B.S. is
een erelijst van de beste en edelste Vlaamse krachten die aan de Ijzer en ‘bachten de
Kupe’ stonden. Om maar bij Westvlamingen (en vroegere en latere medewerkers
van Biekorf) te blijven: werkten o.m. mede aan B.S.: Jules Filliaert
(redaktiesekretaris), Lodewijk De Wolf, Henri Baels, Firmin Deprez, Dr. Allaeys,
P. Mortier S.J., Cl. Scherpereel, A. Quaegebeur, A. De Wulf, A. Lamerant, Jules
Leroy, Jules Valckenaere (H. Norda), Cyriel Verschaeve, Karel
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Suykers, A. Vincke (O'Flanders), de Noterdaeme's, de Persijn's, Paul Maes (Stavele),
Dr. Vanden Bulcke e.a.
In de gevel van het Ieperse Kapucijnenklooster (door P. Ildefons in 1923 gesticht)
werd op 15 september 1.1. een gedenkplaat onthuld ter ere van de stichter van De
Belgische Standaard. Merkwaardig was daarbij de toespraak van Dr. Filip de Pillecijn,
een ‘hartelijke synthesis’ die een volgende uitgave van P. Hildebrands documentaire
goudmijn zou mogen begeleiden.
Aan onze lezers ten zeerste aanbevolen.
- P. HILDEBRAND. Het Vlaamsgezinde dagblad De Belgische Standaard van de
Kapucijn Ildefons Peeters 1915-1919. Antwerpen, Archief der Kapucijnen, 1957.
In-8, 252 blz.; geïllustreerd. (Te bestellen door storting van 100 F op P.C. 136.91,
Archief der Kapucijnen, Antwerpen.)

Een nieuw bedevaartvaantje te Brielen
En de reeks gaat verder. Na St.-Jan-bij-Ieper kwam thans Brielen aan de beurt met
een St.-Corneliusvlaggetje. Weer was het de Brugse specialist GUILL. MICHIELS die
hiervoor door E.H. Van Maele, herder te Brielen en oud-Bruggeling, werd
aangesproken. Net als St.-Jan-bij-Ieper heeft ook Brielen vroeger een vaantje gekend,
en wel ter ere van O.-L.-V.; het wordt toegeschreven aan Guill. du Tielt. (Zie
afbeelding bij M. Van Coppenolle, Westvlaamsche bedevaartvaantjes. Brugge 1942,
p. 16).
In de tophoek van het nieuw vlaggetje prijkt een wapenschild dat in twee verdeeld
is: links het kasteel van Brielen, genoemd ‘De drie Torren’ (1641); rechts het beeld
van O.-L.-V. van Brielen. Van links naar rechts zien wij dan, tussen de kerken van
1196 en 1739, de H. Cornelius, voorgesteld met tiaar, hoorn en driestaf. Te Brielen
wordt hij gediend tegen de ‘vallende ziekten en allerhande kwellingen vooral bij de
kinderen en onredelijke dieren’. (Zie litanie 1957). Daarom staan aan zijn voeten
verscheidene neerhofdieren afgebeeld en begeven zich enkele personen, een vrouw
en drie kinderen - onder wie twee met een vaantje in de hand - op weg naar de heilige.
Naast de vrouw zit een hond. Tussen de bedevaarders in duikt de huidige kerk op,
die dateert van 1924. In de scherpe hoek rechts nog een stuk pluimvee. Als tekst
krijgen we: ‘Brielen. H. Cornelius. Bid voor ons’. Guill. Michiels. 1957. Evenals
voor het St.-Bartholomeuswimpeltje te St.-Jan werden ook voor Brielen én papieren
én linnen vlaggetjes gedrukt. Rechthoekige driehoek met scherpe hoek naar rechts.
Zincogravure. H. 240 - B. 350.
E.H. Van Maele liet door dezelfde kunstenaar ook een sanctje tekenen. Het stelt
Sint-Cornelius voor, weer afgebeeld met tiaar, hoorn en driestaf. Tekst: ‘Brielen H. Cornelius’. Het prentje staat gedrukt op een vouwblaadje met litanie en gebed.
W.G.
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Vraagwinkel
Een plaatselijke graanmaat te Staden?
Rond de jaren 1570 gebruikte men te Staden een bijzondere graanmaat die lange tijd
in voege bleef, namelijk de ‘Quadacker-mate’.
Ziehier welke uitleg A. Vangheluwe in zijn boek ‘Staden’ daarbij geeft.
Quadackerwalle of West-Quadackerwalle was een heerlijkheid die ‘zuid van de
kerk’ gelegen was. Spijts alle mogelijke opzoekingen is men echter nooit de juiste
plaats te weten gekomen.
In 1574 behoorde ze toe aan Pauwel van Noyelles, die tevens Heer van Staden
was. In een leenboek aan hem toebehorend leest men dat deze hofstede uitsluitend
dienen moest om er zijn oogst in te bergen, 't Was daar ook dat al het graan gemeten
werd, en zo werd algemeen de quadacker-mate in gebruik genomen. Hoe groot die
maat echter was wordt bij A. Vangheluwe niet vermeld.
't Ware interessant eens na te gaan of die maat ook tot andere gemeenten is
doorgedrongen; en of er op andere plaatsen ook zulke bijzondere maten in gebruik
waren. Is er geen lezer van Biekorf die daar iets over weet?
Staden.
MAURITS DEBAERE.

Verering van O.-L.-Vrouw ter Sneeuw te Kortrijk
In het Begijnhof te Kortrijk staat er een kleine kapel door de Begijnhofschilders
dikwijls op doek gebracht; zij is toegewijd aan O.-L.-Vrouw ter Sneeuw. Wie heeft
dit kapelletje gesticht? en wanneer werd het gebouwd?
O.-L.-Vrouw ter Sneeuw heeft te Kortrijk ook een bijzondere vereerder gehad in
de persoon van Loys de Bernemicourt, kanunnik van het O.-L.-Vrouwkapittel. te
Kortrijk overleden in juni 1547. In zijn testament van 30 april 1547 heeft deze
kapittelheer een feest en solemniteit gesticht ter ere van O.-L.-Vrouw ter Sneeuw;
dit testament moet nog bewaard zijn op het archief van de Kortrijkse Kollegiaalkerk
en meer bijzonderheden bevatten over zijn devotie. Kanunnik de Bernemicourt werd,
volgens zijn wens, begraven in de O.-L.-Vrouwkapel achter het hoogaltaar; bij zijn
graf werd als ‘epitaphium’ een schilderij gehangen voorstellende het mirakel van
O.-L.-Vrouw ter Sneeuw te Rome. Dit stuk is bij de verwoesting van de kerk in 1578
verloren gegaan.
Is het kapelletje in het Begijnhof soms een voortzetting van deze devotie uit de
oude Kapittelkerk?
F.N.

Dokter De Volder van Gistel
Over deze dokter, die in 1823 te Gistel overleden is, zou ik gaarne meer weten. Hij
was een actief lid van de Kon. Mij van Land- en Tuinbouwkunde te Gent. Wat zijn
specialiteit als plantkundige geweest is, weet ik niet. Op een schip van de Brugse
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reder Seynave is hij naar Oost-Indië gevaren en heeft uit Batavia verscheidene planten
meegebracht; een deel er van zou hij aan de Gentse Kruidtuin geschonken hebben.
Aan de pas gestichte Universiteit van Gent schonk hij oude munten die men te Gistel
had opgegraven. Is er te Gistel meer over die man bekend?
H.J.
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[Nummer 10]
Het grafmonument van Karel de Stoute te Nancy
Bekende vlekken in het beeld van Brugge zijn de reien met hun profane geur en de
O.-L.-Vrouwkerk met de profanatie van de Bourgondische grafmonumenten. Node
leidt men de vreemde bezoeker naar de plek des aanstoots in deze monumentale kerk,
en men is dankbaar als hij maar niet vraagt wie de schennis van de Lanchalskapel
op zijn geweten heeft. Door het kluisgat doorgelaten kan hij dan alleen nog zwijgen.
De smaad is volkomen. Prinsengraven in een garage. Duistere revanche (van welke
machten?) op de onschadelijke schimmen van Valois en Habsburg? op de
legendarische luister van het Gulden Vlies? In zoenbedevaart vliegt de geest over
naar Dijon waar ruimte en begrip en piëteit de graftomben van de eerste Bourgondiërs
omgeven. Wanneer gaat Brugge op school naar Dijon om te leren hoe het in
waardigheid zijn kan en moet?
Over het graf van Karel de Stoute kan men eenvoudig niet schrijven zonder dit
beschamend geval immer weer aan te klagen. Pro memorie, in veler naam.
Men weet hoe het naakte en geschonden lijk van hertog Karel onder de muren van
Nancy in een bevroren beek werd teruggevonden drie dagen na het verwarde gevecht
waarin hij verdwenen was (Dertienavond 1477). Groot was de span-
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ning bij het zegevierende volk van Lorreinen en van de Elzas gedurende deze drie
dagen. Hertog René van Lorreinen zette er alles op om de vermiste Bourgondiër
terug te vinden en zijn volk de zekerheid te geven dat hij hen niet meer kon deren.
Een page had tenslotte de Lorreinsen op het spoor gebracht en zijn meester herkend
in het verminkte lijk bij de Commanderij van de Hospitaalridders. Het nieuws van
de ontdekking zette het land in feest, van Nancy en Straatsburg tot Kolmar en
Mülhausen werden dankprocessiën gehouden, alle markten zongen liederen op de
ondergang van de Bourgondiër, men wist zich eindelijk bevrijd, de vrede was in het
land, de dolle aanrander kon nu zeker niet meer terugkeren.
Hertog René liet het lijk, in een wade gehuld, overbrengen naar Nancy en
neerleggen in het huis van een aanzienlijk poorter in de Grande-Rue. Om alle twijfel
over de identiteit van het gevonden lijk weg te nemen werd het getoond aan
krijgsgevangenen die tot de naaste omgeving van de hertog behoorden: aan zijn
Portugese lijfarts Mattheus Lupe, aan zijn kamerdienaars, aan zijn kapelaan Denis,
aan zijn historiograaf Olivier de la Marche, aan de Grote Bastaard en aan Henri de
Neuchatel, zoon van de maarschalk van Bourgondië. Al deze personen herkenden
eensgezind hun meester aan bepaalde littekens en aan zekere kenmerken, o.m. zijn
lange vingernagels.
Gedurende drie dagen lag de dode hertog in het huis van de Grande-Rue, opgebaard
op een katafalk, gehuld in zwart laken; een rode toque bedekte het hoofd. Brandende
toortsen hielden de wacht. Een stroom van nieuwsgierigen ging door het huis en, zo
verhaalt de Chronique de Lorraine: ‘les uns pryoient Dieu por luy, les altres non, par
ce que moult de mal avoit faict au pays’.(1)
Het lijk werd gebalsemd en op zondag 12 januari door de Grande-Rue, waar
poorters met brandende flambouwen in rijen stonden, overgebracht naar de
St.-Georgeskerk. Deze was heel met zwart laken behangen. De uitvaart werd ge-

(1) Ch. Pfister. Histoire de Nancy, t. I, p. 502-503 (Parijs 1902). Ook verder benuttigen wij dit
voortreffelijke werk van de grote historicus, die al de documentatie betreffende de slag bij
Nancy uitvoerig en critisch heeft verwerkt.
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zongen door de abten van Lunéville, Clairlieu en Beaupré. In dezelfde kerk, vóór
het altaar van Sint Sebastiaan, kreeg Karel de Stoute zijn eerste rustplaats.

Grafmonument van Karel de Stoute in de St.-Georgeskerk te Nancy (Naar een tekening uit de Collection
Gaignières, thans in de Bodleian Library te Oxford. Pfister I 239)

In het begin van de jaren 1500 liet hertog René II van Lorreinen een grafmonument
oprichten op de noordzijde van dezelfde kerk, bij de ingang van het koor. Het werk
vertrouwde hij toe aan Jean Crocq, een beeldhouwer afkomstig
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uit de Nederlanden (Antwerpen?), die reeds jarenlang in het kasteel en de St.-Maxkerk
te Bar voor zijn rekening had gewerkt. In 1506 was het werk voltooid; aan Jean Crocq
werd alsdan door de ontvanger-generaal van Lorreinen de som van 210 pond
uitbetaald.(2)
Het monument, ingewerkt in een nis tegen een muur, zag er uit als volgt.
Het liggend grafbeeld stelt de hertog voor in wapenrusting, met opgeslagen vizier
en samengevouwen handen; het hoofd rust op een kussen onder een baldakijn; de
voeten raken een liggende leeuw. Boven het beeld, tegen de niswand, wordt het
wapen van de hertog gehouden door twee leeuwen. Dit wapen is: gekwartileerd 1
en 4 Bourgogne moderne; 2 Bourgogne ancien en Brabant; 3 Bourgogne ancien en
Limburg; Vlaanderen in hartschild. Aan weerskanten van het bovenste lofwerk, dat
de flamboyante kruisbloem van de laatgotische boog vormt, staan in een retabel de
beelden van Karlemanje en Hendrik de Heilige (links, met kerk op de hand). De
‘zijbeuken’ van het monument zijn bekroond met het beeld van Sint Andries, patroon
van Bourgondië, en van de Engel, dragende het blazoen van Bourgogne ancien. Over
de bekroning zijn de wapens van de zestien landen verspreid.
Het grafschrift, dat de nis flankeert, is in latijnse disticha opgesteld en roemt
hogelijk de gedenkwaardige overwinning van de hertog van Lorreinen; het volgt hier
in vertaling.

Grafschrift te Nancy
‘Onder deze grafsteen ligt Karel, glorie van de Bourgondische natie en weleer de
schrik van Europa.
Het oproerige Gent werd door hem onderworpen, verloor zijn voorvaderlijke
wetten en onderging een eeuwigdurend juk.
Het land van Luik voelde ook zijn bloedige wraakneming toen de stad te vuur en
te zwaard werd gesteld.
Te Montlhéry heeft zijn geduchte zwaard de Franse legerbenden en de koning zelf
op de vlucht gedreven.
Hij verjoeg de vijanden van Edward van Engeland, bracht deze prins in zijn rijk
terug en herstelde hem op de troon.

(2) Over Jean Crocq, zie Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler VIII,
143 (Leipzig 1913). - Het monument werd later door Mansuy Gauvin gerestaureerd; vgl.
Pfister I 242.
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Hij versmaadde de wapenen van hertogen, koningen en van de Keizer, en was maar
gelukkig te midden stromen van bloed.
Maar eindelijk, toen hij, vertrouwend op het sukses van zijn wapenen, in zijn
vermetelheid (temerarius) de hertog van Lorreinen aanviel, blies hij te midden het
gevecht zijn bloeddorstige ziel uit en liet het Gulden Vlies op vijandelijke grond.
Aldus heeft de zegevierende hertog René de palmen der overwinning behaald op
die machtige prins, in de eeuwen der eeuwen.
O gij, die zoveel landen hebt willen bemachtigen, Karel, moge God u de hemel
schenken en de weldaden van de vrede die gij weleer hebt veracht. En nu, terwijl gij
vanuit de hemel op de muren van Nancy neerkijkt, zeg bij u zelf: Hier ontvang ik,
ik die zo trots was, een begraafplaats van een goedertieren tegenstrever.
Leer, [o voorbijganger,] hoe weinig men mag betrouwen op de aardse dingen. Hij
die zoveel maal overwinnaar was, is nu eindelijk zelf overwonnen’(3).
Het graf in de St.-Georgeskerk, een soort trofee van de overwinning, was een van
de bezienswaardigheden van Nancy en werd veel bezocht, ook nadat in 1550 het
stoffelijk overschot van de hertog was ontgraven en naar Brugge overgebracht. In
de 18e eeuw werd de St.-Georgeskerk afgebroken; het deel van de kerk dat het ledige
mausoleum bevatte werd gesloopt in 1717. In dit jaar is dan ook het grafmonument
te Nancy verloren gegaan. Gelukkig had een Bourgondisch oudheidkundige, Pierre
Palliot († 1698), een dertigtal jaar tevoren een goede tekening van het monument
uitgevoerd. Dit kostbare document berust tegenwoordig op de Bodleian Library te
Oxford; een copie ervan is voorhanden op het Prentencabinet van de Bibliothèque
Nationale te Parijs.(4)
De Bourgondische hertogen hadden hun eigen begrafeniskerk te Champmol bij Dijon,
in de Kartuize die door de meesterwerken van Claus Sluter en Claus de Werve
wereldberoemd is geworden. Daar rustten Philips de Stoute en Jan zonder Vrees in
heerlijke praalgraven. Philips de Goede, die

(3) Latijnse tekst bij Pfister I 241.
(4) De Zürcher Chronik van Gerold Edlibach uit 1485 (Ms. A. 76-77 in de Zentralbibliothek
Zürich) bevat een gefantaseerde tekening van het graf van Karel de Stoute te Nancy. Een
stenen lijkkist met grafbeeld staat vrij in een kerkruimte; tegen de wand is het wapen
geschilderd. Een goede afbeelding daarvan in het werk van E. Prey, La Suisse sous les
drapeaux, t. I, p. 305 (Neuchatel z. d.).
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tijdelijk in de St.-Donaaskerk te Brugge had gerust, was in 1473 door de zorgen van
zijn zoon ook naar Champmol overgebracht en wachtte er op een praalgraf dat nooit
meer tot uitvoering zou komen. Nancy heeft de bestemming van Champmol gebroken;
Karel de Stoute, de vierde in de reeks der hertogen, zou de voorziene rustplaats naast
zijn voorouders niet meer gaan innemen.
Wat heeft dan Karels erfdochter verhinderd haar vader uit de postume ballingschap
van de Lorreinse collegiaalkerk te bevrijden en in de Kartuize van Dijon bij te zetten?
In het fatale jaar 1477 stond inderdaad veel in de weg: Bourgondië was in de handen
van Lodewijk XI gevallen en het verzet in de Nederlandse provinciën gaf de jonge
vorstin de handen vol. Nauwelijks vijf jaar later zou zij zelf door de dood verrast
worden en ter plaatse, in Vlaanderen, te Brugge, haar praalgraf krijgen. Eerst 75 jaar
later zou haar kleinzoon, Keizer Karel, het nodige doen om zijn overgrootvader en
naamgenoot naar het nieuwe ‘Bourgondië’ der XVII Provinciën te laten overbrengen.
In feite heeft Keizer Karel gebruik gemaakt van een gunstige gelegenheid. Zijn
nicht, Christina van Denemarken, regeerde in 1550 over Lorreinen namens haar
zoon. Zij gaf hem de toelating tot de ontgraving en de translatie, doch alles zou zo
stil mogelijk moeten gebeuren.
De keizerlijke commissarissen werden in die herfstdagen (18-22 september) 1550
te Nancy zeer koel ontvangen. Men was er algemeen tegen de translatie - het
verwijderen van een nationale trofee! - gekant; Christina zelf was er liefst niet bij en
had zich diplomatiek op reis begeven. Waar het gebeente lag, onder of vóór het
monument, wist niemand, of wilde niemand van de Lorreinsen zeggen, - ook de
kosters niet, ook de proost van de St.-Georgeskerk niet. De keizerlijke commissie
heeft het derhalve kort gemaakt: zonder enige methodische opzoeking werd een
gebeente, door de metselaars blootgelegd een zestal voet vóór het mausoleum, als
dat van de hertog beschouwd en in een kist gelegd. Nog dezelfde nacht vertrok de
rouwkaravaan om, over Metz en Diedenhofen (Thionville), de stad Luxemburg te
bereiken, waar het ge-
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beente voorlopig in de kerk der Grauwbroeders (Cordeliers) werd neergelegd.(5) Eerst
drie jaar later liet de Keizer het in het geheim overvoeren naar Brugge waar het in
de tombe van Maria van Bourgondië gesloten werd. In afwachting dat Karel de Stoute
een eigen, zijn tweede, graftombe zou vinden naast deze van zijn dochter.(6)
Het eerste graf van de hertog heeft herhaaldelijk de archeologen van Nancy
beziggehouden. Opzoekingen in 1855 en 1893-96 staafden de veronderstelling dat
de metselaars, die in 1550 de vloer vóór het mausoleum in de St.-Georgeskerk hebben
opengebroken, zich vergist hebben en dat het gebeente door hen bovengehaald en
aan de keizerlijke commissarissen meegegeven niet dat van de hertog was. In het
grafmonument van de O.-L.-Vrouwkerk zou dus nooit het stoffelijk overschot van
Karel de Stoute hebben gerust.(7) En ook te Nancy moet men het niet meer gaan
zoeken. Immers bij de afbraak van de St.-Georgeskerk in 1717 heeft men al de
blootgelegde gebeenten samengebracht in de middenbeuk, die nog overeind bleef.
In de graftombe van de hertog zelf heeft men alsdan niet meer gezocht, daar men
overtuigd was dat ze sedert 1550 geledigd was en dat, zoals al de reisboeken in die
tijd noteerden, het gebeente nu rustte in het mausoleum te Brugge.
Ook te Brugge hing als een noodlot boven de graftomben van vader en dochter.
Tot in 1795 stonden zij in het hoogkoor van de O.-L.-Vrouwkerk, omgeven door het
vrome verkeer en het koorgezang der kanunniken. Deze waren er tijdig bij om, bij
de inval der Fransen, de monumenten door hun bedienden te doen demonteren en in
veiligheid te brengen. Naar het gebeente schijnt niemand te hebben omgezien. Reeds
in 1806, het jaar dat de tomben in de Lanchalskapel werden heropgericht, noteerde
de Brugse patriciër en oudheidkundige Joseph van Huerne niet zonder deernis: ‘In
de O.-L.-Vrouw

(5) Pfister I 243-244.
(6) A.C. De Schrevel in Annales Emulation (Brugge) 68, 1925, 35-76. - De graftombe, werk
van Jonghelinck van Antwerpen, was in 1562 voltooid.
(7) Het overgevoerde gebeente zou, naar men meent, dit van een gevallen strijdgenoot van Karel
de Stoute geweest zijn, nl. Jean e Rubempré, heer van Bièvres, die ook in de St. Georgeskerk
begraven lag. - Over deze kwestie, zie ook Duclos, Bruges (ed. 1910), p. 477. Alsook de
belangrijke brochure van Baron Albert van Zuylen van Nyevelt, Voix d'outre tombes, Brugge
1931.
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kercke is den hooghen autaer gansch weg, en de gebeenten van Marie van
Bourgondien en Carel den Stoutten weg en verstroeijt om t'loodt der kisten, zoo dat
nu niet en is onder de erplaetste tomben {in de Proostcapelle}.’
Heeft de traditie van de verstrooiing der gebeenten de archeologen ontmoedigd?
Feit is, dat nooit enig onderzoek in het hoogkoor werd ondernomen.(8) En dat zelfs
geen eenvoudige gedenkplaat er de plaats aanwijst waar Maria van Bourgondië, en
mogelijk ook de grote Overwonnene van Nancy, gedurende meer dan twee eeuwen
hebben gerust.
A. VIAENE.

Almanakken in de handel. Brugge 1810
De laatste bladzijde van de ‘Nieuwen Dobbelen Almanach’ voor het jaar 1811 (tot
Brugge, bij de Weduwe De Moor en Zoon) bevat de volgende advertentie:
‘By de Drukkers deezer is ook te bekomen alle slag van Fransche en Vlaemsche
Almanachen, als Etrennes Mignonnes, Almanachen met printen, Chantans, Almanach
de Poche, Almanach de Cabinet, Calendrier Portatif, Practezyns en Zak-almanachen.
Als ook alle soorten van Teeken-papieren, Pennen, Inkt, Regels, Pot-loot, Sandarak,
immers alles wat' er in eenen Bureau noodig is’.
Dit aanbod veronderstelt een grote vraag in allerlei almanakken, de Parijse uitgaven
waren in 1810-11 te Brugge blijkbaar zeer gevraagd.
Vijftien jaar vroeger klonken almanak en advertentie van dezelfde drukkerij veel
‘Vlaamser’. De laatste bladzijde van ‘Den opregten Vlaemschen Almanak voor 't
Schrikkel-Jaer 1795 gecalculeert door Mr. Jan van Vlaenderen, dienende voor de
bisdommen Brugge, Gent en Ipren (Tot Brugge, bij Cornelis de Moor en Zoon)’
draagt de volgende ‘Nota’:
‘By den Drukker C. De Moor en Zoon, tot Brugge, kan men bekomen alle soorten
van School-boeken, benevens verscheyde soorten van Kerk-Boeken, het zy Gebonden,
ofte in Blaederen, in het groot en kleyn Debit. Alles tot eenen civilen prys’.
De markt in almanakken zal in 1795 nog veel stiller en zeker veel ‘traditioneler’
geweest zijn dan in 1810.
E.N.

(8) Het laatst werd daarop gewezen in de aangehaalde brochure van 1931 door Baron van Zuylen
van Nyevelt, door wiens overtuigende ijver de fondatie Donat van Caillie (jaargetijde voor
de Bourgondiërs, begin november) in de O.L. Vrouwkerk is tot stand gekomen.
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Oude volksvertelsels
I. Over vloeken en padden
't Is op Oostkerke bij Damme gebeurd. Er was daar een jonge kerel, 't was nog een
dubbeljongen en hij kost vloeken lijk een ketter.
Op een keer was hij were bezig, en in de weerdie van enige minuten zat hij rondom
rond in de padden, ieder vloek was een padde en 't schoonste van d'historie was dat
hij niet kost uitscheên, er kwamen alsan padden bij.
De mensen liepen zere om de paster die de jongen begost te belezen en de mensen
die er bij stonden moesten ook vele lezen. Alzo kreeg de paster de padden weg en
was de jongen van zijn slechte geweunte genezen.
Zegspersoon: vrouw van ongeveer 50 jaar, boerin; woont te Dudzele; afkomstig van
Oostkerke.
Motieven. - A. Vloekmotief: vgl. A. De Cock, Brabantsch Sagenboek I no 204;
dezelfde, Vlaamsche Sagen nos 208-209 en bibliographic. - B. Paddenmotief: Brab.
Sagenboek I no 22 (Heks in gedaante van een pad); Vlaamsche Sagen no 46 (Peren
in padden veranderd), no 49 (Bierdrinkende pad). - C. Pastoor als machtige belezer:
H. Stalpaert, Toverije in het Brugse Vrije 58-67.
Nota. Men krijgt de indruk dat hier de pastoor eerst de vloeker bestraft heeft. Er
is hier immers geen sprake van de straffende hand. Wel is de pastoor als verlosser
aangeduid. Er is waarschijnlijk een motief te kort in de overlevering, wat wel meer
gebeurde bij oude vertellers.

II. Lijmpanne van Damme
Lijmpanne van Damme was een muzikant met fluiten en bellen.
Binst de weke vóór kermiszondag - 't is lange geleên dat 't gebeurd is - ging de
paster van Damme naar Lijmpanne en vroeg hem op kermiszondag niet te spelen.
- Dat zie je van hier, zei Lijmpanne, 't is de beste dag van 't jaar, dat kan niet zijn.
- 'k Ga je betalen met klinkende munte, zei de paster, al wat da'je op dien dag kunt
verdienen.
- Geen sprake van, zei Lijmpanne.
- Hurkt ne keer hier, zei de paster, 'k ga je 't dubbel geven.

Biekorf. Jaargang 58

298
- Neen, zei Lijmpanne.
- 'k Ga je 't driedubbel geven.... gauw!
- Neen is neen, zei Lijmpanne, en daarmee doef!
Wie dat er met kermisnuchtend over eerde lag was Lijmpanne.
Zegspersoon: zelfde als I.
Motief: machtige pastoor; vgl. met de gedragingen van pastoor Vos te Zevekote
bij H. Stalpaert a.w. 65.

III. Een lijk door honden verscheurd
Op Oostkerke was er een vent dood met een slechte reputatie. Hij wierd afgeleid en
de mensen waakten bij zijn lijk.
's Nachts kwamen er al met 'n keer drie grote zwarte honden binnen. Ze trokken
't lijk in stikken en brokken dat er niets meer van overschoot. In de plaatse van 't lijk
wierden er stenen in de kiste geleid en begraven.
Zegspersoon: zelfde als I.
Motief: De Cock, VI. Sagen no 146 (Het lijk van een vrijmetselaar door de duivel
weggehaald).
Hierna volgt ter vergelijking een onuitgegeven sage mij medegedeeld door H.
Stalpaert met toelating tot publicatie.(1)

De Bloedhond te Zedelgem
Gedurende de Franse Revolutie waren er hier te lande mannen, die de jongelingen
die schuilden, bekend maakten aan de Fransen, om premies te krijgen. Ze kregen de
naam Bloedhond.(2)
Toen er een onder hen te Zedelgem op sterven lag, zei hij tegen zijn zoons: ‘Houdt
dat gij hebt, vader zal lijden wat hij kan!’ Toen hij gestorven was, kwam een zwarte
hond, die het dode lichaam over de halve deur trok.
Moeders vader was gevraagd om het lijk te helpen dragen, maar toen hij met nog
andere dragers op het hof kwam, zegden de zoons dat ze zelf hun vader gingen dragen.
Ze vroegen of er nog iemand was die 't lijk wilde zien, maar er was niemand. Er werd
algemeen verteld, dat de kist opgevuld was met stenen.
[Opgenomen in 1944 door R. Six, die de sage hoorde vertellen door Mie Desoppere,
die dit zelf vernam van haar moeder L. Cool.]

(1) Dhr. H. Stalpaert was zo welwillend ons met raad en daad bij te staan bij de ontleding van
deze sagen.
(2) Vgl. de naam zielhond, makelaar in lotelingen, en het bedrijf beschreven door G.P. Baert,
in Biekorf 1951, blz. 254-257.
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IV. De Pastoor van Westkapelle
De paster van Westkapelle was entwie die vele kost, hij had veel macht. Hij stond
'n keer op zijn preekstoel in d'hoogmesse en hij zei: ‘Beminde parochianen, er zit
een dief in mijn bogaard, laat ons allemaal schone voortlezen, we gaan toen 'n keer
gaan zien wie dat dat is, we gaan hem daar laten zitten’.
Achter d'hoogmesse nu trok de paster met al zijn parochianen naar zijn hof en de
dief zat nog in zijn kerselare. En ge moet niet peinzen dat hij er uit zijn eigen kost
afgeraken. In 't bijzijn van al de mensen liet de paster hem toen naar omlege komen.
Er was daar ook een weeuwe met een g'heel voer kleine joêrs. Nieweerds van
knechtjoêrs uit het dorp kwamen alle soorten van streken uithalen, ze stolen heur
appels, ze trokken heur groensel uit, en al dat niet en deugde. Die weeuwe nu ging
naar de paster van Westkapelle en ze kreeg macht van hem. De dieven bleven zo
lange op den boom zitten of dat ze wilde, en 't was maar als 't heur beliefde dat ze
kosten naar huis gaan.
Zegspersoon: zelfde als I.
Motief: Stalpaert, Toverije 60. - De machtige pastoor deelt hier van zijn macht
mede aan een ander persoon.

V. Zeemeerminnen
Er was 'n keer een zeemeerminne de Damse vaart ingezwommen, ze was allichte
verdoold gerocht, en op Damme hân z'heur gevangen en in een siteiren (citerne)
gesmeten op Cafmeyers hof. Ze kost duivels schone zingen, z'had een zwarte
krullekop en heur haar blonk lijk een spegel.
Ze sprak toch zo schone en ze vroeg dat z'heur were in de vaart hân gesmeten,
maar 't en mocht niet zijn, ze dei'n heur dood en voor dat ze stierf sprak ze: ‘Damme
zal vernederd en Brugge verheven’. En 't is alzo gebeurd.
Ge moet ook 'n keer vissers horen vertellen over zeemeerminnen. Schipper
Vandierendonck vaarde 'n keer met zijn schuite uit en hij vaarde langs de witte banken
en was tewege
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van te beginnen vissen, maar hij kwam in een trop haaien terechte. Hij moest dus
verder varen, maar nu zat hij tussen een troep wallevissen. Al met een keer zag hij
daar een zeemeerminne. Ze kwam naar hem toegezwommen en gebood hem were
te keren, anders ging hij 't hem beklagen. Te middel van de wallevissen kwam
z'achtergezwommen zo verre of dat de schipper moest werekeren. Zeemeerminnen
leven tussen de wallevissen.
Zegspersoon: zelfde als I.
Motief: vgl. Ons Volksleven 1900, 85 (Heist; opname van A. Haron); Volkskunde
1935-36, 110-111 (opname van Victor De Meyere).
Nota. De vertellingen I tot V vormen een kleine cyclus aangezien ze door dezelfde
zegspersoon verteld zijn.

VI. Ko den duivel van Breninge
Ko zat zonder werk en hij ging achter werk gaan zoeken. Langs de weg kwam hij
een feteure (voiture) tegen en Ko ging uit de weg.
- Ge ziet er zo triestig uit, zei dien here die in de feteure zat.
- Zou 't anders kunnen, zei Ko, 'k zoeke werk en 'k vind er gene.
- Wil je bij mij werken? vroeg dien here.
- Ba ja'k, zei Ko. En hij kreeg een schone heure en eten en drinken. Maar hij moest
tekenen voor vijf jaar.
Ko was vijf jaar weg en als hij were kwam moest hij vertellen waar hij geweest
was.
‘Ik was daar in een kurieus schoon kasteel, zei Ko, 'k had goed eten en drinken,
en 'k moest maar juiste de mensen binnenlaten.’
Dat kasteel waar dat Ko portier was, dat was d'helle. En had hij binnen die vijf
jaar moeten doodgaan, Ko had voor Pietje geweest.
Zegspersoon: vrouw van omtrent 74 jaar, Dudzele; was vroeger boerenarbeidster.
Geboren te Nieuwmunster; haar grootvader woonde te Bredene (Breninge).
Motief: vgl. VI. Sagen nos 205-206 (Bij den duivel in dienst. Poortier der hel). Vgl.
ook K. de Gheldere. Landliederen (gedichten), Brugge 1883, blz. 84 (De Legende
van de Hellejongen).
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VII. Ko Prest
De Dombrechts waren hingsteboeren, maar z'hielden ook schapen. Ze boerden op
d'hofstee van 't kasteel ‘De groene poorte’ waar dat die schone duivetorre staat.
Ko Prest weunde ook entwaar langs ginder in een kleen huizetje en op een dag
had hij toe Dombrechts een zakstje beten gestolen, 's Anderendaags was den boer
daar gezet. ‘Ko, zei hij, daarvoren ga 'k j'een proces aandoen.’
Ko zei niet vele, maar 's anderendaags 's nuchtends hân al Dombrechts schapen
perels op huider ogen.
Dombrecht ging zere naar Ko gaan zeggen dat hij hem ging gerust laten.
Zegspersoon: man van ongeveer 70 jaar, wagenmaker, Koolkerke.
Motief: vgl. de macht van de toveraars bij H. Stalpaert, Toverije.

VIII. Van een Duitse schaper
Op een boerenhof was er een duitse schaper, en op een dag zei hij tegen de koeier:
‘Ga-je van den avond niet mee naar Duitsland pannekoeken gaan eten naar mijn
huis?’
- Bah ja'k, zei de koeier, waarom niet.
Als 't werk gedaan was moest de koeier achter de schelven komen en de schaper
was daar ook.
De schaper stampte op de grond en er stonden daar twee vosde peerden. ‘Elk op
een peerd, zei de schaper, maar geen woord spreken onderweg.’ - ‘Goed’, zei de
koeier.
‘Over en deur al’, zei de schaper, en in een sprong waren z'aan de zee, en de tweede
sprong was over de zee.
‘Da's pertank wel 'n sprong!’ zei de koeier en hij lag van zijn peerd.
De koeier zat daar nu over de zee, hij kost er niet over en hij moest rond de zee
gaan om thuis te geraken.
Jaren nadien kwam hij thuis zo mager of hout en met zijn voeten vol bleinen. Nooit
van zijn leven ging hij nog met de schaper mee.
Zegspersoon: zelfde als VII.
Motief: deze sage, de meest bekende en verspreide duitse schapersage, is een
bewijs van de taaiheid in de volksoverlevering van dit sagenthema.
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IX. Heks onder de gedaante van een haas
Op een hofstee hier in de streke kwam er alle navonde een haze g'heel dichte bij 't
hof. Op een keer pakte de boer zijn gewere en schoot er op. 's Anderendaags zag
men dat er een vrouwmens in heur nekke geschoten was.
Aan zijn kort verhaal voegde mijn zegsman het volgende rijmpje toe:
Hij schoot met zout en poer,
wat slimmen toer,
hij schoot een haas
met veel koeraas
van achter in heur nekke.

In dit rijmpje wordt gezinspeeld op de kracht van het zout. Een oude man, de broer
van de zegsman, verklaarde mij overtijd waarom het zout zo krachtig is: ‘Het komt
uit de zee en de zee is gewijd’, zei hij.
Zegspersoon: man van ongeveer 80 jaar; Dudzele.
Motieven. - Zoutmotief: vgl. A. De Cock, Zout in volksgeloof- en gebruik,
Volkskunde 1905, 201-217. - Gewijde kogel: VI. Sagen no 37; Ons Volksleven 1890,
76 (de vrijkogel). - Het versje schijnt uit een volksliedje te stammen.
A. MAHIEU.

Dokter Jan-Pieter Devolder van Gistel
Op de vraag hiervoor blz. 288
Jan-Pieter Devolder, alias De Voldere, werd geboren te Gistel 13 februari 1788 en
's anderendaags in parochiekerk aldaar door de pastoor-deken J. Vandekerckhove
gedoopt.
Jan-Pieter was de zoon van Jan Devolder uit Harelbeke en Cecilia Mangodt uit
Gistel. Het doopregister van 1788 geeft 27 en 29 jaar als resp. ouderdom van de
vader en de moeder.
Peter en meter waren ‘Dominus Petrus Muuls’ uit Eernegem en ‘Domina Petronella
Lomboy’, geboortig van Brugge (St. Jacobsparochie). De handtekeningen Muuls en
Lomboy in het register zijn zeer sierlijk; samen met de benaming Dominus en Domina
wijst dit op een zekere standing voor de peter en de meter. Welk verband deze
doopheffers hadden met het kind of de ouders weet ik niet.
Een paar bijzonderheden nu over de ouders.
Jan Devolder was geboren te Harelbeke in 1761 als zoon van Jan Devolder en
Marie Leupe. Hij was herbergier te Gistel waar hij 18 mei 1811 overleed. Zijn ouders
waren alsdan reeds overleden.
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Cecilia Mangodt was geboren te Gistel in 1759 (14 maart) als dochter van Petrus
Mangodt (geboren te Ieper in 1713) en Joanna Sonneville (dochter van Petrus en
Joanna Strubbe; geboren te Gistel 17 april 1738). In verscheidene geboorteakten te
Gistel ingeschreven tussen de jaren 1790-1805 zie ik Cecilia Mangodt optreden als
kennisgeefster van een geboorte; misschien mag men daaruit afleiden dat zij
achterwarige of vroedvrouw was. - Cecilia Mangodt overleed te Gistel 12 mei 1837.
Haar overlijden werd aangegeven door Franciscus Devolder, een jongere broer van
Jan-Pieter (die in 1823 overleden was), geboren in 1800 en notaris te Eernegem. De
tweede aangever was Antonius Verleye, paardepostmeester te Gistel, die getrouwd
was met Maria-Theresia Devolder, een zuster van de dokter en de notaris.
Over deze zuster weet ik nog iets meer, dat misschien voor verder onderzoek over
deze familie kan dienstig zijn.
Maria-Theresia Devolder was geboren te Gistel 20 juli 1796. Haar man, de
paardepostmeester Antonius Verleye, was ook te Gistel geboren, in 1782 (13 maart).
Zij hadden drie kinderen: 1. Maria, geb. te Gistel 2 mei 1832, vertrokken naar Brussel
1 juni 1853; 2. Elisa, geb. te Gistel 19 november 1833, vertrokken naar Poperinge
27 october 1854; 3. Augustinus, geb. te Gistel 7 mei 1835.
Hier volgt nu de akte van overlijden van Dokter Devolder.
‘In den jaere 1823, den 8. october ten elf uren 's morgens zijn voor ons Joannes
Baptiste Delaere, borgemeester, ambtenaar van den borgerstaat der gemeente van
Ghistel.. gecompareert Franciscus Devolder, oud 24 jaren, notarisklerk, broeder van
den overledenen, wonende te Eernegem, en Carolus Pacco, oud 47 jaeren, heelmeester,
gebeur van den overledenen, wonende in dese gemeente, welke comparanten ons
hebben verklaert dat Joannes Petrus Devolder, oud vijf en dertig jaeren, acht maenden,
doctoor in medecine, gebooren en wonende in dese gemeente, jongman, zoon van
wijlent Joannes Baptiste Devolder en Caecilia Mangodt, herbergier in dese gemeente,
overleden is gisteren ten één uren naer middag, in het huys bewoont door zijne
moeder. Get. J.B. Delaere. C. Pacco. F. Devolder’.
Over de activiteiten van de vroeg gestorven Gistelse dokter heb ik niets gevonden
en de personen die ook maar iets over hem of zijn familie zouden kunnen weten heb
ik aangesproken, zonder resultaat. Buiten de hier medegedeelde familiegegevens uit
de registers van kerk en gemeente is er over hem te Gistel niets meer bekend.
Nu zou ik zelf willen vragen: Aan welke universiteit had onze Gistelse doctor in
de medecine gestudeerd? Zijn studiejaren vallen in de tijd van Napoleon, 1808 en
volgende. Bericht aan de zoekers.
Gistel
A.R. VANSEVENANT
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Het wielstuk te Rumbeke
In Vraagwinkel en Mengelmaren van Biekorf (1957 blz. 32 en 59) is er sprake van
wieltienden, o.m. te Ardooie; dit waren tienden die, evenals een ‘springtiende’ en
een ‘springmeers’, jaarlijks met toerbeurt - een zekere cyclus rond - van eigenaar
veranderden.
Pastoor Slosse had reeds in 1904 te doen met de Springherthiende te Bellegem
(Rond Kortrijk, p. 1066) en zocht tevergeefs om uitleg in de woordenboeken. Hij
stelde zelf een uitleg voor: ‘tiende die gemakkelijk van bezitter tot bezitter versprong’,
gesteund op de vergelijking met de Holde meersch te Rumbeke die een Springmeersch
is ‘omdat hij haast aan niemand toebehoort en, volgens overlevering, door drie
aangelanden beurtelings, elk zijn jaar, gebruikt wordt’.
Te Rumbeke was er een Sprinckthiende houck (1602; De Flou 15, 120) en waren
er Sprinckmeerschen bij de voere. Op Bamesse 1615 werd verkocht ‘een hondert
mersch ligghende in eene meerdere partie van drye hondert, ghemeene ende onverdeelt
met Jo Stoorme ende Wwe Denys, elck in grootte tot een hondert, twelck es eenen
sprynckmersch jaerlix veranderende van platse in ghelicken gheobserveert zynde’(1).
Om nu te komen op onze Wieltiende: te Gits bestond er ook ‘een wielthiende...
tsaemen wielende ofte rontom loopende met twee andere houcken’, beschreven in
1780: zie De Flou (17, 512) die ook een Wielthiende te Brielen en een Wielstukveld
te Meulebeke opgeeft.
En die wieltiende brengt mij te binnen dat er te Rumbeke een partij land was die
het WIELSTUK genoemd werd, maar waarvoor, naar ik meen, een andere uitleg dan
voor wieltiende moet gezocht worden.
In het Landboek van het graafschap Rumbeke anno 1681 staat die partij beschreven
als volgt:
‘Het noorthende van een sticke lants ghenaemt het Wielstick, daer den Souverain
van Vlaendre 't synen tyde justicie dede, streckende suyt ende noort, paelende... oost
de heirstraete,... west den Ballinckbilck..., groot 6e 2r’.
‘Het suythende van 't voorgaende Wielstick, paelende... oost de heirstraete, suyt
de straete leedende naer de Selverberch muellene ende west den Ballinckbilck, groot
1e 16r’(2).

(1) Rijksarchief Brugge. Schepenarchief Ieper, boek 281, f. 159. - In hetzelfde fonds, boek 248,
f. 377 is er sprake van ‘een partyeken meersch ghenaemt den sprinckmeersch, groot tsaemen
een ghemet, ghemeene met Pr Staessen over elck d'helft ende t'elcken jaere versprinçhende’.
- Dit ‘springen’ zou wel eens mogen nagegaan worden in plaatsnamen als: Springbosch
(Ruddervoorde), Sprynckelbusch (Ardooie); Springmeersch (Oekene), Sprynckelmeersch
(Zedelgem); Sprynckstick (Zevekote), Springhelstic (Oostkerke V.), Spiynckelstick
(Assebroek); Sprynckbempt (Meulebeke).
(2) Landboek 1681, art. 1447 en 1448 (het Landboek 1678, art. 749 schrijft voluit ‘den souverain
bailliu van Vlaenderen’). De Landboeken berusten op het Gemeentearchief te Rumbeke en
het Rijksarchief te Brugge.
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De BALLINCKBILCK die in deze teksten vermeld wordt, staat beschreven in hetzelfde
Landboek (art. 1444) als volgt: ‘Een groot stick lants ghenaemt den Ballinckbilck
paelende int gheheele oost het Wielstick, suyt de straete leedende uuyt de heirstraete
naer de Selverberch muellene, - de westcant onder den Haeselt, - de oostcant onder
Rumbeke, hier groot 4e 12 1/2r’.

Wielstuk, Galgestuk en Ballinckbilck Naer de Caerte Figurative van Rumbeke uit 1765

Wielstuk en Ballinckbilck werden beide afgeknot en gedeeltelijk ingelijfd in de
nieuwe steenweg op Menen die in het midden der 18e eeuw werd aangelegd. Beide
werden opnieuw doorsneden op 't einde der verleden eeuw bij het aanleggen van de
spoorlijn Roeselare-Menen. Het Wielstuk werd 17 juli 1816 verkocht door de kinders
Joye aan Jan-Frans-Bernard Vandenberghe, baas bierbrouwer op De Weeze, en dit
is de meest recente vermelding van de naam Wielstuk die ik ergens gevonden heb.
Op de oude Ballinckbilck werden sinds de tweede wereldoorlog de nieuwe huizen
gebouwd van Paul Isebaert en van Camiel Seynaeve, voorhoofdende op de Meense
steenweg.
Een GALGESTRAETE paalde aan Wielstuk en Ballinckbilck. Het Landboek Rumbeke
1678 (art. 751) spreekt van ‘de Galgestraete leedende van 't voorseyde Wielstick
naer 't casteel van Rumbeke’. En in 1788 vind ik de Ballinckbilck beschreven als
palende ‘oost het Galgestuk van de kinders Joye’(3). Hieruit mag men besluiten

(3) Rijksarchief Biugge. Schepenarchief Ieper, boek 256, f. 420.
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dat het hierboven aangehaalde ‘suythende van 't Wielstick’ ook ‘Galgestuk’ genoemd
werd, en dat het zeker op dit stuk land was, waar de Galgestraat op uitliep, dat de
galg van 't heerschip Rumbeke destijds was opgericht(4).
Dat Wielstuk ‘daer de souverain baillieu van Vlaenderen hier voortyds justitie
dede’, - en daarnevens die Ballinckbilck, die toch doet denken aan een bilk waar
ballingen geplaatst werden of samenkwamen (om begenadigd te worden?) - en daarop
uitlopend die Galgestraat komend van 't kasteel van Rumbeke, waar in 't begin der
16e eeuw Mher Thomas de Thiennes, souverein-baljuw van Vlaanderen, woonachtig
was: doet dat niet denken aan een volledig apparaat van plaatselijke vierschaar? en
zou de naam Wielstuk hier niet wijzen op het wiel of rad van de strafuitvoeringen,
n.l. van het radbraken?
Kent men andere plaatsen waar een gelijkaardige groep van toponymen wijzen
op een vierschaar of plaats ‘daer men voortyts justitie dede’?
Galgestukken en galgestraten zijn schier op elke heerlijkheid te vinden. Ook
ballingstraten, -wegen, -stukken, -hoeken en -pitten staan rechts en links bekend:
Diksmuide had een Ballinckpoorte en op Gistel lag ook een Ballinsbilcq (De Flou).
Maar Wielstukken schijnen eerder zeldzaam te zijn.
Elke mededeling die kan licht brengen in onze groep WielstukBallinckbilck-Galgestuk zou mij veel genoegen doen. Met dank op voorhand aan de
inzenders.
Rumbeke.
J. DELBAERE

Vermoorde en moordenaar op het schavot
1666
‘Op den 10. aprijl 1666 soo ist ghebeurt voor het Vrye op den burgh tot Brugge datter
eenen lantsman wiert onthooft de welcke des daegs te vooren op de prochie van
Houcke eenen anderen lantsman hadde doot ghesteeken ende den dooden wiert in
eene kiste op het schavot ghebracht ende daer ghestelt ende wiert alsoo den levenden
byden dooden gheleijt ende wiert den onthoofden naer de executie begraven op het
kerckhof van sinte Donnaes ende den dooden wiert wederomme ghevoert naer Houcke
ende aldaer begraven ende daer en was noijt soo veele volcx op den burgt ghesien
want dese justicie gheschiede naer de noene ten ses uren op eenen saterdagh ende
den beul slough het hooft net af met eenen slagh’.
- Uit het Handschrift (Rare Geschriften) van Jacques Inbona, p. 217.

(4) Er bestaat op Rumbeke, parochiegebied Beitem, nog een andere Galgestraat en ook een
tweede Galgestuk, gelegen een paar km verder zuidwaarts, ook op de westkant van de oude
Meense heirweg, maar het gaat hier om een andere galg, n.l. deze van de heerlijkheid van
het Hof t'Iseghem.
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Oudheidkundig onderzoek in de kerk van Sint-Andries
Z.E.P. Nicolas Huyghebaert had ons er reeds geruime tijd van verwittigd, dat men
een verwarmingsinstallatie zou plaatsen in de S.-Andrieskerk te Sint-Andries(1). De
verwarming zou gebeuren door warme lucht, die door een ondergronds buizensysteem
door de kerk wordt geleid; daartoe zouden onder de vloer sleuven gegraven worden
van ongeveer 50 cm breed en 1 m diep. De stookkelder zou men uitdelven in de
bergplaats, ten oosten van de noordbeuk. Het werk begon later dan men voorzien
had, op een ogenblik dat de Rijksdienst voor Opgravingen, die het werk zou volgen,
moeilijk ter plaats kon zijn: Prof. Dr. J. Mertens werkte in Roksem, en ondergetekende
was aan de arbeid te Oostkerke.
Nota's werden hoofdzakelijk genomen op 9 november 1956, toen het werk in de
kerk zelf reeds grotendeels gedaan was; in de reeds uitgediepte verwarmingskelder
was een onderzoek nog mogelijk.

Zuidoosthoek van de stookkelder. (1) is waarschijnlijk de fundering van de romaanse noordwestelijke
vieringspijler, (4) is een latere baksteen-muur. Toen de foto ge- nomen werd, was men reeds bezig
met de verbouwing van de kelder.

In de kerk zijn de werklieden enkel op een noordzuid lopende veldsteenmuur in
de oosttravee van de beuken gekomen. Een kettingmuur onder de zuilen werd niet
aangetroffen, althans niet op een diepte van 1 m. Dit hebben we zelf vastgesteld in
de oosttravee van de noordelijke zuilenrij.
(1) Zie voor de bouwgeschiedenis van deze kerk: M. English, Losse aanteekeningen over
Sint-Andries. (Biekorf, XLI, 1935, 73-81, 89-94, 226-231); S. van Outryve d'Ydewalle,
Geschiedenis van de parochie Sint-Andries, 27-53. (Brugge, 1951); N. Huyghebaert, De
verbouwingen van de abdijkerk van Sint-Andries. (Biekorf, LVI, 1955, 261-266, 299-304);
L. Devliegher, De opkomst van de kerkelijke gotische bouwkunst in West-Vlaanderen
gedurende de XIIIe eeuw, 2e deel. (Bulletin Commisie Monumenten en Landschappen, VII,
1956, 9-10)
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waarschijnlijk tot een noordwestelijke vieringspijler
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behoorde; het metselwerk meet respektievelijk 60 en 40 cm. Gerekend volgens het
vloerpeil, is het op - 190 op het zand gefundeerd; de onderste 30 cm bestaan uit
veldsteen en wit zand. Het hoger gedeelte bestaat uit veldsteen en gele schelploze
mortel. Op - 100 heeft de fundering in de oostwand een klein verstek van 7 cm; op
- 70 is al het metselwerk bepleisterd.
Op 270 cm ten westen van 1 bevindt zich de fundering van pijler 2, die 130 ×?
cm meet en op dezelfde wijze als 1 gebouwd is(2). Tot op - 80 was er op de oostkant
van 2 metselwerk aanwezig dat waarschijnlijk voortkwam van een kettingmuur tussen
1 en 2; het was nog slechts 35 cm lang.
Op 270 cm ten noorden van 1 liep een veldstenen muur 3 (ongeveer 1 m breed)
in de richting oost-west; J. Mertens deelde me mee dat het onderste gedeelte uit
veldsteen en zand bestond (volgens een waarneming van 7 november 1956). In de
oostmuur van de kelder was de zuidwand van die muur duidelijk afgelijnd(3); de
andere zijde echter, was niet nauwkeurig vast te stellen: tot in de noordoosthoek van
de kelder bestond de oostwand uit afval van veldsteen en mortel(4). Stond daar vroeger
de westmuur van de noordelijke transeptarm? In de westmuur van de kelder was de
doorsnede van de muur niet goed na te meten, wegens de aanwezige afval.
De besproken funderingen behoorden heel waarschijnlijk tot een romaanse kerk;
de fundering uit veldsteen en zand troffen we ook aan te Snellegem en te Roksem.
Het is mogelijk dat 1 de fundering van de noordwestelijke vieringspijler was; de
stookkelder bevindt zich dan op de plaats van de oostelijke travee van de noordbeuk.
De doorgang naar het transept en de middenbeuk zou dan 270 cm bedragen hebben.
Tijdens het graafwerk werden ook enkele baksteengraven aange- troffen. Het
dubbelgraf 6 was gebouwd met baksteen (21 × 10 × 4,5 cm) en harde gele mortel;
de binnenwanden waren bepleis- terd(5). Dit graf werd uitgebroken. Van het graf 11
zagen we enkel de oostelijke eindmuur; dit graf werd niet geopend.
Het dubbelgraf 7-8 is gemetseld met bakstenen (19 × 9 × 4 cm) en harde witte
mortel. Graf 8 is nog overwelfd; de wanden zijn enkel beschilderd met enkele
eenvoudige roodbruine kruisen. Graf 7 is 58 cm breed en 210 cm lang; van de deksteen
(op - 120) waren twee stukken ingestort. Dit bemoeilijkte nog het onderzoek,

(2) Op die fundering staat nu o.m. de XIXe eeuwse oostelijke halfzuil 12 van de noordelijke
zuilenrij.
(3) De 40 cm brede fundering 10, bestaande uit veldsteen en harde witte mortel, is er later tegen
gebonwd.
(4) Van een eventuele kettingmuur tussen 1 en 3 was niets bewaard. Een bakstenen (28 × 13 ×
6 cm) muur 4, is daar gefundeerd op - 110; lager bevindt er zich enkel aarde en afval, terwijl
het onberoerde zand op - 190 aangetroffen werd.
(5) Op de zuidmuur van dit graf staat de jongere baksteenmuur 5.
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daar we langs de oostkant in het nauwe graf moesten kruipen om met een zaklamp
de erg beschadigde muurschilderingen te onderzoeken. Op de smalle, nu weggebroken
oostwand waren er sporen van een O.L.V. figuur, omringd door enkele kruisen; op
de

Algemeen grondplan.
De dikke lijn tekent de binnenomtrek van de rechthoekige stookkelder, die zich ten oosten van de
noordbeuk bevindt.

westzijde staat een afbeelding van de Gekruisigde Kristus, omgeven van O.L.V.
(blauwe mantel) en S. Jan (rode mantel). Onder de figuren loopt een roodbruine
boord; er naast zijn kruisen geschilderd. Op elk der twee langszijden staat in het
midden een roodgeklede engel met opengespreide vleugels; op de erg beschadigde
schilderingen waren geen wierookvaten meer te zien. Aan weerszijden van beide
engelen staat een kombinatie van roodbruin leliekruis en dubbel herkruist S.
Andrieskruis; er omheen staan vier kleine Griekse kruisen. Deze grafschilderingen
schijnen ons reeds uit de XVe eeuw te dateren.
Dit beschilderd graf staat niet alleen, het behoort tot de grote reeks die in
verschillende plaatsen in Vlaanderen, en bijna uitsluitend in dit gewest, gevonden
werden(6). In de kerk van S. Andries zelf werden, na de brand van 10-11 augustus
1869, enkele exem-

(6) In het opgravingsverslag van de S. Donaaskerk zal uitvoerig over die beschilderde graven
gehandeld worden.
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plaren gevonden. Op graf III (gevonden op 15 februari 1871) kwamen enkel
dekoratieve leliekruisen voor(7). Op de westzijde van graf I was de Kruisiging
afgebeeld, op de oostzijde O.L.V. en Kind; op elke langszijde echter, waren naast
de wierook zwaaiende engel twee wapenschilden geschilderd(8). Ten zuiden van dit
graf I, werd op 11 februari 1871 graf II gevonden. De oost- en westzijden zijn gelijk
aan het voorgaande graf; op de langswanden stonden twee grote leliekruisen,
waartussen op de zuidkant S. Andries stond geschilderd(9).
LUC DEVLIECHER
Asp. N.F.W.O.

De veugelmarkt te Izegem
Nog niet zolange geleden, binst een wandelinge langs de Tooveresseknok te Izegem,
zag ik Waan Lezy zitten tukkebollen in de zunne onder de euzies van zijn stroodak.
Waan werd nu door den hogen ouderdom binnen zijn huis gehouden, maar vroeger
was hij ne veugel op nen tak geweest, altijd in de were en op de bane.
Waan's vinke zat in heur muite te slaan dat 't helmerde, en daar ik wist dat Waan
altijd gereed was als het over veugels ging, wekte ik hem uit zijn dutje met de
woorden: ‘Waan, 'k gelove da'j nog altijd even nijdige beestjes hebt lijk over tijd van
jaren.’ Hij verschoot een beetje, maar toen ik hem vroeg: ‘Waan hoelange is 't nu al
da'j veugels kweekt’, was hij op slag klaarwakker en hij ging aan 't vertellen.
‘Wel, mijnen besten, 'k was nog maar een sporrewaan van een jaar of achte toen
vader zaliger mij den eersten keer meenam naar de veugelmarkt te Izegem. Jaja, die
jonkheden van nu en weten zelfs nie'meer waar dat de veugelmarkt vroeger was, o'je
ne keer peist! 'k wil wetten da'je 't ook nie'weet, zei Waan tegen mij. Wel, de
veugelmarkt lag bij de grote kerke in het Sint-Pieters-straatje, dat nauw dingen van
een gekalseide wegeling waar men malkaar van op den trottoor over de strate weg
de vijve kan geven. Daar stonden vijf huizen op 't einde van dat straatje, allemaal
winkels: de beenhouwerij van Duyvejoncks, de borstelwinkel van Leo Lemiere,
d'herberg ‘In America’, een hoedewinkel en de bakkerij van Billiets, waar ze
schietspoelen en roggene broodjes verkochten aan de jongens van de Zundagschole.
Langs den anderen

(7) A. D[uclos], Graven te Sint-Andries. (Rond den Heerd, VI, 1871, 126-127).
(8) Ch. Verschelde, De quelques tombeaux de la Flandre et spécialement d'un tombeau avec
peintures murales, découvert dans l'église de Saint-André lez Bruges, au mois de septembre
1870. (An. Soc. Em. XXII, 401-410). Dit artikel werd belangrijk verbeterd door J. Weale,
Notice sur deux tombeaux découverts dans l'église paroissiale de Saint-André lez Bruges
(La Flandre, III, 1869-1870, 396-403).
(9) J. Weale, o.c.; Ad. D[uclos], o.c.
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kant van de straat stond de blende muur van de pasterie en meer dan ne keer hebbe'k
schoerke gestaan om appels te kunnen hebben uit dien hof.
Mijnheere van den Bogaerde had dan nog niet den boulevard aangeleid die zijn
name draagt en zo was dat St-Pietersstraatje nooit zonder volk, want het verbond het
Noorden en het Zuiden van de stad. Tenden dat straatje stonden de blokskes die daar
al stonden van in Christus' tijd, wanneer daar het kerkhof lag en men daar met peerd
en karre niet mocht voorbijrijden om de doden niet wakker te maken. Ah, de blokskes!
'k Zie ze lijk nog staan, over de breedte van de strate, op nog geen meter afstand van
malkaar, 't Eerste stond dicht tegen de muur van Billiets. Het tweede was niet hoge
maar bijzonder dikke, 't Stond in de passage en 't blonk als gepolierden arduin van
de vele wrijvingen die het voortdurend kreeg. Hoeveel broeken en kinderrokskes dat
blokje gekust en gewreven hebben, dat zal niemand verklappen. De twee volgende
blokskes waren tamelijk hoge en ge moest lange benen hebben, lijk Floren Raes, om
erover te springen, 't Vijfde stond daar niet ver van de pasters muur, gelijk een verlaten
wezeke. Er kwam al dien kant niet veel passage binst de weke, maar de Zundag kreeg
het dubbel zijn deel vanwege de jongens die naar de Zundagschole trokken. Jaja,
iederen zundagnoene, ten één en half was er schole. Ik ben daar binnengekomen
onder Sloske, ge weet wel dat dul spook, dat zo geweldig tegen de duiven en de
velo's kon preken, en dat zich in een kapmantel verkleedde om t' Ingelmunster aan
de statie te gaan zien of er 's avonds niemand van zijn volk in de kotjes zat.
Wij vergaarden, soms wel 500 jonkheden, vanaf ten twaalven en half op de
veugelmarkt. Ha, de veugelmarkt! Vader ging altijd met mij mede, om 't een en 't
ander dat hij 's nuchtends gevangen had, te gaan verkopen. Geen vreemde veugels,
maar allemaal inlandse: Trientjes, eireltjes, vinken, distelvinken en vlasvinken, liesters
en aksters. Nu en dan ook ne koekuit. De verkopers installeerden hun muiten op de
vensterbanken van de Herberg ‘In America’.
De koning van de veugelmarkt was in mijn tijd Plakker Vandamme. Plakker kon
vertellen van zijn vele tochten naar de Munken waar hij zijn netten en slagmuiten
installeerde. Hij legde de reis te voet af, ving overdag en tegen den avond zette hij
opnieuw aan om te middernacht aan den Trienhoek terug te keren. G'hadt daar ook
nog Meurisse van aan den Winkelhoek en Houthoofd van aan Becelaershof. Wie
daar ook veel kwam was Leo Poef uit het ‘Appeltje’ bachten de kerke. Leo was een
oude schoenmaker en verstokte vinkenier. Hij was zo doof als een erpel, maar als er
ievers een vinke sloeg, mijn verdooie, Poef had het gehoord en hij wist of het een
wale of een takkerling was. Sloeg ze van: ‘Ring-tjing-tjing-siske-wiet’ 't was een
goe', maar als haar voorzang kort was, dan was het een allerbeste.

Biekorf. Jaargang 58

312
Van veugelliedjes gesproken, moet ik nog vertellen van dokteur Henri Depoorter die
ne keer een kwakkel kocht aan Pekkel Bo. 's Anderendaags zagen wij de kwakkelmuit
op de Koornmarkt aan 't huis van mijnheere den dokteur hangen en de kwakkel sloeg
lijk klaar water heel den dag deure van:
't Spiet (spijt) mi dit
't Spiet mi dat
'k En heb geen steert al in mijn gat.

Waar er volk is, is er neringe, zegt het spreekwoord. En zo kwam het dat de jongens
naast veugels ook sneukelinge konden kopen op de markt van de zundagnoene. Niet
dat ze dan veel drinkgeld kregen, de meeste kregen, och heere, ne schamele cens,
genoeg om wat spekken of makrons te kopen.
G'had daar vooreerst Brun Tillieu met zijn fruitkarre op vier wielen. Marie, de
dochter van Brun, bestelde en z'had er handelinge aan. Brun, ne snelle kerel van rond
de vijftig, had de knepe weg om het volk aan zijn karre te krijgen. Als de verkoop
wat slabbakte dan haalde hij zijn koehoorn boven om te tuiten, 't Was dan ook niet
te verwonderen dat zijn wijf de bijnaam kreeg van Tille Tuite en dat de verre
nakomelingen van Brun nog steeds de bijnaam ‘Tuite’ dragen.
In de krieketijd zong Brun:
‘Krieken lijk ap... (appels)
Schoon rijp en ro-o-o-ond
Kloek en gezo-o-o-ond
Ze smelten in ulder mo-o-o-ond
Nen dikken voor een half po-o-o-ond.’

Tegen de staakskes stond een lange magere vent met een makronkasse op een
kortewagen: Waan Bulckaert. Hij verkocht zijn ware niet, maar versmeet ze op den
teerlingbak. Soms haalde hij de ‘zet-maar-op’ boven, een kansspel met ‘ankers en
zunnen’, maar dan stonden zijn spions uit.
Ook Sarelke de kelderwitter stond daar met een tafelke. Hij verlotte zijn spekken
in ronden waarbij hij vijf kaarten verkocht tegen één cens de kaarte. Op de kaarte
stonden drie nummers. Een der omstaanders haalde uit de zak het nummer dat de
winnaar aanduidde. In zijn vuile handen telde Sarelke dan tien spekken neer.
't Is nu allemaal uit en voorbij, maar als ik mij hier zitte te verzunnen onder d'euzies
van mijn kot, dan peize ik nog op al die dingen, op de veugelmarkt en de staakskes,
die nu al meer dan veertig jaar verdwenen zijn. Op Pekkel Bo, op Leo Poef en Plakker
Vandamme. Ze zijn allemaal weg en vergeten, 't En zijn maar de veugels die blijven
schufelen lijk ofdat ons Here ze gemaakt heeft: ‘Ring-tjing-tjing-siske-wiet’.
J. GELDHOF.
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Mengelmaren
Sint-Kristoffelkerk, oudste stadskerk van Brugge?
In een geleerde studie over De vroege topografie van Brugge (Handelingen der Mij.
voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. N.R. XI, 1957; p. 25 van de overdruk)
betrekt Prof. Dr. J. DHONDT de oude St.-Kristoffelkerk in zijn betoog dat zich, naar
zijn eigen woorden, op een onzeker en glibberig terrein beweegt.
De auteur be wij feit de prioriteit van de ‘Oudburg’ van Brugge op grond van het
bestaan van een ‘kleine markt’ naast de ‘grote markt’: een topografisch feit dat
algemeen in de vlaamse steden voorkomt. De kleine markt is in zeer veel gevallen
een vismarkt. Brugge zou daarop geen uitzondering maken. De kleine markt was het
(later bebouwde) pleintje gelegen bij de oude - in 1786 afgebroken - St.-Kristoffelkerk
(deze kerk stond aan het noordeinde van de grote markt, bij de Eiermarkt).
Prof. Dhondt komt dan verder tot het besluit dat de oudste stadskerk niet anders
dan de St.-Kristoffelkerk kan zijn en dat bijgevolg ook de eerste stadskern gelegen
was niet in de ‘Oudburg’ - die geen kerk had - maar wel bij die vermoedelijk oudste
(‘kleine’) markt en die oudste stadskerk.
Bij Duclos (Bruges p. 433; ed. 1910) vond de auteur dat die zgn. kleine markt in
1396 inderdaad ‘vismarkt’ (forum piscium) heette en, zo schrijft hij verder: ‘dat
‘vis-kenmerk’ werd nog duidelijk toen het me inviel dat St. Kristoffel patroon is van
de vissers. Dit bracht dan de kerk in de redenering..’.
Dit patroonschap van Sint Kristoffel zal sommige lezers van Biekorf vreemd doen
opkijken. Men weet immers dat Sint Pieter en Sint Andries de gewone patronen van
de vissers zijn. Heeft iemand ooit of ergens in geschrift of gebruik Sint Kristoffel
als patroon van de vissers ontmoet? Duclos noemt echter, op de aangehaalde plaats,
Sint Kristoffel patroon van de visverkopers (poissonniers): deze haastige en onjuiste
opgave van de Brugse historicus heeft Prof. Dhondt in de war gebracht.
De patroon van de Vrije Visverkopers te Brugge - een ambacht van vissers bestond
er niet - was Sint Jan de Doper. In andere steden was het Sint Pieter (Kortrijk,
Diksmuide, Luik en Brussel), Sint Patrick (Gent), de apostelen Simon en Judas
(Ieper).
De Brugse Visverkopers lieten de diensten van hun ambacht ter ere van Sint
Jan-Baptist verrichten in de zuidbeuk van de St.-Kristoffelkerk bij dewelke zij markt
hielden en hun ambachtshuis - de Meerminne - hadden. (J. Gailliard. De ambachten
en neringen van Brugge II, p. 103). Met de titelheilige van de kerk hadden zij niets
te maken.
Habent sua fata errata. De gezagvolle Duclos heeft in 1910
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terloops patroon van kerk en patroon van ambacht vereenzelvigd - zelfs de goede
Homerus slaapt wel eens! - en zijn toevallige verwarring zou ten slotte,
ongecontroleerd, als bouwsteen voor geleerde hypothesen gebruikt worden.
Blijft het probleem van de St.-Kristoffelkerk. Zonder vissers en visverkopers. En
zonder vismarkt. ‘Ik zou over deze kerk meer willen weten, doch de brugse
geschiedschrijvers maken er zich van af in enkele woorden of spreken er helemaal
niet over’. Deze gegronde aanklacht van Prof. Dhondt zal hopelijk goed gehoor
vinden en nieuw historisch onderzoek uitlokken.
A.V.

Het oudste bekende Brugs zilverwerk
In september 1953 kreeg ik een brief mij doorgezonden en komend van de Conservator
van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
Bij zijn reis in Joego-Slavië in de maanden juli en augustus 1953 had hij ‘een
specialiste in de kunstgeschiedenis ontmoet die gaarne nadere inlichtingen zou
bekomen over een Brugse zilversmid, waarvan werken bewaard worden in haar land
te Bosna’.
De informatie waarover zij beschikte, overgezet uit het cyrillisch schrift, geeft als
naam van de meester: Rambot Wachtre. De werken op die naam zouden van het
einde der 15e of begin der 16e eeuw dagtekenen. Zo gewenst zouden fotos van het
werk bezorgd worden.
De meester-zilversmid is mij bekend. Doch wat het werk is dat in Bosna op zijn
naam staat, weet ik niet. Op de fotos wacht ik nog steeds, na herhaalde aanvraag.
En... toch had ik gaarne de lezers van Biekorf dat buitenkansje bezorgd. Na vier jaar
is mij echter niets meer bekend dan de eerste dag.
En nu de zilversmid zelf. Deze is wel Rombout de Wachtre, filius Lauwereins,
geboortig van Parijs, op 10 juli 1427 ingeschreven als Brugs poorter ‘omme te doene
ende bevryet te sine int ambocht vanden zeiversmeden’. (R.A. Parmentier, Indices
op de poorterboeken I 210-211).
Het werk dat in Bosna voorhanden is zal ongetwijfeld het oudste bekende Brugs
werk zijn dat bewaard gebleven is en waarvan we zeker zijn. Ouder dan het zilveren
Mariabeeld van Chieri, waarover Biekorf 1957, 250-251 geschreven heeft. Doch wat
voor een werk is het? Hoe is het in Joego-Slavië geraakt? en draagt het merktekens?
Zoveel vragen die onbeantwoord gebleven zijn.
Die De Wachters zijn Brugse zilversmeden gebleven. In 1527- 1529 en 1531 is
Christiaen de Wachtere warandeerder in de eed van de zilversmeden. En in 1531
komt een Fransois de Wachtere voor als meester.
C.D.
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Drie remedies tegen buikloop uit de 16e eeuw
Op het Brugse stadsarchief bewaart men een huishoudboek van Jan Adornes, heer
van Nieuwvliet en van Nieuwenhove, dat in 1528 werd aangelegd en tot 1536 werd
bijgehouden.
Jan Adornes werd te Brugge geboren op 5 oktober 1494 als zoon van Andries de
la Coste en Agnes Adornes. Bij openbrief van hertog Filips de Schone werd hij in
1511 gemachtigd om de naam van zijn moeder aan te nemen benevens het wapen
van de Adornes. Hij overleed op 2 juni 1537 en werd in de Jeruzalemskapel te Brugge
begraven.
In zijn huishoudboek registreerde hij op fol. 213 v. - 214 drie remedies tegen
diarrhee of buikloop, waarvan de tekst hierna volgt.
A.S.

d'Eerste remedie
Men zal nemen eennen nyeuwen heertteghel ende die wel heetten over beedde de
ziden. Ende wel gheheet wesende, zal men daerruppe poereren eennen gheheelen
note muscade; ende voort minghelent mit de doore van een varsch hey. Et welcke te
gader ghemynghelt wesende. legghent up de voornomde teghele, ende dat dicwils
ommekeerende tot anderstont dattet over beedde de ziden redelic ghebacken zy. Ende
alzo ghebacken wesende, zal men 't nemen ende gheven den ziecken te vier reisen
toe, te wetene: et voornomde kouxskin in vier deelen ghedeelt, ende dat nemen ter
zulcke hure ende ten zulcken stonden als 't den ziecke belieft.

IIe remedie
Men zal nemen een handt vul overjaersce roo roosen ende dien stellen up 't vier
omme te drooghene zoo veere als omme poerere. Ende dat ghedaan zinde, nemen
blomme van terwemele ende een pintkin nyeumolcke melc ende datte te gader laetten
upziedden zonder de voornomde roosen. Ende ghesoden wesende, zal men alsdan
de voornomde roosen in den voornomden ghesoden melc mitten mele daerinne doen
ende alsdanne dat al te gader laetten upzieden tot een wallekin.* Ende also ghesoden
zinde, zal men de ziecken daeraf gheven met een lepelkin te gader, alzo dicwils als
't hemlieder ghelieft.

IIIe remedie
Men zal nemen een pinte scoon systernewatere ende daernaer nemen een handvul
overjaersce winter roo roosen ende die drooghen tot dat zy ghepoereirt zin; ende
*

Uitleg. - Tot een wallekin - tot het begint te wellen of te borrelen. - Zien is een samentrekking
van zieden (koken). - Stemyne of stamine - stramien of zeefdoek.

Biekorf. Jaargang 58

zien* dat te gader tot up een half pinte toe. Ende daernaer nemen eennen nyeuwe
teghele ende nemen amandelen tot een goe handvul toe ende drooghen se uppe de
voornomde teghele mitten scellen. Ende wel ghedroocht zinde, men zal ze stampen
mit hare voornomde scellen. Ende ghestampt wesende de voornomde amandelen zal
men duer doen deur eenne stemyne* mitten voors. watere ende dan zal men 't te gader
uppe zieden tot een wallekin toe ende gheven 't den ziecken mit een lepelkin te gadere.

*
*

Uitleg. - Tot een wallekin - tot het begint te wellen of te borrelen. - Zien is een samentrekking
van zieden (koken). - Stemyne of stamine - stramien of zeefdoek.
Uitleg. - Tot een wallekin - tot het begint te wellen of te borrelen. - Zien is een samentrekking
van zieden (koken). - Stemyne of stamine - stramien of zeefdoek.
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De kapelaan van Boudewijn van Konstantinopel en het Kruis van
Bromholm
Engelse kronieken uit de 13e eeuw vertellen dat onze graaf Boudewijn, toen hij keizer
van Konstantinopel geworden was, een Engels priester die uit het H. Land terugkeerde
in zijn paleis op de Bosporus had opgenomen. Als bedienaar van de keizerlijke kapel
wist deze kapelaan zodanig het vertrouwen van zijn meester te winnen dat hij als
bewaarder van de relikwieën en andere kleinodiën werd aangesteld.
Het kostbaarste stuk uit de keizerlijke schat was een relikwie van het H. Kruis:
twee stukken van het Kruishout van een handpalm lengte, kruiswijs in een schrijn
van goud en zilver gevat. Bij elke veldtocht lieten de Byzantijnse keizers dit Kruis,
samen met andere relikwieën, als een waarborg voor de overwinning door de patriark
en andere bisschoppen voor zich uitdragen. En Boudewijn deed zijn Griekse
voorgangers op de keizerstroon daarin na.
Hoe is Keizer Boudewijn dan toch in zijn strijd tegen de Bulgaren verslagen
geworden en spoorloos verdwenen? Eenvoudig omdat hij ditmaal vergeten had de
Kruisrelikwie op zijn tocht mede te nemen. Onderweg werd hij dit gewaar en zond
in aller ijl zijn Engelse kapelaan naar het paleis om de relikwie te halen. Te laat. Zijn
vergetelheid was hem noodlottig geworden. Met 40 ridders was hij in de macht van
de vijand gevallen bij Adrianopel (1205).
Toen de kapelaan, ook onderweg, deze nederlaag vernam vluchtte hij het land uit
en zwierf terug naar zijn geboortestreek, het graafschap Norfolk in Engeland. Naast
de kostbare Kruisrelikwie waren heel wat andere relieken en kostbare ringen en
juwelen aan zijn vingers blijven hangen. Zijn schatten hield hij lange tijd verborgen.
Om in het onderhoud van hemzelf en zijn twee zonen te voorzien ging hij eindelijk
de keizerlijke preciosa te koop bieden aan kloosters in zijn streek. De prior van het
klooster Warmby had achterdocht en liet de gelegenheid voorbijgaan. Een monnik
van St. Albans kocht een partij relikwieën, o.m. twee vingeren van de H. Margareta,
samen met ringen en edelstenen. Daarop haalde de kapelaan het grote stuk van onder
zijn mantel te voorschijn, de Kruisrelikwie, en bevestigde onder eed dat het een stuk
van het ware kruishout was. De monniken van St. Albans betrouwden hem niet en
lieten hem gaan.
En zo belandde de kapelaan eindelijk in een klein en arm maar vurig klooster van
de congregatie van Cluny, met name Bromholm. Hij vroeg om met zijn twee zonen
in de gemeenschap opgenomen te worden en zou daarvoor zijn kostbare Kruisrelikwie
aan het klooster afstaan. De monniken van Bromholm aarzelden niet en ontvingen
met grote vreugde en devotie de relikwie uit de handen van de kapelaan. Zij plaatsten
het H. Kruis in hun kerkje. Dit
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gebeurde omstreeks 1223. En zie, terstond gebeurden mirakelen, de kruisrelikwie
van Konstantinopel werd een fortuin voor het arme klooster. Bedevaarders stroomden
toe uit Engeland, zo talrijk als naar St. Thomas van Kantelberg en St. Edmund. En
ook uit veel andere landen, waar men van de wonderen gehoord had, kwamen pelgrims
naar Bromholm.
Tot zover de kronieken. Feitelijk was Bromholm tot aan de scheuring in de 16e
eeuw een van de beroemdste bedevaartplaatsen van Engeland. Men zwoer gaarne
bij het kruis van Bromholm: het wordt genoemd in Piers the Plowman (ca. 1380) en
in de vertelling van de Meier bij Chaucer aanroept de vrouw van de molenaar het
kruis van Bromholm op haar eigen manier.
Dit verhaal komt voor bij de kroniekschrijvers Rogerius van Wendover († 1237)
en Radulphus, abt van Coggeshale (Chronicon Anglicanum; ca. 1220). De teksten
betreffende deze episode werden opgenomen door C. Riant in zijn Exuviae sacrae
constantino- politanae, Geneve 1878; II, 284-287. De twee versies wijken op sommige
punten van elkaar af. Doch in beide wordt de ondergang van onze graaf Boudewijn
aan zijn fatale vergetelheid in zake de Kruisrelikwie toegeschreven. Dit motief komt,
zover ik weet, in geen Vlaamse kronieken voor.
A.V.

Verering van Sint Willibrord in West-Vlaanderen
In de loop van 't jaar 1957 is, op 't gescheed van Sint-Andries, Sint-Baafs en
Sint-Michiels een nieuwe parochie ingezet, waarvan Sint Willibrord de voorgenomen
patroonheilige is. Het is Mgr De Smedt zelf die de keuze van de titularis bepaalde:
enkele jaren geleden heeft bij de inwijding van de herbouwde Willibrotds- basiliek
te Echternach meegemaakt; en zijn bedoeling is een heilige te eren die, zoniet door
zijn geboorte dan toch door zijn apostolische bedrijvigheid, tot onze stam behoort.
De legende - aangetekend door Custis - laat hem zelfs langs Brugge reizen, om ten
Eekhoutte, de institutie en maniere van leven van de reguliere kanunniken te leren
kennen, om deze te Utrecht in te voeren. We nemen de legende voor wat ze waard
is; maar de paters van den Eekhoutte, die niet twijfelden aan hun glorieuze kronieken,
vereerden hem als tweede patroon.
In 't bisdom Brugge is Sint Willibrord kerkpatroon te Wulpen, waar nog een
Sint-Willibrordsput is en een gevolgde bedevaart, en te Middelkerke, waar hij volledig
vergeten schijnt. Tot aan het Konkordaat was hij nog patroon te Stene. In de jaren
1600 wilde men hem te Stene vervangen door Sint Anna, hetgeen mislukte. Wel
stond de bisschop toe dat men de kermis verlegde van de zondag na Sint Willibrord
naar de zondag na het Sint-Annafeest. Zelfs het hoogaltaar werd onder de aanroeping
van Sint Anna ingewijd, en Sint Willibrord verhuisde naar het altaar in de zuid-
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beuk, waar zijn beeld nog boven op de retabel staat. Wanneer men echter 19 januari
1758 vroeg Sint Anna als titularis te mogen nemen, antwoordde men kordaat
‘negative’ op 't bisdom. Ze konden overigens niet anders. Om zoiets te veranderen
moet men ‘romeinen’. Maar toen, met het Konkordaat, de nieuwe parochieomschrijvingen werden vastgesteld, en de patronen aangeduid, haalden ze het erdoor
te Stene. En moest Sint Willibrord het afstappen.
In het lijstje van Noodpatronen door Kan. Tanghe, Biekorf 1956, blz. 272, lees ik
dat Sint Willibrord wordt gediend ‘te Wulpen en te Stalhille’. Waarop de korrektie
gemaakt wordt dat Tanghe zich waarschijnlijk vergist heeft, en dat Stalhille hier zou
moeten vervangen worden door Klemskerke. De vergissing, meen ik, is te zoeken
bij de korrektor. Hij verzendt naar Defraeye en Simoens (Onze heiligen in kerk en
kapel, I); daar wordt Willibrord niet vermeld, noch onder Klemskerke noch onder
Stalhille. Hij verwijst nog naar Boeren (Sint Willibrord, apostel van Brabant). Boeren
vermeldt wel Klemskerke op zijn kaartje van Willibrords apostolische reizen (blz.
20-21), maar geeft ons geen bewijzen. Waarschijnlijk steunt hij op het feit dat
Willibrord, bij zijn bisschopswijding, de naam Clemens ontving; alhoewel we geen
weerslag van deze zuiver kerkelijke naamverandering in onze verering kunnen
ontdekken. Kerkpatroon te Klemskerke is de paus-martelaar Clemens. Wat wellicht
door een oppervlakkige gelijkheid in de benaming kan verklaard worden. Want
volgens de taalkundigen (Biekorf 1955, blz. 22) wijst de oorspronkelijke vorm Kleemskerke, Klemskerke - nog niet zeker naar Clemens.
En Stalhille mogen we niet schrappen op de lijst van onze Willibrordvereringen.
Er is een relikwie; een oud beeldje dat, meen ik naar 1700 teruggaat; en een konfrerie.
Die konfrerie werd maar in 1857 ingericht. Maar is het geen herinrichting van een
vervallen devotie? Daarvoor pleit het oud beeldje. En het ander feit, dat men nog al
moeilijk de instelling van een Willibrorddevotie in 1857 kan verklaren. Zulke
vereringen waren toen niet meer in de mode. Maar het wordt begrijpelijk als het zou
gaan om een vervallen en vergeten traditie waarmee men zou willen aanknopen.
M.E.

Uitgebreide Rozenkransprocessie
Brugge 1659
‘Op den 5. octobre 1659 (een zondag) droughen die van de Jacopijnen (de
Predikheren) hunne ordinaire processie vanden roosencrans,. maer ghelijck sy maer
en waeren ghewent te gaen over de Coorenmarckt (tegenw. Vismarkt) ende den
Burgh soo namense nu hunnen keer door de wullestraete over de groote marckt door
de phlijpstockstraete ende hoogstraete met eenijghe nieuwicheijt daer inne: want de
vijfthien misterien wierden in forme van standaerden te peerde ghedraeghen, ende
achter elcken standaert volghden
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thien maeghedekens ghecleet naer den eijsch vant misterie ende eenijghe laesen het
ave maria overluijt; daer naer volghde het soch van onse vrauwe (relikwie uit de
Predikherenkerk), daer naer den hemel (de hemelwagen uit de H. Bloedommegang)
die sij van de stadt gheleent vol maegden ende op het hooghste sat onse vrauwe, ende
dan volghden eenijghe soldaten roepende victorie, ende doen de flambeuwen, ende
dan het venerable, ende men speelde opden beijaert op stadts torren’.
- Uit het Handschrift (Rare Geschriften) van Jacques Inbona, p. 124.

Aftelrijmpjes
Vóór het spel, om te weten wie er aan is, bij schoolkinderen.
Ik ging naar de winkel achter 'n brood
ik krijge twee spekken - 'n blauw en een rood.
Wat kies-je van die twee, - een blauw of een rood?
Een rood lint, een blauw lint is pim pam poem.
Hier is mijne vinger en
daar is mijnen duim.
Op mijn hoofd staat er een bonnetje
een bonnetje pluim pluim pluim.
Hier is mijne vinger en
daar is mijnen duim.
In de wei lag 'n ei
van papier - tiereliereliere,
van karton - charleston.
10 20 30........ 80 90 100
Die is af is pluim.
Dikken en den dikken, en den olifant
spelen op een fluitje, en het was plezant.
Het fluitje was gebroken
en gij zijt af.
Onder de piano
stond er een flasche wijn.
Die er van drinkt
stinkt.
Aan de groene poorte
lag een hondje bloot.
Zijn holleke was vervrozen.
Er kwam daar een jager aan
en lei zijn pif poef paf aan
en 't steertje van 't hondje was af,
goed,
en mijn steertje is af.

Beveren (Roeselare).
L.V.A.

Biekorf. Jaargang 58

Biekorf. Jaargang 58

320

Vraagwinkel
Het Bisschopskasteel van Helkijn
Wat is er nog overgebleven van de toren van dit kasteel? Hij stond er nog omstreeks
1840 en was, volgens een nota van F. Vandeputte (waar te vinden?) ‘de oude, niet
verbouwde toren’ opgericht door Michaël de Warenghien, die in 1282-1291 bisschop
van Doornik was en heer van Helkijn.
L.C.

Gusten van Alfons Mervillie
In 1891 verscheen te Brugge bij A. Van Mullem de eerste uitgave in boekvorm van
Mervillie's berijmd ‘verhaal uit den ouden tijd’ onder de titel Gusten. Het was te
voren in feuilleton verschenen in de Gazette van Thorhout en in de Gazette van
Brugge. Het boekje werd nog herdrukt. Hoeveel maal? en waar? Me dunkt dat ik het
nog in een Duimpjesuitgave gezien heb?
D.M.

Liedje van de Brugse Kapoenen
Ten dienste van de inzenders over Brugse kapoenen in Biekorf 1956, blz. 247 en
283.
De Nieuwen Klugt Almanak voor het jaar VII der Republiek (1798) bevat een
liedje van de ‘Brughsche Capoenen’. Volgens De Raadt (Les Sobriquets des
communes beiges, p. 303), die geen nadere bijzon- derheden weet. Snuisteraars zullen
wel vroeg of laat achter die zeldzame Almanak komen, meen ik, en het liedje alhier
willen mededelen tot genoegen van veel lezers en van uw genegen
V.D.L.

Mnl. Vlas zwingelen
‘Dat nyemendt booten, noch zwynghelen, noch vlas legghen en sal binnen zynen
huuse daer men vier maect’. Zo leest men in de Cueren ende Ordinantiën van de stad
Tielt uit het jaar 1415. (Annales Emulation 32, 1883, 48). Dit is de oudste bekende
tekst waarin ‘zwingelen’ voorkomt; zie Verdam (7, 2526), die alleen twee teksten
uit rechtsbronnen van ca. 1500 weet mede te delen. Wie brengt nog meer oude citaten
aan? in Vlaamse bronnen moet er wel meer te vinden zijn?
S.W.

Op 't Schip van sint Annuijt zitten
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Deze spreuk uit 1727 betekent: in grote verlegenheid zijn, zegt Biekorf hiervoor blz.
191. De oude spreuk in Breugels tijd was: In de schuyt van Sint Reynuut varen. In
het Wdb. der Ned. Taal, Supplement I, 1194 (ed. 1956) zie ik dat de uitgevers de
uitleg van De Cock bijtreden: Sint Annuit is ontstaan door contaminatie van Sint
Anna en Sint Reinuit. Er zijn ook nog andere contaminaties ontstaan als: schip van
Senten-uit, eiland van Sint-Kenuut (Biekorf 1951, 275). Hoe zijn deze uit te leggen?
L.B.
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[Nummer 11]
Het liedeken van Biron
Franse Maarschalk en landverrader 1602
1. Historisch volkslied en vliegende blad.
Birons geschiedenis zou ons anno 1957 ijskoud kunnen laten... Verraad is geen
zeldzaamheid in de geschiedenis der volken en heel wat meer actuele voorbeelden
kunnen voldoende stof bieden voor beschrijving en overweging. Maar Biron is een
boeiende uitzondering omdat de geschiedenis van zijn tragisch levenseinde onder
de dekmantel van een volkslied van na 1602 tot na 1850 in de Vlaamse volksuitgaven
van vliegende bladen, bestemd voor zang en lektuur, een zo merkwaardige als
langdurige gastvrijheid heeft genoten.
Op de vliegende bladen vormen de historische volksliederen een afzonderlijke en
eigenaardige groep. In de genummerde reeks van Lambin-Verwaerde te Ieper circa
1850 zijn er een veertiental en in de oudere reeks van Van Paemel te Gent treft men
ongeveer hetzelfde aantal aan. Ze zijn chronologisch te rangschikken: een drietal
liederen verhalen feiten uit de 17de eeuw, een tiental behoren tot de 18de' eeuw en
slechts één lied is uit de 19de eeuw afkomstig.
Onder de 17de-eeuwse liederen is het oudst-bewaarde het liedeken van Biron, dat
hier verder wordt besproken, het tweede dagtekent van 1622 en bevat het verhaal
van de held-
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haftige zeekapitein en kaper Jan Jacobsen van Oostende(1), het derde verhaalt het
ontzet van Wenen en de overwinning van Sobieski en Starhemberg in 1683 op de
Turken behaald. Het is moeilijk te ontdekken waarom juist die liederen een langdurige
belangstelling in Vlaanderen opwekten! Jacobsens heldenfeit moest alhier blijven
natrillen, Birons verraad stond in rechtstreeks verband met Spanje's vorsten, alsdan
ook onze vorsten, het ontzet van Wenen gold als een schitterend wapenfeit uit de
strijd van West-Europa tegen de Turken. Zo kunnen wij het zien... maar door welke
argumenten werden de tijdgenoten langdurig geboeid?
Het ware onredelijk te geloven dat alleen deze drie historische gebeurtenissen
alhier in de gezongen overlevering werden opgenomen om op die manier de
kenmerkendste feiten uit de 17de eeuw te memoriseren. Mogelijk is het wel, dat de
vl bl als concurrenten van de nieuwsbladen niet alleen liederen maar ook lektuur
bezorgden in weinig koopkrachtige kringen van de bevolking. In ieder geval bewijzen
ze, dat feiten van formaat de volksliedmakers en -zangers hebben getroffen en in
beweging gebracht. De liederen uit de 18de eeuw tonen dit voorbeeldig aan: felle
veldslagen met beslissende afloop (Fontenoy 1745), gewelddadige dood van
monarchen (Lodewijk XVI 1793) of volksleiders (Anneessens 1719), zelfs het verraad
van een edelman. Aan algemene politieke beschouwingen laat het lied zich minder
gelegen. Vooral personen moeten de gevoelens van genegenheid of afkeer opwekken,
en in enkele liederen laat men zelfs de steden als personen optreden en in het lied
een passende samenspraak voeren. (Victorielied over de capitulatie... van de stad
Luxemburg, getrokken op een samenspraak tussen een Franse generaal en de stad
Luxemburg 1794, e.a.).
Het geval van Biron behoort tot een categorie van gebeurtenissen die in onze
geschiedenis geen of nog amper een zeer kleine vermelding verdienen. Ze bleven
door een volkslied voortleven en verwierven aldus een hogere betekenis dan ze
eigenlijk waardig waren. Dit soort van liederen leefde hier in zekere zin ‘boven zijn
stand’.

2. Biron in de Franse historie.
Tijdens de regering van Hendrik IV (1553-1610), koning van Frankrijk, werd Charles,
hertog van Biron, als maarschalk van

(1) Zie over dit lied: M. Sabbe, Een lied op den Oostendschen Kaapvaarder Jan Jacobsen, in:
Isidoor Teirlinck Album (Leuven 1931) blz. 327-332, alwaar de liedtekst wordt overgedrukt.
Vgl. van dezelfde auteur: Kaapvaart en Overmoed. Jan Jacobsen († 1622), in: Brabant in 't
Verweer (Antwerpen 1933) blz. 113-118, waar de historische gebeurtenissen worden
besproken.
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Frankrijk aangesteld. Hij volgde zijn gesneuvelde vader in diezelfde functie op. De
onvervaarde Biron was ijdel en eerzuchtig, gewetenloos en hongerig naar geld en
onderscheidingen. Weldra achtte hij de koninklijke gunsten te gering. Met de hertog
van Savoye, met afgezanten van koning Filips II van Spanje en een paar andere
Franse edelen smeedde Biron het plan de koning te ontvoeren, het pas herenigde
Frankrijk te verdelen en aan Spanje te verknechten. Hierdoor zou Biron zelf hertog
van Boergondië worden. Dit komplot werd ontmaskerd, maar Hendrik IV schonk
Biron vergiffenis nadat hij medeplichtigheid had bekend.
Begin 1602 trad Biron tot een nieuw komplot toe. Koning en erfprins moesten
gedood worden, hiervoor zou Biron 300.000 pond ontvangen en de dochter van de
hertog van Savoye als bruid. La Fin, de bode van de verraders, vervaardigde kopieën
van de briefwisseling en, om het eigen vel te redden, stelde hij ze de koning ter hand.
Hendrik IV handelde heel voorzichtig om zijn familie veilig te stellen, het land in
bedwang te houden en de invloedrijke verraders onschadelijk te maken. Biron werd
naar het hof gelokt en in beschuldiging gesteld. Hij weigerde te bekennen en werd
op 14 juni 1602 aangehouden, in de Bastille opgesloten, ter dood veroordeeld en op
31 juli 1602 op het schavot onthoofd(2).
Over die historische gebeurtenissen kwamen in Frankrijk liederen in omloop; en
ook in Vlaanderen, door een Spaanse vorst geregeerd, vond deze tragische
geschiedenis een volksliedecho.

3. Het Vlaamse Liedeken.
De tekst van het Liedeken van Biron komt voor in twee genummerde reeksen van
vl bl: te Gent bij Van Paemel (circa 1830) als Nr 49, te Ieper bij Lambin-Verwaerde
(circa 1850) als Nr 42. Men treft het ook aan in de ongenummerde uitgaven van
Lambin-Mathée (circa 1870?) te Ieper(3). Op de drie bladen vindt men dezelfde
liederen, dit is in dit soort van reeksen een uitzondering. Biron deelt de plaats met
een ‘Meyliedeken, op de stemme van de Visscher’ en met de ‘Ontmoeting van de
wandelende Jode’. Hierbij mag men veronderstellen dat de grootste populariteit dit
laatste ten goede kwam.
Zoals men op de hierbij overgedrukte tekst kan merken volgt het Vlaamse lied de
loop der gebeurtenissen tamelijk getrouw. De verklikker La Fin verschijnt als een
‘Kapiteyn van de Garde’ die weerstaan heeft aan de Spaanse voorstellen om door
zijn eigen koning beloond te worden. Onduidelijk is slechts de zinspeling

(2) B. Zeiler, La conspiration du Maréchal de Biron, in: Séances et Travaux de l'Académie des
Sciences politiques et morales. Paris 1879, blz. 130-159. Vgl. L. Dussieux, Lettres intimes
de Henri IV. Paris, s.d., pass.
(3) Zie Biekorf 1953, blz. 87, Nr 16.
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Liedeken van Marechal Biron, die den koning, de koninginne, en den
dolphyn van Vrankryk meynde te dooden.

Wie wilt hooren zingen,
Ik zal u laeten weten,
Wat tot Parys is geschied,
Van Biron wierd vermeten,4
5 Hoe hy vouw met verstrengen5
! Koning en Koningin,
Den Dolphin omhals te brengen,7
Dat was ook zynen zin.8
Een getrouw soldaet betaemt,
10 Den koning openbaer,
Wierd toen ter tyd genaemt,
Kapiteyn van de Garde,
Hy heeft met kloek verstande,
Tegen den koning gezeyd:
15 Daer is verraed op hande,
Zoo aen uw majesteyt.
Den Koning dit verstond,
Lachte met grammen moede,18
Sprak met een goeden grond,
20 Blyft vast op uwe hoede,
Die vyftien duyzend kroonen,
Schenk ik u tot u behoef,22
Daer naer zal ik u loonen,
Dat gy zyt ryk genoeg.
25 Vyftien duyzend kroonen rood,
Heb ik ontzeyd tot gagie,26
Van Spagnien minnood,27
Te geven vry passagie,
Heer Koning by gedoogen,29
30 Zoo zal ik doen myn eede,
Zonder u of zonder uw vermogen,
Durf ik doen nimmermeer.
'T geviel den Kapiteyn goed,
Zyn monster moest ontfangen,
4
5
7
8
18
22
26
27
29

vermeten: heeft zich laten omkopen
vouw met verstrengen: bij manier van samenzwering
Dolphin: dauphin, erfprins
zin: bedoeling
met grammen moede: met boos genoegen
u tot behoef: in uw belang of nut
tot gagie: bezoldiging
minnood: uitnodiging om tot de vijand over te lopen (?) - 28 vry passagie: vrije doorgang 25-28: handelt over het afwijzen van de Spaanse voorstellen tot verraad
by gedoogen: met toelating
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35 Toen kwam hem in 't gemoed,35
Biron zonder vestrangen,36
Den Kapiteyn keerde hem omme,
En zag den Koning aen,
Ziet hem heer Koning komen,
40 Die u zoekt te verraên.
Den Koning Biron aenzag,
Lachte met gramme zinne,
Ziet wilt spelen ach! Speeld tegen myn Koninginne,
45 Goud, zilver en gepeereld,45
verspeeld naer den gang,46
Al het goed van de weereld,
Zal u dienen niet lang.
Terwyl Biron daer was,
50 Kwam den Provost50 ingestreken,50
Groette den Koning ras,
Met Biron ging hy spreken,
Verstaet u niet Mynheer,
In dées gevangenisse,54
55 T'avond moet gy hier logeren,
Slapen dat is gewis.

35
36
45
46
50
50
54

in 't gemoed: in de tegenwoordigheid van
verstrangen: benauwdheid
gepeereld: kostelijke sieraden (?)
naer den gang: naar de regels van het spel
Provost: de bevelhebber van de Bastille, de centrale gevangenis te Parijs
ingestreken: ongemerkt binnenvallen
gevangenisse: Fra lied - la Bastille.
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Biron gevangen zat,
Dry nachten en dry dagen,
Dat daer niemand en was,
60 Die naer Biron kwam vraegen,
Niet dan eene van de justitie.
Heeft tot Biron gezeyd:
Mynheer op wat conditie,
Hebben ze u hier geleyd.
65 Biron antwoorde hem,
En was bedroefd van zinne,
Die my hier heeft geleyd,
Die doet Koning en Koninginne.
Zal ik moeten sterven.
70 Sterven zonder respyt,70
In 't beste van myn leven,
In 't fleur van myn tyd.72
Gedenkt den Koning niet,
Wat dat ik heb bedreven,
75 Voor de stad,75
Biron, ziet,
Gewaegd myn lyf en leven,
Ja dat ik heb ontfangen,
Wel veertig wonden rood,78
Moet ik nu met verstrangen,
80 Sterven de bitter dood.
Wat heeft den Koning dan.
Als hy 't leven zal hebben genomen
Van Biron den Marchal,
Ten zal hem niet vervromen,84
85 Myn broeder is jong van jaeren.
Zoo want my dit geschied,
Zal 't nog indachtig wezen,87
Als hy den Koning ziet.
Den Koning dan ontbood,
90 Zyn broeder met verstrangen,
Weet gy te zeggen ied,
Biron die zit gevangen,
Heer Koning by gedoogen.
Heeft hy de dood verdient,
95 Ik wil daer in niet spreken,
Al waer 't myn eygen kind.
Biron ter plaetse kwam.
Daer hy de dood moest bezeuren,98
70
72
75
78
84
87
98

respyt: uitstel
in 't fleur: in de bloei
voor de stad: wijst op Biron's heldendaden bij belegeringen van steden
veertig wonden: Fra lied - cent coups d'arquebusades
vervromen: dapperder maken
indachtig wezen: zal mij wreken
bezeuren: ondergaan of doorstaan
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Toonde zyn lichaem dan.
100 Vol wonden en kwetseuren,
Is er nu geen genaede,
Heer Koning voor myn vrouw,
Voor al myn vroiime daeden.
En mynen dienst getrouw.
105 Dan sprak den koning reên,105
Had gy geweest te vreden.
Met myne dood alleen.
Ik gaf 't u nu ter steden.108
Mynen zoon is jong van jaeren.
110 Die gy meynde met verzeer.110
Te dooden zonder spaeren,
Ik geeft 't u nimmermeer.112
Biron die wierd onthalst,
Onthalst in korte tyden,
115 De dood heeft publyk.115
Voor ieder moeten lyden.
Gy heeren en onderzaeten,117
Dient getrouw uwen heer.
Onrecht kan u niet baeten,
120 Dient voor prys ende eer.

105
108
110
112
115
117

reên: (redene) met fatsoen, ook met billijkheid
ter steden: seffens
met verzeer: met smart
't: de genade
publyk: onjuist, Biron werd niet in het openbaar maar in de gevangenis ter dood gebracht
onderzaeten: onderhorigen.
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v44 - speeld tegen myn Koninginne, uit de tekst van het Franse lied blijkt dit een
valstrik om Biron te verplichten zijn wapens af te leggen. In het Vlaamse lied wordt
vooral Birons moordplan door de koning kwalijk genomen en dit is de voornaamste
reden waarom genade wordt geweigerd.
Als stemme geldt ‘aenhoord toch myn geklag’, het incipit van een ouder lied,
waarvan de zangwijze wordt overgenomen. Het is een zeer bekende melodie uit de
16de eeuw, ook nog in de 17de eeuw gebruikt voor allerhande geestelijke en wereldlijke
liederen(4). Men vindt ze o.a. in 1609 in het ‘Prieel der Gheestelycke Melodie’ te
Brugge door de Jezuïeten uitgegeven.
In de 18de eeuw ontdekt men vaak stemaanduidingen met de korte mededeling
‘Van Biron’. Voor het ‘Nieuw Liedeken van de dood van de Coninck van Vranckeryck
Lodevicus den XIV’, in een Gents handschrift, is dit zelfs een nogal typisch geval.
De tijdgenoten beschouwden Birons geschiedenis als een belangrijke actualiteit.
Zeer waarschijnlijk kwamen kort na het gebeuren in Frankrijk liederen op vl bl in
omloop. Alhoewel de materiële bewijzen ontbreken, mogen we veronderstellen dat
ook in onze gewesten het lied vroegtijdig werd verspreid. De oude woordenschat
wijst op de eerste helft van de 17e eeuw, het is zelfs weinig waarschijnlijk dat lezers
en zangers circa 1850 die oude uitdrukkingen nog verstonden. Dit is geen
uitzondering, het verschijnsel openbaart zich nog in andere liederen die op vl bl of
in de volksmond bleven voortleven.
Bij nader onderzoek is het klaarblijkelijk dat het Vlaams liedeken van overouds
naar een Frans model werd vervaardigd. In 1956 verscheen het eerste deel van het
‘Histoire de France par les chansons’(5). Daar vindt men een onuitgegeven lied met
melodie ‘L'exécution du Maréchal de Biron’ uit een niet nader gedateerd Frans
handschrift getrokken. Het is opvallend, maar naast de Vlaamse tekst schijnt die
opname slechts een brokstuk of een voorproef van een geheel dat later werd
vervolledigd. Een algemeen onderzoek in de zeldzame en moeilijk te bereiken
gewestelijke Franse bundels volksliederen bleek onmogelijk. Toevallig konden we
toch een goede vergelijkingstekst ontdekken in Tarbé's ‘Romancéro de Champagne’(6).
Birons lied werd circa 1864 nog door bewoners van de Franse Ardennen gezongen
en naar het oordeel van de

(4) F. Van Duyse, Het Oude Nederlandsche Lied ('s Gravenhage 1903). dl. I, blz. 403-405 geeft
één lezing van de melodie. In zijn: Oude Nederlandsche Liederen. Melodieën uit de
Souterliedekens (Gent 1889) blz. 138 geeft hij drie varianten.
(5) P. Barbier et F. Vernillat, Histoire de France par les chansons (Paris, Gallimard) dl. I, blz.
127. Van dit werk worden acht delen aangekondigd.
(6) P. Tarbé, Romancéro de Champagne. Reims 1863-64, dl. IV, blz. 136 vlg. - Birons
liederengeschiedenis wordt ook uitvoerig besproken door: W. Scheffler, Die französische
Volksdichtung und Sage. Leipzig 1884-85, dl. II, blz. 101-105.
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verzamelaar werd het door verschillende in omloop gebrachte Biron-liederen
gecontamineerd.
Een eenvoudige vergelijking met die twee Franse versies bewijst dat de Vlaamse
wel degelijk naar een Frans model werd vervaardigd. De vergelijking van de volgende
strofen met de Vlaamse tekst (str 7) zal volstaan als voorbeeld van de sterke
overeenkomst.
Barbier str 6

Tarbé str 8

Dans ces dispositions

N'ont pas trois coups joué,

Le grand Prévot s'avance,

V'là le grand prévost qui entre;

Le chapeau à la main,

Le chapeau à la main,

Et lui fit révérence

A Biron fait révérence,

En lui disant: ‘Mon prince,

En lui disant: - Mon prince,

Ne soyez pas fâché,

Ne soyez pas fâché:

Ce soir à la Bastille,

Mais c' soir, à la Bastille

Ce soir vous coucherez.’

II vous faudra coucher.

Het Vlaamse lied is in ieder geval een niet zo vrije vertaling naar een Frans model.
Men doet zelfs de indruk op dat de Vlaamse versie van een beter model afkomstig
is dan de beide die we konden inzien. Een beknopte vergelijking van de inhoud
bewijst dit. Tarbé telt 16 gemengde str, 11 van 8 v en 5 van 6 v; Barbier 11 gemengde
str, 5 van 8 v en 6 van 6 v; het Vlaamse lied 15 str van 8 gelijkvormige verzen. De
drie opnamen hebben 8 str gemeen naar de inhoud, Tarbé heeft alle str van Barbier,
en daarbij 5 str uit eigen versie, het Vlaamse lied heeft 7 str eigen: str 3-4 over de
beloonde verklikker blijft in de Franse versies onvermeld evenals str 11-15 met de
samenspraak tussen de koning en Biron, en de ontknoping. Beide Franse versies
missen het slot van de geschiedenis, dat door de Vlaamse versie zeer degelijk wordt
verhaald.
Mogen we hieruit besluiten dat de Vlaamse Bironversie de volledigste is? Een
grondiger onderzoek van het Franse materiaal kan alleen definitieve commentaren
opleveren. Toch mag het Liedeken van Biron in de genummerde reeksen van vl bl
van Gent en Ieper een ereplaats bekleden: het is in die reeksen het oudst bewaarde
historische lied, het behield in het gezelschap van de Wandelende Jode een
geheimzinnige populariteit gedurende twee en een halve eeuwen, het bewaarde een
zeer volledige versie naar een nog nader te identificeren Frans model, waaruit het
zeer getrouw werd vertaald(7).
H. STALPAERT.

(7) Biron verwierf ook burgerrecht in het kinderlied in Frankrijk. In Wallonië vermelden dezelfde
bronnen hem als ‘Piron’. Zie hierover: L. Terry et L. Chaumont, Recueil d'airs de Cramignons
et de chansons populaires à Liège. Liège 1889, blz. 158-161.
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Spreuken en zegswijzen uit de omstreken van Brugge
(Vervolg van blz. 170)
II. De Kleding
Op de kost volgen de kleren, zoals in 't rijmpje waarmede we onze verzameling van
spreuken en zegswijzen hebben ingezet (Biekorf 1953, 138):
Och Here, och Here,
verleen mij kost en kleren,
geld en goed in overvloed
en den hemel als ik sterven moet.

Te Beernem klinkt dit gebedje heel wat devoter:
Zoet Kindeken sta mij bij,
maak mij van de zonden vrij,
verleen mij kleren, vrede en brood,
bewaar mij van de kwade dood.

Hemd
Het hemdetje gaat nader... We moeten er mee beginren, met het eerste kledingstuk
van de mens. Hoewel het lange voorvaderlijke lijnwaden hemd met mouwen in de
lingerie van onze tijd nauwelijks meer te herkennen is: materie, omvang en vorm
hebben de revolutie van de klederdracht meegemaakt. Toch zal het hemd, menen
we, nog lang in de spreuken voortleven, zelfs als het ten dele of geheel door de nieuwe
generatie verlaten wordt.
1. Zonder hemd lopen was steeds een teken van uiterste a moede: ‘Hij heeft geen
hemd meer aan zijn lijf’. Als 't maar blaai bovenop is: ‘'t Is al Krot en Compagnie,
en dat heeft geen hemd aan zijn gat’.
2. Een compassieuze vrouw zou het al weggeven: ‘ze zou heur hemde van heur
lijf geven’. Een man die weldadig is gaat gewoonlijk zo ver niet: ‘hij zou zijn broek
van zijn gat geven’.
3. Zwicht u voor iemand die steeds meer en meer vraage: ‘hij zou je ontkleen tot
op jen hemde’. Vragen om uit te horen: ‘hij zou je jen hemd van je gat vragen’.
4. Het is daar zo eenzaam en verlaten: ‘je mag er gerust in jen hemde lopen’, ook
nog: ‘in jen hemdesleppe - in je vliegende vendel - in je vaantje - in je bloot gat
lopen’.
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5. Als het al te belachelijk is wat ze zeggen: ‘zou je niet sterven in jen hemde?!’.
6. Om een jongetje te vermanen dat zijn hemd uitsteekt: ‘Jongen, je moeder bakt
vistjes’. Nog andere plagerij: een wijsvinger naar het kind uitsteken en zeggen: ‘den
dezen heeft geen hemd aan!’ - het kind vat niet dat de blote vinger bedoeld is.
Kinderen onder elkaar pakken uit met de vraag: ‘Kunt ge borduren? (of schilderen?)’
Antwoord: ‘Ja'k, blommetjes in 't goud op mijn hemde’.
7. Wat grof klinkt de scherts bij grote mensen op een ‘Ge zijt wel bedankt!’
Antwoord: ‘Bedank jen hemdesleppe dat ze zolange jen achterste gedekt heeft’.
8. Onsamenhangende redens hangen aaneen ‘lijk gruis aan 't hemde’.
9. Een vrek is ‘te gierig dat hij op zijn hemde zit’. Bij uiterste gierigheid: ‘Hij zou
't gruis van zijn hemde schrepen om te zichten’.
10. Een rijke kan tegen een verlies: ‘Och wat is dat voor hem? 't is nog geen knop
van zijn hemde’.
11. Verwanten hebben voorrang: ‘'t Hemdetje gaat nader dan 't roksje’. Onder
familie zal men geen ruzie op straat brengen: ‘Je moet jen vuil hemde thuis wassen’.
12. Om iemand die bekommerd is, gerust te stellen: ‘Kom, kom, als 't hemde
scheurt, heeft het een gat’.
13. Oud gebruik is dat men de zaterdag een vers hemd, ‘een schoon hemde’
aandoet. De Duitse Schaper van de vertellingen reed zelfs door de lucht naar Duitsland
om een ‘schoon hemde’. In het kinderspel vraagt grootmoedertje: ‘He-je een schoon
hemdetjen aan?’ En ze antwoorden te zamen: ‘Ja-w’.
14. Reken niet op onstandvastigen ‘die veranderen van gedacht lijk van hemde’.
Een koppigaard daarentegen ‘zou eer veranderen van hemde of (dan) van gedacht’.
15. Seven-Oom verschoonde zich niet als 't bijtende koud was, hij trok 't een hemde
boven 't andere. Kwam de dooi, dan telde hij zijn hemden en zei heel nauwkeurig:
‘'t heeft zes weken gevrozen, hier zijn mijn hemden’.
16. Zegt iemand klagend: ‘brr, 't is toch zo koud’, dan luidt het antwoord: ‘ja, 't is
koud zonder hemde aan’.
Peetje, die voor het eerst een wit ‘half hemde’ zou dragen, zei het ook alzo: ‘'t Is
te koud in een half hemde’. 't Ventje wist niet dat het een overhemd was om boven
zijn gekleurd hemd te dragen. In stad droegen ze een hard gesteven ‘wit borstje’ met
halskraag toe, een ‘droge vistje’, zoals dit spottend heette.
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Rok en Broek
Men kon duidelijk zien als iemand op zijn zondags of op zijn wekedags gekleed was:
een matte en een zijden striepe was een ‘zondagse kallemande bovenrok’; de
wekedagse was een bleke en een donkere (bruine of blauwe) striepe: ‘een wollen
flamingrok’; de donkerblauwe wollen ‘kulte’ was een onderrok.
17. De kulte stond soms stakestijf van over 't land te kruipen en te wieden. Vandaar
zei men tegen een vrouw met stijve gang: ‘O gij stijve kulte!’ Erger was: ‘'t Is lijk
ene die in heur rok gedaan heeft’.
18. Een versleten rok - een die ‘kulte vaneen’ (brokke vaneen) viel - werd gelapt
en getapt. Een aankomend meisje mocht dan klagen: ‘Is me dat een rok? 't zijn al
kulten en bulten’. Al te veel gelapt was de rok ‘lijk een landkaarte’.
19. De rok, die dan altijd lang werd gedragen, bond men op met een wrong aan
een spanlijvetje. Buitenmeisjes gekten dan met de stadsjuffers die een ‘poef’
(cul-de-Paris) droegen:
De meisjes van de stad
ze dragen een vals gat.

Spellewerksters zongen:
We gaan een krinoliene dragen
om de jonkmans te behagen.

20. Van een bedorveling zei men minachtend: ‘'t Is een die nog aan moeders rok
hangt’.
21. Aan een huisvrouw die overhaastig loopt, vraagt men: ‘Krijgt ge 't vier in je
rok dà?’.
22. Jonggehuwden willen het huishouden naar hun zin hebben en de meid kloeg
dan:
Nieuwe meesters, nieuwe wetten,
nieuwe rokken, nieuwe spletten.

23. De beste rok had een sleep, hoe rijker, hoe langer: ‘Die 't lang heeft, laat het lang
hangen, en die 't nog langer heeft, laat het slepen’.
24. En hier nog een volksrijmpje:
Sara, je rok valt af.
Moeder, 't is mijn sleep
en geef mij toch een andere,
ik draag hem in de week.

25. Als een vrouw in een ‘sosseteit’ het hoge woord voert, roept er seffens een
schertsende mannenstem: ‘Waar broeken zijn moeten rokken zwijgen’.
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26. De vrouw heeft echter het laatste woord in het huishouden: zij draagt de broek.
Op rijm gezet:
Als de vrouw draagt de broek
staat de man in den hoek.

27. Bedekt gezegd van iemand die zijn meesterschap kwijt is: ‘Hij heeft de knopen
van zijn broek laten snijden’.
28. Net als de rok volgt de broek ook de mode. Vroeger was er een ‘valdeur’ aan.
Een magere latte van een meisje in een effen doorhangend kleedje: ‘Zij is effen deure
gelijk Sinte Pieters voorbroek’.
29. Nauwspannende broekspijpen dragen gold als ouderwets. Edeke van Vijve
kreeg darom de lapnaam Edeke Spandebroek, afgekort tot Edeke Spante, en kinders
en kleinkinders zijn allemaal Spante gebleven. Van zulk een broek zei men ook: ‘Hij
heeft zijn tweeloop aan’.
30. Travaux-mannen, die in Frankrijk werkten, herkende men aan hun wijde
onverslijtelijke panenbroek in ‘Lafong’. Van iemand die een trouw heeft
ineengesteken: ‘Hij heeft er een panenbroek aan verdiend’: dit was het recht van de
makelaar.
31. Heeft iemand bij een huwelijksaanzoek een blauwtje gelopen: ‘Zijn broek is
te kort’; dit is zoveel als ‘hij springt t'hoge’.
32. Kledingstukken die naar de kleur moeilijk bij elkaar passen: ‘O, 't is gelijk een
broek met striepen’.
33. Gerompelde kleren komen ‘gelijk uit een broek’.
34. Van een splinternieuwe broek: ‘de voude (uitspr. voukde) staat er nog in’. Bij
vergelijking gezegd van een preciessig mannetje: ‘Zijn broek staat in de voude’. Men
zegt ook: ‘'t Is al in de voude’: 't is al in orde en regel.
35. Als de peerdeknecht niet bijtijds vlas aanbrengt op de dem, haasten de arbeiders
zich om hem zijn broek af te trekken en roepen juichend: ‘W'hen zijn broek!’ d.i. we
worden getrakteerd met jenever.
36. Een poetsebakker mag zich aan een tegenpoets verwachten: ‘Hij krijgt van 't
zelfde laken een broek’.
37. Wie geld toesteekt of schade lijdt na bewezen dienst, klaagt: ‘'k Heb er mijn
broek aan gescheurd’. Blijft iemand met een koop zitten: ‘Hij heeft het aan zijn
broek’.
38. Ge moogt u aan alles verwachten:
Alles is gebeurelijk
en een oude broek is scheurelijk.
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39. Een magere taaie, die nog tegen een duw kan, troost zichzelf: ‘Kraakt de broek,
hij 'n scheurt nog niet’.
40. Wie om niets geeft, zegt onverschillig: ‘'k vaag er mijn broek aan’. Hij kan de
grootste ‘broekvager’ zijn die onder Gods zunne loopt.
41. Is men verstomd over de goede uitslag van iets: ‘De duivel heeft er zijn broek
aan gevaagd’ - een deftiger wijze van zeggen dan: ‘de duivel heeft zijn gat aan
gevaagd’.
42. De duivel en zijn broek worden ook genoemd in het aftellertje bij de kinderen:
'k Heb van de nacht naar d'helle geweest,
al de duivels waren bezig met eten,
Lucifer stond in den hoek
met zijn gatje deur zijn broek.

43. Iemand die veel geweld over zich heeft en peist dat hij het is: ‘Hij heeft veel wind
in zijn broek’. En iemand die voor niets deugt ‘is geen schip (schop) onder zijn broek
weerd’.
44. Vader dreigt: ‘Je gaat algauw een schip onder jen broek hên’. Is 't gebeurd:
‘Hij heeft onder zijn broek g'had’. Moeder zegt liever: ‘'k Ga 'n keer jen broek
vermaken’.
45. Kinderen spelen met de kaart Broek-van-'t gat totdat ze geen kaarten meer
hebben.
46. Een raadseltje: Waarom draagt de haan geen broek? Omdat zijn moeder niet
naaien kan.
47. Een jongetje dat uit zijn eerste kwaân was, kreeg een eerste broekje rond zijn
derde jaar, 't was dan een broekvintje, en moeder zel lachend: ‘O gij broek-vul-billen’.
48. Men spot ook met een tweetander of een melkmuil die zich wil doen gelden:
‘Hij kan nog zijn broek allene niet aandoen!’ Hij heeft nog geen ondervinding: ‘'t Is
een van zijn eerste broek’.
49. Is de jongen flink geworden, dan boft vader: ‘Hij is uit de broek gegroeid’. Is
iemand klein van gestalte, dat is ‘een die van onder en van boven uit zijn broek kijkt’.
50. ‘Hij is maar uit een schamele broek geschud’: van geringe afkomst.
51. Te lande spreken de mensen gewoonweg en zonder verpinken van ‘zijn broek
afsteken’ als ze eigens naartoe moeten (een grote boodschap doen).
Van een dwaze jongen die laat vallen dat valt, klaagt moeder: ‘dat weet niet van
voren dat hij van achter leeft’. En de andere kinderen verwijten hem voor
broekschijter. Een verwijt dat ook op een benauwderik wordt toegepast.
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'T MANNEKE UIT DE MANE Originele houtsnede van 1881 (zie nota blz. 333)

Biekorf 1957, 11: in te binden blz. 332-333.
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52. Een woordspeling te Sint-Kruis. Als een kind uit den Broek, - d.i. een oude
watering en woonwijk - een grote boodschap in zijn broek gedaan heeft: ‘Er is verse
mostaard in den Broek’.
53. Te Beernem en te Oedelem durven de kinderen ook zingen:
Sint Niklaas den heilige man
hij scheet in zijn broek
en hij wist er niet van.

54. Als iemand prietpraat en onnozele redens vertelt die ‘'t hurken niet weerd’ zijn:
‘Ge zoudt er uw broek in afdoen’. Van zo'n kèkelare zegt men: ‘Dat hij in zijn broek
gedaan had, hij zou 't ook vertellen’.
55. Wie dwaasheden doet die onherstelbaar zijn, mag het ook horen: ‘G'hadt beter
in uw broek gedaan, met uit te kuisen was 't effen’.
56. En zegt ge: ‘'t is gedaan’, het antwoord zit gereed: ‘'t Manneke zei het ook
alzo, en zijn broek kwam vul’.
M.C.

't Manneke uit de Mane
Bij de buitentekstplaat
De houtsnede die de omslag van de eerste Mannekes versierde, werd niet lang
gebruikt. De prent werd al vroeg in zincografie overgezet; de meeste jaargangen
dragen dan ook een versleten afdruk op hun roze of geel kleedje.
Zo bleef de oorspronkelijke houtsnede - door een onbekend graficus in buksboom
uitgevoerd - zeer gaaf bewaard. Uit het fonds Delplace (en de opvolgers Van Mullem
en Gevaert) is het blok in het bezit gekomen van dhr. G. Barbiaux, meester-drukker
te Brugge. Door hem werd het in juni li. geschonken aan het Gezelle Museum. De
buitentekstplaat van dit nummer is een afdruk van de oorspronkelijke houtsnede.
Het eerste Manneke is verschenen met Nieuwjaar 1881: in 14 dagen waren de
5000 exemplaren uitgevochten. Het was gedrukt en uitgegeven door Modest Delplace,
de drukker van De Vlaamsche Vlagge.
't Manneke verscheen elk jaar - met één uitzondering: 1889 - en zat, voor de
redactie, in handen van Alfons Vanhee, tot aan zijn dood als pastoor van Moere in
1903. Drukker en mannen van den Swighenden Eede bezorgden de verdere uitgave
tot in 1914. Na de wereldoorlog verscheen het opnieuw van 1923 tot 1930, ditmaal
bezorgd door Achille Denys van Roeselare en zijn vrienden Warden Oom en Doctor
Spuyter (G. Lybeer).
De ‘goê- en kwaweeremaren’ van 't Manneke zijn voor een deel echt ‘volksgoed’
geworden en doen nog heden de ronde in de volksmond. De boekjes worden nog
wekelijks en jaarlijks ‘gemolken’ door allerlei almanakken en parochiebladen. En 't
ventje heeft een knappe naamgenoot en voortzetter in de graag gelezen feuilletons
van een wekelijks nieuwsblad van ons Westland.
B.
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Ex-voto's bij de Sint-Godelievebedevaart te Gistel
De ex-voto's geofferd ter ere van Sint-Godelieve in haar genadeoord te Gistel zijn
verspreid over de decanale kerk, de gevangenis van de heilige en het zaaltje waar
het wonderbare hemd zonder naad wordt bewaard; beide laatstgenoemde plaatsen
liggen in de abdij Ten Putte, in de volksmond ‘'t Pitje’, door de Gistelnaars zelf ‘'t
Kloostertje’ genoemd.
Wij bespreken de offergaven niet zozeer volgens de p aatsen waar ze te zien zijn,
maar vooral volgens hun aard. Om een deel van de ex-voto's te begrijpen, moet men
weten dat de H. Godelieve speciaal wordt aangeroepen tegen oog- en keelkwalen.
Zo treft men onder de zilveren ex-voto's die in twee kassen in de gevangenis worden
bewaard een aantal ogen aan, hoofdzakelijk dubbele, maar ook één enkel exemplaar,
wat eerder zeldzaam is in onze bedevaartplaatsen. Het merendeel der zilveren offers
zijn nochtans de kopjes, waarachter wij de pelgrims moeten zoeken die komen diener
tegen keelpijn en ook wel, door uitbreiding, tegen hoofdkwalen. Vanzelfsprekend
ontbreken ook de zilveren harten riet, al of niet voorzien van een O.-L.-V.-figuurtje.
Hoewel niet altijd uitgesloten, geloven wij niet dat deze harten - en dit geldt voor de
pelgrimsoorden in 't algemeen - aangebracht worden door hartlijders. Dit votieftype
mag vooral beschouwd worden als een symbool van 's mensen liefde tot God en zijn
heiligen.
De wassen ex-voto's zijn te Gistel veel talrijker can de zilveren. Vooral in
Godelieves gevangenis hangen ze ir dikke trossen aan de muren. Weer zijn het meestal
kopjes, doch ook armen, benen en menselijke figuurtjes, deze laatste ofwel in
natuurlijke miniatuurgestalte ofwel ingeprent in een wassen plaatje; de wassen ogen
zijn zeer vaag weergegeven en komen niet tot hun recht. Nabij de rijve met het
gebeente van de heilige in de decanale kerk hangen naast voornoemde ex-voto's ook
mondjes tanden.
Het gebruik van vaak smaakvol versierde reuzenkaarsen bestaat nog volop te
Gistel. Ze worden gewoonlijk aange-
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boden door hele parochies of K.A.-groeperingen, die daarvoor gezamenlijk geld
hebben uitgelegd en dan een afvaardiging sturen naar Gistel om er hun offerkaars
aan de voeten van de H. Godelieve te komen plaatsen. Op die kaarsen staan op
kaartjes de namen van de pelgrimerende gemeenten of parochies vermeld; vooral in
juli - de Godelievemaand - kan men er soms gemeenten lezen van ver over de grenzen
van West-Vlaanderen.

Ex-voto's in Ten Putte Links: foto's van kinderen, plechtige communicanten en volwassenen. In 't
midden het kader met het versierde oog. Thans voor het merendeel verdwenen. Rechts: men ziet o.a.
sluiers, strikken en een kroontje, hetzij van een plechtige communicant of van een bruid; ook zilveren
ogen en kopjes, en eretekens. Thans gedeeltelijk verdwenen.

De onvermijdelijke marmeren ex-voto's zijn ook te Gistel aanwezig. Een
eigenaardigheid hierbij is dat ze in de gevangenis niet aan de muren hangen, doch
erin gemetseld zijn. Onder die platen bevindt er zich een in ovale vorm waarop de
foto van een jongetje (type grafzerkfoto) is gereproduceerd. De teksten op de
marmeren ex-voto's zijn vlaams- en franstalig.
Ook de huisvlijt ontbreekt niet. Naar het voorbeeld van de zilveren harten prijkt
er een rood stoffen hart met tekst. Onder de kaders, gekleurd met waterverf en
voorzien van
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een danktekst, al of niet in sierletters geschreven, is er een dat opvalt doordat het een
oog voorstelt, omringd door bloemen.
Onder de kledingstukken merkt men een witte sluier en dito handtasje, afkomstig
van een plechtige communicante of van een bruid, verder een blauwachtig strikje,
zoals men er pleegt te dragen in plaats van een das. Dit laatste kan aangebracht zijn
door iemand die aan een keelkwaal leed.
Sommige bedevaarders hebben de H. Godelieve ook eretekens en juwelen
opgedragen. Onder de tentoongestelde exemplaren zien we o.a. een familie uit
Meetkerke kruisje aan een ketting.
In het zaaltje met het hemd zonder naad ontwaart men enkele brillen, achtergelaten
door mensen die deze versterking van het gezicht voortaan kunnen missen.

Ex-voto's in Ten Putte (mei 1957) Wassen kopjes, ogen, figuren, brillen, foto's, prentkaarten met
geschreven teksten op de keerzijde.

Hier en daar kijken u foto's aan zowel van volwassenen als van kinders.
Smeekbeden of dankzeggingen, neergeschreven met pen of potlood, vinden in onze
bedevaartplaatsen steeds meer ingang. Onder de Gistelse specimens kiezen we de
keerzijde van een prentkaart waarop te lezen staat: ‘H. Godelieve Ik vraag U de
genezing van mijne oogen en ze te mogen blijven bewaren in goede gezondheid en
de spoedige genezing van mijn gezicht’. Vroeger werd door bedevaarders en toeristen
veel
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Mirakelschilderijen in de decanale kerk te Gistel

Boven: mirakeldoek van het kind Algotus. In een kerk- ruimte (?) knielen de ouders bij het zieke
kind. Zie blz. 338.

Onder: schilderij met de kreupelen. Drie vrouwen steken, in opgetogen houding en gekeerd naar het
heiligdom, hun krukken in de hoogte. Zie blz. 339.
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op de wanden geschreven, doch tegenwoordig zijn de muren herwit en vermaant een
verzoek niet op de muren te schrijven.
In de decanale kerk te Gistel hangen thans nog zeven zgn. mirakelschilderijen,
daterend uit de 18e eeuw(1). Ex-voto's zijn dit eigenlijk niet, want ze werden niet
opgehangen door mensen die hun dankbaarheid kwamen betuigen; ook komen in de
onderteksten de betrokken personen niet zelf aan het woord in de individuele ik- of
wij-vorm, zoals dat op werkelijke ex-voto-schilderijen (men denke aan de Beierse,
Oostenrijkse en Zwitserse bedevaartplaatsen) het geval pleegt te zijn. Neen, die
mirakeldoeken werden vervaardigd in opdracht van de kerkelijke overheid met het
doel de bedevaarders in te lichten over wonderen die te Gistel voorgevallen waren;
ze zijn als het ware de propaganda van die tijd(2).
Ongelukkig zijn de schilderijen in de parochiekerk duister van toon, zodat het
afgebeelde soms moeilijk te onderscheiden valt. De wonderen die erop worden
voorgesteld, vinden we ook beschreven in de verzameling van op de bestaande
bronnen gesteunde mirakelen, opgenomen in de ‘Acta S. Godelevae V. et M., Patronae
Ghistellensium’ van de hand van de Westvlaamse bollandist Joannes Baptista Sollerius
(du Sollier) S.J., die zijn werk liet verschijnen te Antwerpen ‘apud Jacobum du
Moulin’ in het jaar 1720(3). In 't Nederlands kunnen wij ze o.a. geromantiseerd lezen
in het tweedelig werk van pastoor Lodewijk Vanhaecke(4), die zich hierbij veelvuldig
op het werk van Sollerius beroept.
Wij laten hier de teksten volgen die onderaan de schilderijen te lezen staan en
onderstrepen tevens enkele pittige details; telkens verwijzen wij naar de beschrijvingen
bij Sollerius en Vanhaecke.
I. - ‘Eenen man hadde een kind genaemt Algotus / het welk van zyne gehorte altyd
krank gelegen hadde / zonder dat het door

(1) In een inventaris van 1852 werden er nog 16 vermeld. (Zie M. English, Godelieve van Gistel,
Reeks ‘Heiligen van onzen stam’, Brugge-Brussel, 1944, p. 76.)
(2) Dit onderscheid tussen ex-voto-schilderij en mirakelschilderij wordt o.a. beklemtoond in het
prachtwerk van Prof. Dr. Rudolf Kriss, Wallfahrtsorte Europas, München (1950), p. 293,
waar hij spreekt van ‘Votivtafel’ enerzijds en ‘Mirakelbild’ anderzijds.
(3) Afzonderlijke uitgave van de ‘Acta S. Godelevae’ in de Acta Sanctorum, Julii t. II, pp.
359-444.
(4) L. Vanhaecke, pr., Sinte Godelieve van Ghistel, 4e uitg., Brugge 1902, 2 vol.
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eenige menschelijke hulpe tot gezontheyd hadde konnen geraeken / den vader heeft
zyn kind by het graf van S. Godelieve gebrogt / ende het wierd gezond / het wierd
naermaels ter schole gezonden / ende kwam geleert zijnde / tot den priesterlijken
staet.’ (Zie Sollerius, p. 306, no 84; Vanhaecke, II, p. 50.)
II. - ‘Eenen man / kleyn agtende den feestdag van S. Godelieve was uytgegaen om
te werken / maer het kooren bleef hem aende hand hangen / alsoft daeraen gegroeyt
hadde geweest / ende kon niet meer afgenomen worden / is terstond naert Graf van
S. Godelieve gegaen / ende wierd verlost vande plaege.’ (Zie Sollerius, p. 307, no
86; Vanhaecke, II, p. 79.)
Op dit schilderachtig tafereel ziet men de man met een koren- bussel aan de hand
opstappen naar het graf van Sint-Godelieve, waar hij gaat neerknielen en de bussel
van de hand voelt vallen.
III. - ‘Een vrouwe die negen jaeren ziek en kreupel gelegen hadde voor het klooster
van S. Trudo / wordt alhier van haere ingewortelde ziekte genezen / Nog een vrouwe
van Ghistel / langen tyd kreupel gelegen hebbende / liet haer zeiven draegen ten
grave van S. Godelieve / ende keerde gezond naer huys / komt hier kreupelen en (de)
blinden / om hulpe en (de) solaes te vinden.’ (Zie Sollerius, pp. 306-07, no 85 en p.
322, no 3; Vanhaecke, II, p. 51.)
De tekst komt hier niet overeen met de afbeelding op het doek, want men
onderscheidt niet twee, maar wel drie vrouwen die van vreugde hun krukken de
hoogte insteken; rond het graf bevinden zich meerdere personen in diverse houdingen,
onder wie één al kruipend.
IV. - ‘Zoo men over de ziele van S. Godelieve zoud brood uytdeelen onder de arme
lieden / wierd bevonden dat'er kooren en (de) meel gebrak / maar den Heer
vermenigvuldigde het kooren zoo overvloedelijk / dat het ter maeten uytwies.’ (Zie
Sollerius, pp. 302-03, no 82; Vanhaecke, II, pp. 48-49.)
V. - ‘Zommige lieden die by het graf van S. Godelieve / uyt devotie vande aerde
hebben genomen / ende die met eerbiedinge bewaerden / vonden de voorgeschreven
aerde verandert / door de kragt van den Almagtigen / in kostelijke edele gesteenten.’
(Zie Sollerius, pp. 303-04, no 83; Vanhaecke, II, p. 46.)
Rechts op het schilderij zijn twee personen bezig met aarde uit het graf te halen,
terwijl links, onder de verbaasde ogen van twee omstanders, een man uit een beursje
kostbare stenen op een toon- bank uitstort.
VI. - ‘Het is geschied / dat drij dieven hun zeiven heymelijk hebben laeten sluyten
in de kerke / ende als zy hunne heyligschendige
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handen uytstaeken aende kasse daer de gebeenten van S. Godelieve in rustenden /
zoo heeft de kasse haer zeiven door de kragt van Godt Almagtig opgeheven / gelijk
een levendigen mensch om zig tegen de dieven te verweiren.’ (Zie Sollerius, pp.
86-87, no 97; Vanhaecke, II, pp. 87-88.)
Dit is beslist de kernachtigste uitbeelding van de zeven doeken: boven op de
relikwieënkas, waarvan de voorste pikkels zich, als bij een opspringend dier,
omhooggeheven hebben, zit schrijlings een rover, die de twee zilveren zijplaten wil
afrukken; zijn twee mede- plichtigen kijken angstig toe.
Het zevende schilderij behandelt het vermaarde kraaienwonder(5) en heeft dus niets
te maken met gunsten of wederwaardigheden voorgevallen met gewone stervelingen
nabij het graf of het reliek- schrijn van de heilige. Daar dit zevende wonder en de
twee vermeld onder voetnoot 5 tot het leven of de legende van Sint-Godelieve zelf
behoren en dus overbekend zijn, laten wij ze hier onbesproken.
W. GIRALDO.

Verering van de H. Blasius te Kortemark. 1571
Op 7 juli 1571 werden in de kerk van Kortemark vijf altaren gewijd door de bisschop
van Brugge, Remigius Drieux. Uit het verslag van deze wijding, opgetekend in de
Acta Driutii (Bisschoppelijk Archief te Brugge) blijkt dat het linker zijaltaar, toegewijd
aan de H. Blasius, veruit het hoogst in de volksdevotie stond. Talrijk kwamen
bedevaarders naar Kortemark om er de H. Blasius te vereren. Het verslag zegt echter
niet voor welke ziekte men er kwam dienen. Waarschijnlijk was het - zoals
tegenwoordig nog te Rumbeke en elders - voor kwellingen van water en blaas.
Tegenwoordig is de H. Blasius te Kortemark onbekend. En dat is van gisteren
niet. Is de verering ten onder gegaan in de beroerde jaren van de Geuzentijd
(1578-1584)? Of werd Blasius na 1600 nog weer te Kortemark vereerd en gediend?
En wanneer geraakte hij in de vergeethoek?
Feit is dat sommige bekende bedevaarten met de beroerten van de 16e eeuw
weggevallen zijn. Dit is o.m. het geval met O.-L.-Vrouw van Kuurne en O.-L.-Vrouw
van Gullegem; en ook O.-L.-Vrouw van Mesen heeft haar oude luister nooit meer
teruggevonden. Over de verdwijning, vervanging en migratie van volksdevoties in
onze gewesten is er nog veel te zoeken en te vinden.
E.N.

(5) In ten Putte bewaart men nog twee schilderijen van dezelfde reeks: het mirakel der spaanders
en het wonderbaar feestmaal te Londesvoorde in Frankrijk. (Zie M. English, op. cit., p. 76.)
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Uit de briefschrijver van Petrus Haeck
Een jongen die in de Oostenrijkse tijd in pensionaat lag, kon zich verhelpen met het
volgende model van brief om thuis op het feest van de Kindervriend niet vergeten
te worden.

Voor S. Nicolauí-dag
Vader,
Nademael dat wy naederen met groote stappen den Feestdag van den H. Nicolaus,
zoo hebbe ik niet konnen, of niet willen manqueren van u.l. den zeiven eerstmael
gelukkig te wenschen, en daer naer van u.l. te bidden en te verzoeken, dat gy my ten
opzigt van den voorzeyden Heyligen belieft te jonnen en te geven de gewoonlycke
jonsten, die de Ouders aen hunne kinders komen te vereeren op den Feest dag van
den gemelden Heyligen.
Immers alzoo 't eene oude gewoonte is over lange en oude tyden by de onnoozele
kinderen gepleegt, de schoenen in de schouwe te stellen, om alzoo daer door te
verwagten de goede jonsten van den H. Nicolaus, welke maniere of gewoonte my
onmogelyk is te konnen onderhouden, om dat ik niet t'huys, maer in de schoole ben,
en alzoo te verre van u.l. Dog betrouwende op uwe goedheyd en liberale mildheyd,
dat gy my niet vergeten zult, maer myne schoenen van alles zult vervullen gelyk of
ik t'huys waer, te weten: met wat notjens, fygtjens, rozyntjen, en corentjens, wat
gedroogde appelen of peeren, zuyker, wafelkens of lekker koeke, een goed stuk geld,
of een paer koussens en schoenen, eenen nieuwen hoed, justau- corps, broek en jupon.
Dit altemael zal my zeer wellekom zyn.
En al is 't dat u.l. peyst of meynt dat ik dit niet verdiene of verdient hebbe, is, zoo
ik bekenne, tot myn spyt of schande. Maer ik voeg'er by, dat het gene ik heden niet
verdient hebbe, dit zal ik morgen verdienen. Ik zal alle middelen gaen inspannen, of
studeeren met alle bedenkelyke wakkerheyd om u.l. te believen, en uwe goede gratie
en liefde in my te doen groeyen en te vervoorderen uwe eere en vermaerdheyd, mits
ik nu, en voortaen zal glorie en eere maeken van te zyn
Vader,
U.L. oodmoedigen Dienaer en Zoon.
Deze tekst is ontnomen aan de Brugse uitgave (Cornelis De Moor, 1789) van de
Zend-Brieven, Zeer profytig voor de jonge Schoolleren, om geschiktelyk te leeren
schryven alle soorten van Brieven. Dit school- boek - dat zelf een herwerking van
oudere briefschrijvers was - werd in 1727 uitgegeven door Petrus Haeck, eremijt op
St. Anna bij Kort- rijk en bekend schoolman († 1748). Onze Brugse uitgave draagt
een Approbatie, door J.F. De Gryse gegeven te Brugge 16 januari 1785. - - Over dit
schoolboek en zijn auteur zie: Em. H. Van Heurck, Voyage autour de ma bibliothèque
in Gulden Passer IV (1926), blz. 277-283. Em. Huys, De heremiet Petrus Haeck in
Handelingen Kon. Geschied- en Oudh. Kring van Kortrijk. N.R. XVI (1937). blz.
236-245.
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Pensionaten in West-Vlaanderen
1800-1801
Uit de oudste jaargangen van de Gazette van Brugge delen we de volgende
advertenties mede; zij kunnen de zoekers dienst bewijzen en de weg wijzen voor
verdere nasporing.

Primaire School te Ruiselede
Ruysselede, 15 Vendemiaire jaer IX (1800, oct. 7).
De burger Biéron, instituteur van de primaire Schoole tot Ruysselede, verwittigt
zyne medeburgers, dat hy bekend is tot Brugge, als lessen gegeven te hebben in
verscheyde taelen aen vele personen van beyde de geslagten binnen die stad; ook is
hy bekend door de middels die hy bekomen heeft in de verscheyde landen waer hy
gewoond heeft, en waer hy kennissen verkregen heeft, die hem in staet stellen om
voordeelige onderwyzingen te geven aen de jongelingen die hem zullen toevertrouwd
worden. Hy zal hun inprinten hoe noodig het is de deugd en goede zeden te hebben;
en gelykerwys hy verscheyde taelen kend, zoo is het niet noodig de ouders te
verwittigen, dat de gone die daer van willen profiteren, daer toe occasie zullen hebben.
Behalvens de fransche en vlaemsche kend en leert hy ook de engelsche en
indostansche taelen enz.
Die nadere onderrigtingen begeeren, konnen zich adresseren in de primaire Schoole
te Ruysselede, departement der Leye.

Pensionaat te Brugge
Brugge, 18 Frimaire jaer X (1801, dec. 9).
Fransche en Vlaemsche Kost-School by het Princen Hof tot Brugge.
Van Boterdael zoon, Taelmeester, leerd aen zyne toevertrouwde de fransche en
vlaemsche taelen, de Spraek-konst, het Geschrift, de Cyffer-konst, de Vertaeling, de
Brieven-styl, de pligten ontrent God en de Maetschappy en de grondregels van het
Latyn.
Zyne kost-school is zuyver en gerieflyk, en de plaats ruym en aengenaem.
D'ouders die hem hunne kinders zullen toevertrouwen, zullen reden hebben om
vergenoegd te zyn, zoo over het goed order, over de zorgen die men voor de kinders
heeft, als over den prys der tafel-kosten.
Het Musiek, het Teekenen, het Dansen, worden er, tot een redelyken prys,
onderwezen.
Een jaar te voren (2 Frimaire jaer IX; 1800 nov. 23) had A. Van Boterdael (Vader?),
wonende in de Oudenburg te Brugge, bekend gemaakt dat hij ‘te beginnen met den
vyfden frimaire avondschool zal houden’; op het programma stonden ‘de fransche
en vlaemsche taelen volgens de grondregels, het geschrift en de cyffer-konst’.
J.D.D.
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Mengelmaren
Brugse kapoenen
Op de vraag van V.D.L. betr. Liedje van de Brugse Kapoenen (hiervoor blz. 320)
kan ik niet antwoorden. Ik kan echter wel een aanvulling mededelen bij de Brugse
Kapoenen als gastronomische specialiteit, waarover Biekorf 1956 blz. 247, 283 en
1957, 190.
In 1813 richtte de maarschalk prince de Ligne (1735-1814) een berijmde lofspraak
aan A.J.J. Le Mayeur die het jaar te voren een poëtisch werk Les Beiges gepubliceerd
had. Le Mayeur plaatste de Epître van de prince de Ligne vooraan de uitgebreide
uitgave La Gloire Belgique, poème nationdl en dix chants, die juist vóór de
Omwenteling in 1830 te Leuven van de pers kwam. De prins, die zijn verzen dateert
uit Wenen, 14 september 1813, bezingt enkele specialiteiten van de Vlaamse keuken,
die in de hooggestemde alexandrijnen van Le Mayeur geen plaats hadden mogen
vinden. Ik citeer de passage waarin de kapoenen voorkomen.
Si votre muse était un tant soit peu gourmande,
Vous vanteriez aussi la nation flamande,
Pour des objets qu'en vers on ne peut ennoblir,
Et qu'à l'oeil, à regret, je me permets d'offrir...
Je voudrais vous nommer, poularde de Campine,
Poisson de Blankenberg, déjeûner de Maline;
Nos légumes, nos fruits, de Bruges, le chapon,
De Gand, l'excellent veau, d'Ardenne, le mouton...

Een bewijs te meer dat de Brugse Kapoenen tot in Napoleons tijd in de gunst van
verfijnde gastronomen, als de prince de Ligne, hebben gestaan.
C.B.

Blauwe munten
Er bestonden vroeger witte en zwarte zilvermunten. Witte stuivers en ‘witte munte’
waren zilvermunten van goed gehalte, meer zilver dan koper bevattend. De blancke
was een franse pasmunt die taalkundig waarschijnlijk naast onze witte munt staat;
‘dobbel blancken’ en ‘blancken metten leyen’ waren einde 15e eeuw alhier ten volle
in omloop.
Zwarte stuivers (turonenses nigri, zwarte tournoysen) waren hier in omloop vanaf
de 14e eeuw: zij waren ‘zwart’ omdat zij meer koper dan zilver bevatten. Zie Biekorf,
hiervoor blz. 62.
Over witte en zwarte munten geven de woordenboeken bescheid, blauwe munten
schijnen ze niet te kennen. En toch komen einde 15e eeuw ook blauwe munten voor.
In de ‘Ofsettinge vander munten’ (Kerstmis 1479; Divisiekroniek ed. 1517, f. 403v)
komt ‘een blaeu ley’ voor, een zilvermunt geschat op 3 stuivers. Ook
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het Stadboek van Groningen vermeldt ‘blauwe leyen tstuck ses placken’ (1492;
Verdam 4, 339). In 1488, maart 19, wordt te Brugge ‘een blauwe croone’ per dag
uitbetaald aan de hooftmans en dekens (Register van Civiele Sentencien 1487-88, f.
91v).
Moet men in ‘blauwe’ munt een middelmatige hoedanigheid van zilvermunt zien,
een tussensoort tussen de witte en de zwarte munt? Dit is de vraag. Met uitnodiging
tot mededeling van meer teksten die een antwoord kunnen staven.
A.V.

De ‘Vlaanderse kettingbrief’ in het Duitse volksleven
Bij de Duitse soldaten aan het front in West-Vlaanderen in 1914-18 is de kettingbrief
in massa in gebruik gekomen. En na de wapenstilstand kende hij, onder de benaming
Flandrische Glückskette, een ongehoorde verspreiding in de Heimat. In de jaren
dertig is de kettingbrief in heel Duitsland een echte furie geworden. Het gebruik
sloeg over naar de V.S. Amerika waar het in 1935 zijn hoogtepunt bereikte en in
sommige steden de postdienst ontredderde. De benaming ‘Flandrische Glückskette’
heeft in het Duitse taalgebruik stand gehouden tot aan de tweede wereldoorlog. Dat
de benaming in de volkskundige literatuur is verloren gegaan, menen we te mogen
afleiden uit het volgende.
Philipp Schmidt wijdde in zijn boek Talisman und Zauberwahn, verschenen te
Einsiedeln in 1936, drie bladzijden aan de ‘Flandrische Glückskette’. In de nieuwe,
omgewerkte uitgave van dit werk, die onder de titel Dunkle Mächte verscheen in
1956 (Verlag Josef Knecht. Frankfurt am Main), is de benaming weggevallen. De
kettingbrief wordt alleen nog terloops vermeld. Blijkbaar is het gebruik zelf zeer in
regressie sedert de tweede wereldoorlog.
Kettingbrieven zijn ook bij ons in omloop geweest. De brief houdt gewoonlijk een
gebed in, dat men 3 of 7 of 9 maal moet afschrijven en aan verschillende personen
doorzenden. Wie de ketting onderbreekt zal ongeluk hebben. De ketting moet 1 - of
zelfs 27 - maal rond de aarde gaan. En andere stipulaties meer.
Gedurende een kwarteeuw is de klassieke aanhef van kettingbrieven in Duitsland
geweest: ‘Die Flandrische Glückskette wurde mir von einer bekannten Person
geschickt...’
E.N.

Meisjesnaam Eveline
Deze doopnaam werd te Brugge tweemaal ingeschreven in 1956; zie Biekorf 1957,
50. Ook elders, o.m. te Brussel, komt de naam in de laatste jaren als doopnaam voor.
En de naamgevers beschouwen hem als een vleivorm of diminutief van Eva. Van
een kleine, nu driejarige, Eveline in een Brusselse familie van Vlaamse oorsprong
wordt het naamfeest gevierd op 5 april, feest van de gelukzalige
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Eva, kluizenares te Luik en vriendin van de H. Juliana. Van de ouders vernam ik dat
de naam ingegeven werd door Franse voorbeelden. Dauzat geeft inderdaad Eveline
als diminutief van Eve.
In het angelsaksisch taalgebied kent de meisjesnaam Evelina, Evelyn een vrij grote
en traditionele verspreiding. Door E.G. Withycombe (The Oxford Dictionary of
Christian Names) wordt deze naam beschouwd als een afleiding van oudgerm. Avelina
(zelf een vleivorm van germ. Avi?). De Normandiërs hebben de naam Aveline in
Engeland ingevoerd, waar hij in de 12e en 13e eeuw veel voorkomt en de familienamen
Aveling, Eveling, Evelyn, Eveline in het leven heeft geroepen. Aveline komt in de
17e eeuw nog als doopnaam voor. De lat. vorm Evelina werd er in de mode gebracht
door de roman Evelina, in 1778 gepubliceerd door de Londense schrijfster Fanny
Burney.
De familienaam Evelyn heeft ook nog zijn geschiedenis. In de 17e eeuw werd hij
in Engeland overgenomen als doopnaam voor jongens (familienaam van de moeder
als doopnaam van de jongen). Door associatie van de meisjesnaam Aveline, Eveline
met de jongensnaam Evelyn is ook de vorm Evelyn (uitspr. évelyn) als meisjesnaam
in gebruik gekomen.
Met Evelina wordt dikwijls gelijkgesteld de Ierse meisjesnaam Eveleen, die feitelijk
een diminutief van Eva is.
Zou de Engelse naam ook niet, langs een of andere weg, inwerken op de
naamgeving van Eveline hier bij ons?
A.V.

Volkswijsheid in Bruegels werk
Als schilder en etser heeft Pieter Bruegel didactisch werk geleverd dat door de
filologen en folkloristen van onze dagen nog niet heel is ontcijferd. Men denke aan
het panorama van de kinderspelen, het repertorium van de spreekwoorden, de
allegorieën van de deugden en de hoofdzonden, de heks van Malleghem, de deken
van Ronse, de kermis van St.-Joris, het St.-Maartensfeest. Een echte
volksencyclopedie in beeld gebracht door een drollig morali- serende humanist. Een
enige platenatlas van het volksleven in de eeuw van Keizer Karel.
DR. JAN GRAULS heeft sedert jaren als taalgeleerde Bruegels volkswijsheid
ontgonnen en in verspreide studiën bekend gemaakt. Een goed deel van deze rijkdom
heeft hij nu, herzien en aangevuld, samengebracht in een waardevol, mooi geïllustreerd
boek: een leerrijk en boeiend werk, dat in de handen moet komen van de velen die
onze enige Bruegel willen smaken en ruiken in zijn werken.
DR. JAN GRAULS. Volkstaal en Volksleven in het werk van Pieter Bruegel. Antwerpen.
Standaard-Boekhandel, 1957. Formaat 17 × 24. 224 blz. Met 22 buitentekstplaten.
Prijs: 180 F.
B.
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Het ontstaan van de stad Ieper
De St.-Maartenskerk te Ieper werd in de jongere geschiedschrijving beschouwd als
een stichting van graaf Boudewijn V (1035-1067), nl. als een van de kapittelkerken
in de steden- en jaarmarktengordel, - tegelijk (om in de terminologie te blijven) een
kapittelkerkengordel - door deze graaf over Torhout, Ieper, Mesen, Rijsel aangelegd
als verbinding tussen het zeekantig Vlaanderen en de Leie- en Scheldevalleien.
Een grondige studie van de topografie van Ieper heeft DR. A. VERHULST geleid tot
een gewijzigde voorstelling van de vroegste geschiedenis van het St.-Maartenskapittel
en het daarmede verbonden ontstaan van de stad zelf (Handelingen der Mij. voor
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. N.R. XI, 1957; 18 blz. in overdruk. Met
historische plattegrond.).
Hier volgen de hoofdtrekken van het geleerde betoog dat uiteraard de dingen
behoedzamer formuleert dan in een korte samenvatting het geval is.
Ieper als stad verschijnt in de 11e eeuw en omvat het castellum, gelegen op het
eiland tussen de twee armen van de Ieperleet, en oostelijk daarvan het forum met de
kerk.
Deze 11e-eeuwse ‘stad’ heeft zich uitgebreid in zuidelijke richting. De zuidelijke
stadswijk is het economisch centrum van de nieuwe stad: daar, op het snijpunt van
land- en waterweg, hebben zich de kooplieden gevestigd (Zuidstraat); wevers, volders
en allerlei ambachtslieden sloten zich daarbij aan in het zuidwestelijk gelegen
St.-Pieterskwartier.
De St.-Maartenskerk is de kerk van de oude villa Iprensis, en is ouder dan het
castellum, dat eerst ca. 1066 opgericht werd op de plaats van deze (waarschijnlijk
uit een Karolingische fiscus ontstane) grafelijke villa.
Villa en Villa-kerk waren oorspronkelijk door geen waterloop gescheiden. De
‘oude Ypre’ (westelijke arm) is de oorspronkelijke natuurlijke waterloop; de Leet
(oostelijke arm) werd gegraven in de 11e eeuw als een ‘schipleet’ die tegelijk de
omwalling van het castrum voltooide.
De St.-Maartenskerk - voor het eerst vermeld op Bamis 1102 - was tevoren een
kapittel van seculiere kanunniken, dat in dit jaar 1102 door glz. Jan van Waasten,
bisschop van Terwaan, her- vormd werd tot een stift van reguliere kanunniken.
Grafelijke stichtingen zijn zeker het castrum (castellum) en de jaarmarkt, niet eenter
kerk en kapittel. Hoewel castrum en markt van de graaf in zekere mate op het ontstaan
van het St.-Maartenskapittel hebben ingewerkt.
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Het Zaalhof en de St.-Pieterskerk worden dan ook op hun plaats gezet. Het zuidelijk
gelegen Zaalhof heeft niets te zien met het grafelijk kasteel en is een eeuw later
ontstaan dan het castrum van graaf Boudewijn. De zuidelijk gelegen St.-Pieterskerk
is niet de oorspronkelijke landelijke kerk van de villa Iprensis die door de
St.-Maartenskerk werd opgeslorpt, doch is als dochterkerk van deze laatste ontstaan
in de nieuwe zuidelijke stadswijk.
Deze studie, die een vernieuwde kijk brengt op het ontstaan van de stad Ieper,
levert tevens een vernieuwende werkhypothese voor de studie van de
stadsontwikkeling in Vlaanderen in de 11e eeuw.
A.V.

Zilveren drinkschaal voor viering van jaargetijde
Brugge 1593
Jacob de Heere, kanunnik van St.-Donaas te Brugge, stelde in 1593 zijn testament
op. Hij overleed op 56-jarige leeftijd in 1602 en werd begraven in de familiekapel
in de St.-Donaaskerk.
Bij testament (Annales Emulation 51, 1901, 125) stichtte hij een jaargetijde in de
St.-Walburgakerk, nl. ‘een messe van spiritus gheheel ghelyck men jaerlicx es doende
voor zaligher memorie myn vader ende ifrau moedere’. Dit jaargetijde zou gevierd
worden op de vigilie van de heilige Jacob, zijn patroon, ofwel daags na de feestdag.
Hij voorzag daarbij 30 proven van elk twee broden ‘van een stuver het stick, ende
een stuver in ghelde’.
Naast het jaargetijde stichtte de milde kanunnik ook een ‘blyden maeltyt’, te houden
op dezelfde dag; hij bestemde daartoe een jaarlijkse rente van 2 pond groten, uit te
keren aan de oudste van zijn erfgenamen die de viering zou bezorgen. Tot deze
jaarlijkse maaltijd zouden uitgenodigd zijn ‘de mede erfghenaeme ende de goede
vrienden, die ter offrande vander zelve messe zullen bevonden worden ghecommen
te zyne’.
Bij dit jaargetijde komt nog een bepaling die zeer merkwaardig is, een curiosum
in de Vlaamse uitvaartgebruiken. Aan zijn oudste erfgenaam schenkt Jacob de Heere
‘een zeiver schaele weghende zes oneen ende twee inghelschen, om daer uyt ten
daghe vande voorscreven messe van spiritus eens rondomme te dryncken ende my,
jacob de heere, te ghedynckene...’.
Deze zilveren drinkschaal zou steeds de oudste erfgenaam volgen ‘ende zoo langhe
byden zeiven blyven, als hy den zeiven blyden maeltyt zal begheeren te houden’.
Dit familiestuk diende alzo van hand tot hand over te gaan, steeds naar de oudste
erfgenaam, en ‘eeuwig’ - zoals de fondatie uiteraard bedoeld was - aan het jaargetijde
verbonden te blijven.
E.N.
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Vondeling te Ichtegem. 1814
Op Allerzielen 1814, om 4 uur 's morgens, was de 28-jarige landwerkman Pieter
Jacob Hollez op weg naar de parochiekerk van Ichtegem om er te biechten en de
biddag mee te maken. Hij volgde de Diksmuidse heirweg, die door de gemeente
loopt, en ter hoogte van de onderpastorij hoorde hij een geschrei als van een klein
kind. Door de duisternis ging hij op het geluid toe en, achter de haag van het huis,
vond hij inderdaad een klein kind. Zonder uitstel droeg hij het naar de maire-adjoint
van de gemeente die te 6 uur in de morgen het proces-verbaal van de vondst opstelde
in het bijzijn van de vinder en van twee getuigen: de 22-jarige kortwoonder Henti
Vanhoutte en de 32-jarige veldwachter Henri Vandenberghe.
In het proces-verbaal, dat in het frans is opgesteld, werden de volgende
bijzonderheden over het kind neergeschreven: ‘un enfant vêtu d'une chemise de toile
blanche et d'une camisole de cotton, la tête couverte du même cotton blanc avec des
fleures rouges, le cou couvert d'un mouchoir blanc et enveloppé dans deux morceaux
de laine jaune; les dites vêtements n'ayant aucun marque ou chiffre’. Het kindje was
van het mannelijk geslacht en scheen de mannen ongeveer 18 dagen oud te zijn. De
ambtenaar schreef het in het register van de geboorten onder de naam Innocent
Bakkruyd en beval het te overhandigen aan de burgerlijke godshuizen te Brugge,
overeenkomstig de wet van 25 frimaire, jaar V.
De vinder tekende het stuk niet met de anderen, daar hij niet kon schrijven.
Eigenaardig is in deze franse akte - die ingeschreven is in het register van de
burgerlijke stand te Ichtegem - de om- schrijving, van Diksmuidse heirweg of
eerdeweg: ‘le grand chemin de terre, traversant la commune et conduisant de bruges
à dixmude’.
Waar zou de maire-adjoint zijn inspiratie hebben gehaald om het kindje de naam
Bakkruyd te geven? En werd het ook onder die naam gedoopt?
M.M.

Republikeins Beselare
In 1796 verklaart de wet van Beselare ‘gehechtheid aan de republiek en haat tegen
het koningdom’. De inhoud van het oorspronkelijk stuk, dat heden nog bewaard is,
luidt als volgt:
‘Vrijheid. Gelijkheid. - Actum ter extraordinaire vetgaederinge van delegierden
der prochie van Becelaere den 12 pluviose 4e jaer (1 februari 1796).
Ten voornoemden dage communicatie genomen hebbende in daten 22 nivose (12
januari) lestleden relatyf tot celebreren den feestdag van de regtveirdige straffe van
den lesten Coning der franschen, verklaeren wy, ondergeschreven regierders en
bediende der prochie
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van Becelaere regtsinniglick gehecht te syn aen de republique en haet te dragen aen
het Coningdom. Date ut supra. Getekend: H. Waterloos. G. Gilwaert, bailliu. J.
Polderman. P.J. Vermeulen, schepen. Joseph Casiet. M, Gesquière, schepen’.
Ik vermoed dat dit een officieel afgedwongen verklaring is. Zijn er nog andere
plaatsen waar een dergelijk stuk bewaard gebleven is?
J.M.

nog over middelnederlands ‘vlas zwingelen’
Op blz. 320 hiervoor wordt gevraagd naar oude citaten waarin het woord ‘zwingelen’
voorkomt.
Een tekst uit het jaar 1415 kan men lezen in de verordeningen van de baljuw van
Aalst. (Rijksarchief te Gent, St.-Pieters, Reeks 112, fo 21, 27 april 1415. De tekst
luidt:
‘. Dat niemandt vlas, stroe, noch scooven en tasse 10 voeten naer der stede daer
hy vier maeckt, up de boete van 10 sc. Dat niemandt by keerssen vlas zwynghelen,
noch scooven in scuere tas- sen en mach, up de boete als vooren 20 sch. p.’ (Zie Dr.
E. Sabbe, De Belgische Vlasnijverheid I 150).
In de rekeningen van het Hof te Velzike, abdij Ninove, over het jaar 1455 staat:
‘van eenen zwinghelbarde, I zwinghelere ende III boochamers’.
Dit laatste citaat komt uit deel II van de Geschiedenis van de Landbouw in België
door Paul Lindemans (blz. 245, nota 64). Op dezelfde blz. nota 69 wordt een citaat
gegeven uit 1578. Daar zegt schrijver dat het niet de Hollanders zijn die het
zwingelberd uitgevonden hebben. Het zwingelberd was in Vlaanderen reeds in gebruik
in de middeleeuwen.
J.C.
E. Gailliard heeft in Keure van Hazebroek III 177 (Gent 1897) een drietal teksten
uit de 15e eeuw medegedeeld waarin zwingelen voorkomt. Het zijn de volgende.
‘Dat niemant enicli vlas ekelen noch zwiinghelen moet bi den viere no bi
kerzen, telker waerve up de boete van iij - lb.’ Stadsarchief van
Nieuwpoort, Cuerboek f. 40; 15e eeuw.
‘Item, dat niement wie hij sij en swinghele noch en late swinghelen binnen
sinen huus, bi avonde of bi nachte, by keerssen, lampten, ofte eenegherande
andren lichte, up de boeten van drien lib. par.’ Stadsarchief van Gent,
Voorgeboden f. 58; 1416, oct. 27.
‘Item. dat niemen en zwinghele ofte heekele bij nachte met keersen, up x.
sc. par.’ Voorgeboden van Dendermonde, begin 15e eeuw (ed. A. de
Vlaminck, blz. 39).
De Voorgeboden van Rupelmonde uit 1510 sluiten zich bij de vorige teksten aan.
Een bepaling zegt: ‘Item, dat niemant sijne zwingelarssen en laete swingelen met
kerssen ofte lanteernen, up de boete van iij. 1. p.’. De Potter-Broeckaert, Geschiedenis
van Rupelmonde, blz. 94.
A.V.
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Gusten van Alfons Mervillie
Hier volgen, samengevat, de mededelingen op de vraag van Vraagwinkel (hiervoor
blz. 320) ingezonden door A.B. Stavele - T.H. Oedelem - M.L. Alveringem - B.S.
Werken - P.V. Diksmuide.
Eerste uitgave. Brugge, bij A. Van Mullem - Van Haelemeesch, 1891. In-8, 48
blz. (Prijs: 0,30 F). - Het voorbericht is gedateerd: Thor- hout in Hooimaand 1891.
Het gedicht zelf is op blz. 48 gedateerd: in Mariamaand 1891. - Besproken door Jan
Craeynest in Biekorf 3, 1892, 14.
Tweede uitgave. Plaats en drukker? (wie bezit een 2e uitgave om dit aan te vullen?)
Het voorbericht van deze uitgave is in de volgende uitgaven overgenomen en luidt:
‘Uit Dudzeele bij Brugge, den 10sten in Bloeimaand 1894’.
Derde uitgave. Roeselare, Jules De Meester, 1901. Hier volgt de beschrijving
ingezonden door de bezitter van een exemplaar. ‘'t Boekje van 79 blz. zit in een
glanzend donkerrood kleedje, met vergulde letters op de omslag, zoals veel
prijsboeken uit die tijd. Het bevat de voorrede van de 1e uitgave, alsook deze van de
2e uitgave. Het voorbericht van deze 3e uitgave, gedateerd ‘uit Aertrijcke, in Lentemaand 1901’ luidt als volgt: ‘Gusten is nen taaie jongen! Voor de derde maal nu,
krijg ik hem onder mijn handen, en zette hem weer vooruit, nog vaster op zijn voeten,
merkelijk gegroeid en bedegen, en met nen laatsten trek van den kam deur zijn haar.’
Vierde uitgave. Maldegem, Victor Delille, 1901. Duimpjesuitgave. Voorbericht:
‘Van uit Aertrijcke wensche ik den jongen ‘goê reize’. A.M. 14.9.1901’. - Gusten
verscheen als zesde boekje van Jaargang 1901 en als nr. 28 in de volledige lijst van
de Duimpjesuitgaven.
Vijfde uitgave. Maldegem, Victor Delille, 1902. Duimpjesuitgave. Bevat het
voorbericht van de vier vorige uitgaven. Is blijkbaar eenvoudig een herdruk van de
Duimpjesuitgave 1901.
‘Als kind heb ik dat boekje met veel genoegen - en siddering! - gelezen, en
menigmaal herlezen, 'n Jaar of vijf geleden heb ik 't per toeval weer in handen
gekregen... te Wingene. Het was een Duimpjesuitgave..’. T.H. Oedelem.
A.B. Stavele besluit zijn mededeling als volgt: ‘Ik kan er nog bijvoegen dat Gusten
in Stavele wel bekend was. Het boekje diende veel als prijsboek in avond- en
zondagsschool en is zo nogal veel verspreid’. De verspreiding van dit ‘Verhaal uit
den ouden tijd’, opgesteld in verzen, en zeer particularistisch en puristisch van taal,
is inderdaad nogal merkwaardig. Eerst door de Duimpjesuitgave zal het buiten
West-Vlaanderen bekend geraakt zijn.
B.

Gesprek over de A-griep
- En hoe is't al? Geen griep gehad thuis?
- Ah, de A-griep. Neen ik, God zij gedankt.
- Maar waarom noemen ze dat nu A-griep?
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- Wel, den docteur komt om te meesteren, doet je gapen, legt de lepelsteert op je
tonge en zegt: ‘Zeg 'n keer A’ en hij kijkt in je keelgat. Daarom zeggen ze A-griep.
G.P.B.
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De Trappisten van Westvleteren
In 1813 kocht J.-B. Victoor een grote eigendom te Westvleteren, waar hij in
eenzaamheid, biddend en werkend, de laatste 19 jaar van zijn leven doorbracht; op
zijn vraag kwamen in 1831 drie Cisterciënsers over, om op die plaats een klooster
te stichten. Deze datum geldt dan ook als het stichtingsjaar van de S. Sixtusabdij,
die eerst in 1871 abdij geworden is.
Over het 125 jarig bestaan van die bloeiende kloostergemeenschap verscheen in
1956 een historische schets van ANDRÉ DEMEDTS (De abdij van Vlaanderens
westhoek. De Onze Lieve Vrouwabdij van Sint-Sixtus te Westvleteren, 39 blz.).
Talrijke foto's helpen ons, om naast de tekst, een goed beeld te krijgen van hetgeen
de ‘paters van Sint-Tjiks’ daar reeds verwezenlijkt hebben. En dat is zeker meer dan
bier brouwen en kaas maken, of aan heemkundigen gastvrijheid verlenen! Als
aanhangsel schreef pater Desideratus Slembrouck een nota over de kunstbeoefening
in de abdij; hij maakte tevens de lijst op van de 138 reeds gestorven kloosterlingen
van S. Sixtus.
D.

Brabantse dorpsmonocrafíeën
Brabantia docet In de reeks Uitgaven van het Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap van Vlaams-Brabant publiceerde de actieve medewerker van Eigen
Schoon en De Brabander, CONSTANT THEYS zijn vijfde monografie, gewijd aan een
gemeente van ‘tussen Zenne en Zoniën’. De Geschiedenis van Linkebeek volgt op
deze van Ruisbroek, Drogenbos, Dworp en Kapelle-op-de-Bos, en zal straks gevolgd
wordèn door een ‘Geschiedenis van Alsemberg’, die persklaar ligt en uiteraard de
Westvlaamse folkloristen reeds doet watertanden. De schrijver heeft zelf hier bij ons
daartoe bijgedragen door zijn mededeling over de verering van O.-L.-Vrouw van
Alsemberg (Biekorf 1956, 97-101).
Aan de beoefenaars van plaatselijke geschiedenis kunnen we ‘Linkebeek’ - zoals
elke dorpsmonografie van C. Theys - aanbevelen als een model van grondige en
methodische behandeling, gerijpt in de praktijk van het vak. Waardevol werk, dat
steeds leesbaar blijft, en door de verzorgde Registers uitermate bruikbaar. ‘Linkebeek’
weze echter nog heel bijzonder aanbevolen om de vier pittige en wijze bladzijden
Ter Inleiding en ter Verantwoording, die alle beoefenaars en liefhebbers van ‘grote’
zowel als van ‘kleine geschiedenis’ met genoegen en voordeel zullen lezen.
CONSTANT THEYS en JULES GEYSELS. Geschiedenis van Linkebeek. Met een
voorbericht van Dr. Jan Lindemans. Brussel, 1957. In-8, 270 blz.; met illustraties.
Prijs 300 F. (Te bestellen met storting van het bedrag op postrekening 101.242. J.
Lindemans, Laken.)
A.V.
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Vraagwinkel
De Windstorm, van Dr Karel de Gheldere
In de levensschets ‘Dr Karel de Gheldere’ van de hand van Hugo Verriest en
verschenen in het Jaarboek 1914 van de Kon. VI. Akademie (p. 231-252), wordt de
Gheldere's zangstuk De Windstorm vermeld (zonder de minste kommentaar).
Wij bezitten het volledig kladwerk en een gedeelte van het overschrift. - Wie kent
dit stuk? Werd het gepubliceerd? Wie kan er mij nadere inlichtingen over verstrekken?
R.S.

Tjilleke leeft nog
Guido Gezelle heeft in 't Jaer 30 van 2 september 1865 het spel met het stekje
(lucifer), dat hij vroeger te Poeke had zien spelen, in verband gebracht met Sint Gillis.
Bij de legende, die hij daarover aanhaalt, stelt hij zelf het voorbehoud: ‘'k en weet
niet of 't waar is’.
Het spel en de uitroep ‘Tjilleke leeft nog’ moeten vroeger zeer bekend geweest
zijn. In het liederboekje De Dulle Griete, uitgegeven bij F.C. Backeljau te Gent in
1839, staat er blz. 89-91 een drinklied ‘Tjilleke leeft nog’, gemaakt naar het frans:
Petit bonhomme vit encore. Het Gentse liedje begint als volgt: ‘Daer zyn weinig
spelen - Die my niet vervelen, - Maer 't spel: Tjilleke leeft nog, - Behaegt my altyd
toch...’ Voor 't overige is dit drinklied een politiek liedje, zoals de meeste nummers
van dit orangistisch bundeltje.
Zijn er nog oudere letterkundige getuigen van ‘Tjilleke’ bekend of ergens te vinden?
E.N.

Liedje: 't Heeft in Brussel gebrand
Het volgende werd mij verteld door een Gullegemnaar die lange jaren in Canada
gewoond had en alhier is komen rentenieren in de jaren 1920. Hij werkte met andere
Vlamingen, en vreemdelingen uit veel natiën, in de ‘élleveters s> (elevators) te
Saint-Boniface bij Winnipeg. In de pauze werd er soms gezongen en 't was elk zijn
toer. En zo kwam een van zijn Vlaamse kameraden aan de beurt, een sul (dompelaar)
van een vent, en 't kwam er toch uit; hij zong:
't Hèt te Brussel gebrand (driemaal)
in d'hoofdstad van ons land...

Doe maar voort! riepen de kameraden. Maar hij kon maar dat. - 't Was in elk geval
vóór 1914, maar nader kan ik de tijd niet bepalen. Zou het een liedje zijn op de brand
van de Expositie in 1910? En wie kan het aanvullen?
L.D.
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Wafelbak op Dertienavond
Ik herinner me nog een rijmpje dat ik hoorde van een persoon uit Zwevegem (aldaar
geboren ca. 1860), ik weet echter niet of het volledig is. Het werd gezegd bij wafelbak
en wafeleten op Dertien- avond:
Wafelkes bakken op ne spriet,
vallen z'er deure m'en hên ze niet.

Was het een refreintje van een langer rijmpje? Misschien zal een lezer uit de streek
het kunnen aanvullen?
V.B.
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[Nummer 12]
Vertelavonden te Hertsberge
De bezoeker die zich van Oostkamp naar Hertsberge begeeft heeft de keuze tussen
drie wegen. De eerste leidt hem langs de oude Ruiseleedse Heirweg tot aan de wijk
Driekoningen te Beernem en vandaar langs de Beernemse kassei tot op de wijk Lodie.
Vroeger zal deze wijk voorzeker een belangrijker centrum zijn geweest dan nu.
Getuige daarvan de ruïne van de 16e eeuwse galgetoren die er, aan de rechterkant
van de weg, uit het omringende sparrebos oprijst. Wellicht zal hier nog vóór de 16e
eeuw reeds een kasteel hebben gestaan. Ook de dubbele wal, een rond de ruïne, een
ander rond de naastliggende hoeve, zegt dat het hier gaat om een vroegere sterkte.
In de kelders van de hoeve van E. Fiers zijn voorzeker nog de sporen van een
onderaardse gang zichtbaar, waarvan men ook buiten de omwalling sporen heeft
gevonden.
De tweede weg, veruit de interessantste, leidt langs de Oude Tieltweg of Wollestraat
en de Breeweg rechtstreeks naar het centrum van de oude heerlijkheid Hertsberge.
Deze bijzondere heerlijkheid hing af van de heren van Ruddervoorde en had op haar
grondgebied een eigen vierschaar. Heden nog wordt de wijk waar deze vierschaar
werd opgericht genoemd ‘De Schare’, gelegen aan het eind van de derde weg vanuit
Oostkamp: de Waterstraat.
Tot voor enige jaren stonden er bijna geen nieuwe huizen op Hertsberge en het
merendeel waren dan nog zeer laag en klein.
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Mijn mètje woonde in een van die lage huisjes in de ‘Munte’, zonder verdiep en het
dak ‘hurkske tegen d'eerde’. Binnenin een lage balkenzoldering van onbehouwen
einden boomstam. Mètje en de beide tanten, elk over hun spellewerkkussen gebogen
in de lichtcirkel van de laaghangende ‘lampe-belge’. De rest van het huis ligt in
schemerdonker en het vuur werpt een vage lichtschijn op de lage balken en de oude
schouwboord met de ouderwetse teljoren.
En tante vertelt.

Van de Waterduivel.
Op een Nieuwjaaravond, - dat zal in '91 of '92 geweest zijn, - vertrok vader te voet,
reeds laat in de nacht, naar Sint-Andries om 's anderendaags tijdig te gaan nieuwjaren.
Hij was nog maar aan Staf Coggens als hij achter zich hoefgetrappel hoorde. Hij
ging opzij van de baan en zag eens om, om te zien wie nog zo laat te peerde op de
baan was. Het was hellestekedonker en hij zag niets. Van met dat hij stond hoorde
hij het getrappel bijna niet meer, alleen nog uit de verte.
Hij dacht, dat is langs de Nieuwe Kassei en vervolgde zijn weg. Maar pas was hij
terug aan 't stappen, of bescheedlijk hoorde hij weer dat hoefgetrappel naderkomen.
Met een begin van schrik begon hij goed door te stappen, maar onveranderd bleef
dat getrappel van peerdepoten op de grond hem volgen tot bijna op Oostkamp-plaats.
Hij herademde al, maar op het Zwartegat herbegon het spel opnieuw en bleef duren
tot op Steenbrugge. Dan hield het op, maar hij hoorde zingen alsof een bende
nieuwjaars-vierders achter hem aan kwamen. Hij bleef wachten, kwestie van niet
meer alleen op de baan te zijn. Maar ook dat gezang bleef aanhouden zonder dat
iemand verscheen.
Ge kunt denken hoe blij hij was eindelijk te Sint-Andries aan te komen. Hij blies
als een dempig paard van gejogenheid.
Als hij daar zijn belevenis vertelde was iedereen vast in 't gedacht dat het de
waterduivel was geweest die dan nog regelmatig rond-doolde in de streek. Mina
Declerck wist nog goed te vertellen dat ze op een zekere avond vergeten hadden de
fentenelen te sluiten en plots zagen ze een lelijk gezicht voor de ruiten verschijnen,
en op slag gingen licht en vuur uit. De enen dachten dat het de waterduivel was
geweest, anderen dat het de oude Veranneman was.
Die Veranneman was ook een goed gekend spook. De Veranne-
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mans bewoonden het kasteel waar nu de Burgemeester woont en hadden bijna heel
Hertsberge in eigendom. Maar ze geraakten verarmd en de laatstoverblijvende, die
helemaal uitgeschud geraakte, bleef nog langen tijd naspoken. Cielten Mouton zag
hem zo eens op een avond in de Molleree wandelen, krom en gebogen met zijn stok,
zoals hij dikwijls binst zijn leven placht te doen. Bij Cieltens nadering verdween hij
tussen de bomen. Later zag men hem nog eens terug, op een avond dat ze wat lang
hadden zitten kaarten te Narden Gobyns. Hij loerde door het venster naar binnen.
Niemand dierf zich verroeren. En dan opeens was hij verdwenen.

Tegenkomsten op de baan bij nacht.
Ja, in dien tijd was het niet geraden zich 's nachts alleen op de baan te begeven, zo
besloot tante haar verhaal.
En toch deden z'het, zei mètje daarop, ze konden niet anders lijk of dat Hertsberge
in dien tijd afgezonderd lag. De mensen ontzagen dan ook geen grote afstanden te
voet, ook om anderen te helpen. Een vroedvrouw was er niet. Moest een vrouw
bevallen, dan moest de ‘vroevrouwe’ gehaald worden, soms midden in de nacht naar
Oostkamp of Ruddervoorde. Ik weet het nog goed van die keer.
Vader en Zeen van de Kantonniers gingen samen op een nacht naar Oostkamp om
de vroedvrouw te gaan halen voor Pol Van den Brandens vrouw. Ze gingen getweeën
omdat het zo eenmallig niet was, maar ook omdat het niet geraadzaam was ter
gelegenheid van geboorte of sterfgeval alleen op de baan te zijn. Vooral bij nacht
niet. Er wareerden dan te veel duistere machten rond. Al klappende en doende kortte
de weg. Op zeker ogenblik keek vader naar Zeen en zag dat diens moustache gloeide
en vunsde in de duisternis. Zeen scheen het niet eens te bemerken. Vader dierf niets
zeggen, daar het verschijnsel zo ongewoon leek. Maar wat hij niet wist was, dat Zeen
hetzelfde bij vader had opgemerkt, maar nu bijna niet meer naar zijn gezicht dierf
zien. Het gesprek stokte en ze liepen ongerust en zwijgend naast elkaar tot bijna in
Oostkamp. Daar vond een van de twee de moed erover te beginnen, maar geen van
de twee verstond er zich aan. Een eindje voorbij de Walbrug was het ineens gedaan.
Ge kunt denken hoe blij ze waren er zo goedkoop van af te komen.
Maar niet altijd liep het zo goed af. Staf Monbailleu's vader moest ook eens 's
nachts de vroedvrouw halen. Monbailleu's woonden ginder eenzaam aan de rand van
de Kraaiebus, en hij nam de kortste weg door de Magere Bossen Ruddervoordewaarts.
Men wachtte tevergeefs gans de nacht op zijn terugkomst, 's Anderen-daags vond
men hem dood in den Akker aan de Kruiskalsijde.
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Hij was van kop tot teen omwonden met één lange enkele braamrank.
Van dan af schuwden de mensen het nog meer om 's nachts alleen op de baan te
zijn. Dat is zeker, zei Alida van Sars, die ontertussen was binnengekomen en in den
donkeren hoek naast de stoof was blijven meeluisteren. Ge weet wel hoe dat Cielten
Mouton gevaren heeft in de Molleree. Ge weet, de vrouwen droegen vroeger veel
van die wijde kapmantels waardoor ze van ver allemaal op malkaar geleken. Zo
kwam Cielten op een zondagnacht van Narden Gobyns langs de Molleree. Op d'hoogte
zag hij een vrouw in kapmantel traag voor hem uit gaan. Hij haalde ze in en was
tewege zijn arm rond heur te slaan in 't gedacht dat het Hermenie van Sarlewies was,
maar op het laatste nippertje zag hij dat het een onbekend oud vrouwtje was. Maar
het vreemdste was wel dat ze in den donkeren liep te breien zonder op of om te zien.
Cielten verschoot zich haast een bult en ging er op een vluchtje vandoor.

Hoe ze werkten en wroetten in den ouden tijd.
En werden die verhalen dan werkelijk geloofd, wierp ik ertussen. Ik meen dat het
altijd was als hij van 't Smiske kwam dat Cielten spoken zag?
Nu geloven we daar niet meer aan, zei mètje, maar in den tijd dat wij kinders waren
geloofde iedereen daar nog aan. Maar de tijden waren dan ook anders dan nu.
Hertsberge lag lijk afgesloten van de rest van de wereld, in 't herte van de bossen.
Het leven dat de mensen toen hadden, daar heeft men nu nog geen gedacht van. Als
ik negen jaar was, had ik reeds de last van een heel gezin op mij te nemen, daar
moeder geen hand meer kon toesteken. Tracht u nu maar eens een kind van negen
jaar voor te stellen aan de waskuip van een gezin van zes personen, en alles met de
hand.
En ik dan, zei tante, ik was nog geen zeven jaar als ik reeds op het spellewerkkussen
zat in de spellewerkschool. Niet om te leren, maar om al mee te verdienen. We
moesten wroeten en slaven van vroeg tot laat om de eindjes aaneen te kunnen knopen.
Ziekte-verzekering of kindergeld, daar was nog geen sprake van. 't Had anders goed
van pas gekomen in die grote gezinnen waar bijna overal armoe troef was. De kinderen
zijn tegenwoordig veel beter gekleed in de week dan wij de zondag. De vrouwen
droegen de zwarte kapmantel, de kinderen een zwarte neusdoek. En die neusdoeken,
echte familiestukken, soms zo versleten van 't danig dragen dat ze plukkevort waren.
Ik had er zo een, hij was opversleten. Ik ging er op een stormachtige nuchtend mee
naar de kerk, en op Peten Maartens hoogte sloeg er almeteens een windvlaag in
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dat hij in vendels vaneen scheurde. Maar ja, waar zouden de mensen het geld gehaald
hebben. De lonen waren ook van het mannevolk zo vet niet. Velen trokken in de
zomer naar Frankrijk om er in de beten of in het vlas te werken, de anderen bleven
alhier om te zien bij de boeren aan de kost te geraken. Slechts weinigen werkten
thuis. Het loonde niet en de kleine boertjes hadden moeite genoeg om hun waren op
de markt te brengen. Ze waren al blij als ze ergens aan een peerd gerochten om het
landwerk te doen.
Niet allen hadden dan ook zoveel moed als dat boerke van Wingene. Per week
zwingelde hij een baal vlas en de zaterdag laadde hij die op zijn kortewagen en trok
ermee naar Brugge. Hij zette 's morgens vroeg aan, ontstak zijn pijp en trok in één
trek door tot Steenbrugge. Daar rustte hij even uit alvorens het laatste stuk af te
leggen. In 't weerkeren legde hij de weg in één trek af. Hij moest dan ook om het
jaar een paar nieuwe tramen aan zijn kortewagen laten zetten, zodanig waren ze
doorgesleten van het zeel van de schoereband.
Maar ook het vrouwvolk hielp veel mee, vooral in 't werk bij de boeren: binden,
loof scharten, aardappels rapen. Ze verdienden dan een halve frank per dag. Een dag
soms van 15 of 16 uren.
In de winter trachtte het mannevolk werk te vinden bij de boeren om te dorsen of
aan het zwingelberd te staan, of ook nog door in de bossen te werken.
Het grootste boerenbedrijf was toentertijd de kasteelhoeve waar de Lenaerts
boerden. Meegekomen met de barones de Gyseghem uit Holland, had het oud
Willemke bijna heel het stuk land, langs de kasteeldreef tot bijna in Blauwhuis, in
pacht van de toen-malige minister de Broqueville. Daarbij dan nog verscheiden
stukken aan weerskanten van de Boekdreve. Te Willemsens hadden ze altijd veel
volk in dienst, 't zij voor het landwerk, 't zij op het hof of in huis. Het was dan ook
een van de beste posten om te werken; voor het werkvolk was er iedere dag vlees,
een weelde die ge bijna nergens anders vond. Die in de bossen werkten om te reunen
of om eersgaten te delven hadden het alleszins zo goed niet. Ze bleven meestal een
hele dag weg en 's middags moest men ze dan hun eten dragen in een keteltje, soms
tot in het diepste van Lippens goed.
Maar toch, bij al hun miserie vonden ze toch nog den tijd en 't geld voor hun
dorstige keel, zie maar de vele herbergen die vroeger te Hertsberge bestonden. Bijna
overander huis was het café. Van aan Beuselincks tot aan Lodie waren er op 42
huizen 15 herbergen. De meeste herbergiers waren terzelfdertijd nog boer of soms
nog winkelier. Feelke Rudders had nog een andere bijverdienste. Hij was toeziender
in het goed en hield herberg waar

Biekorf. Jaargang 58

358
nu den Bisschop woont, tenden de Boekedreve en nog achter de Ronde Put. Hij had
veel kalandizie van die in 't hout mochten werken. Ieder derde eersgat was voor
Feelke, en telkenjare, na de grote verkoping in 't goed, trokken de kopers op naar
Feelkes vummetjes die in een rij langs de dreef stonden. Zo kwamen ze toch van
twee kanten binnen.
We zouden alzo nog uren blijven voortklappen, zei Alida, maar het wordt te laat.
We gaan naar onzen dano en zullen later ne keer voort doen. Elk ne goen avend en
slaapwel.

Fooiedag.
Op andere avonden was het te pètjes te doen. In de winter in de keuken, in de zomer
langs de grachtkant voor de deur. Daar was 't mannevolk dat vergaderde: Lowietje
Pyfferoen, Staf Bogaert, Gusten Van Heette en andere nog. Dat waren er allen nog
van den ouden tijd. Meest werd er dan natuurlijk geklapt van het leven van vroeger,
voor en binst den anderen oorlog, over sterke mannen en foeliestreken die ze hier of
daar hadden uitgestoken.
Pètje was smid geweest en als een der jongere mannen dierf beweren dat de mensen
vroeger niet sterker waren dan nu, dan zei hij dat wie wilde tonen dat hij sterk was,
maar eens den hanebilk van de smesse moest proberen op te heffen en te verdragen,
lijk hij het vroeger kon. Dan zwegen ze, want ze wisten dat ze het niet zouden kunnen,
en ze wisten ook dat Gustje Bollaert vroeger ne sterke vent was.
Als ze over de smesse spraken dan kwamen ze ook altijd op 't kapittel van 't
moeilijk leven van vroeger. Neem nu maar eens ne smid, zei pètje dan, of ne
wagenmaker, dat was nogal eens een kopbrekens om te zien hoedat ge met uw geld
zoudt toekomen van 't een jaar in 't ander. De boeren lieten heel het jaar hun alaam
vermaken, hun peerden beslaan, of kochten nieuw gerief, alles op de plak. Eens per
jaar, als 't Fooiedag was, op Sint Elooi of op Tweede Kerstdag, kwamen ze af om
de rekening te vereffenen. Dan werd er ook gegeten op kosten van de smid en meer
dan één hesp ging eraan. D'Hulster had zo van heel 't jaar alleen maar een spade
gekocht van rond de vijf frank en hij at wel voor zes frank hesp op. D'Hulster was
gekend voor zijn fijnigheid en als ge het hem eens langs uw neus weg aan zijn verstand
bracht, dan zei hij droogweg: ja, Gusten, bitter gewonnen is bitter verteerd. En 't
waren nog zo'n fijne. Staf Monbaillu dronk graag een druppeltje, als het voor niet
was. Zelf bestelde hij altijd maar een half bitterke, dat kostte hem maar twee en een
halve cens.
Staf Monbaillu, zei Lowietje, dat was zijn vader die zo eigenaardig aan zijn einde
kwam? Ja't zei Gusten Van Heette... En zo kwam de spokerij en 't bijgeloof te berde.
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Verzonken Tempelierskasteel.
Ik heb altijd horen vertellen dat er op dat stuk land nevens den Hertsbergsen Duiker
een kasteel heeft gestaan dat nu in de grond is verzonken, zei Staf Bogaert.
Ja't zeker, zei Gusten Van Heette, dat was er een van de Tempeliers nog. De
Fransen hebben ze daaruit weggejaagd om al dat geld en goud dat die paters hadden
te kunnen meepakken. Maar ze waren er niet, want het kasteel zonk in de grond weg
op één nacht. Tot overtijd kondt ge nog goed de wal zien die rond het kasteel heeft
gelegen. Trouwens, dat is nog goed geweten. Als er hier een stoet is gaat er altijd
een wagen in met een kapel en paters die eruit worden weggejaagd. Dat zijn die
Tempeliers.
Ik had altijd gehoord dat daar een watermolen gestaan heeft, zei Lowie, maar ik
geloof dat noch het een noch het ander waar is. Jules De Boodt en zijn broer hebben
dien aardhoop, die daar in dat bosje lag, eens afgegraven om de wal te vullen. Maar
behalve enige grote bakstenen hebben ze daar niets gevonden. Die bakstenen zullen
wel afkomstig geweest zijn van den Hertsbergsen Duiker die in den anderen oorlog
gesprongen is. Ofwel hebben ze de brug wel gemaakt met stenen van het oud kasteel,
wie weet dat allemaal. Maar waar er wel een molen heeft gestaan, een windmolen,
dat is een eindje verder naar de Schare toe. Ge kunt nog goed zien waar hij gestaan
heeft, de mote wordt nu nog als aardappelkelder gebruikt. Wie dat er die molen
beging weet ik zo goed niet meer, maar ik geloof dat het Ivo was. De molen brandde
af op den trouw van een van de dochters.
Dat er van is dat er wil, zei Gusten, 'k wilde dat hij weer kwam, dien goe'n ouden
tijd.
Dat is geen waar, zei Lowie, dien ouden tijd was gelijk nu, goed en slecht.
't Is juist daarom dat ik zeg goeden ouden tijd, zei Gusten. Dat de slechte maar
blijft waar hij is, daar hebben we nu ook genoeg van.
D.S.

In memoriam Modest Vinck
Veurne 1871-1957
Op 11 december, in zijn 87e jaar, is Z.E.H. Vinck als pastor emeritus van Kaaskerke
in zijn geboortestad overleden. Een rasecht Blauwvoeter, lid van den Swighenden
Eede, voorman van de Vlaamsche Vlagge. Als leraar aan het St.-Lodewijkscollege
te Brugge (1901-1911) was hij jarenlang lid van het Berek van Biekorf. Een
natuurkenner en volksvriend, ontwikkelde en weetgierige geest, beslagen als geen
in de kennis van planten en kruiden en van hun geneeskracht. Veel mensen wist hij
hierdoor te helpen en op te beuren. God lone zijn trouwe dienaar het goede dat hij
heeft gesticht.
B.
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Brugs goud en Brugs satijn
Rekeningen en inventarissen uit de eerste helft van de 16e eeuw vermelden
verschillende soorten goud die bij het versieren en borduren van liturgische
paramenten werden verwerkt. Hier volgen enkele aanhalingen uit de rekeningen van
het Sioenklooster te Kortrijk (aangesloten bij Windesheim).
Een paar zusters van dit klooster werkten in het goud; de rekening van 1541 (f.
304) spreekt van ‘diversche weerkin te weerkin als van nayen ende inde syde ende
int gout te weerkin’, waarmede zij in dit jaar ongeveer 10 pond grote verdienden. In
de rekeningen (afd. uitgaven) worden verder de volgende soorten goud vermeld:
‘brugs gout; fyn gout; ghemalen gout; ghetrocken gout; copergout; lysgout; sypers
gout’. Hier volgen de teksten in chronologische volgorde.(1)
1527. ‘...noch van fyn gout, brugs gout ende ander gout met noch ander diversche
manieren van goude...’ (f. 140v).
1533. Uitgaven voor: ‘fyn syper gout,... lys gout, copergout, ghemalen gout’ (f.
201v).
1534. ‘...om ghemalen gout ende ghemalen selver, om lysgout ende lys selver;...
item om fyn gout draet ende selver draet’ (f. 211v).
1540. ‘Item betaelt om sypers gout, brugs gout, ghemalen gout ende dier gelycke
20 sc. 8 d. gr.’ (f. 288).
1541. ‘...om sypers gout, brugs gout, lys gout ende ghemalen gout’ (f. 308v).
1549. ‘Item betaelt om sypers gout, ghetrockin gout met noch ander gout ende
selver 6 lb. 6 sc. 7 d. gr.’ (f. 407).
‘Brugs goud’ zoekt men te vergeefs in onze nederlandse woordenboeken (Verdam;
Wdb. Ned. Taal). Komt de benaming reeds voor in oudere bronnen, vóór 1500? en
heeft zij de 16e eeuw in onze taal overleefd? Dat is een eerste vraag.
De benaming is in het frans overgegaan. De rekeningen van de O.L. Vrouwkerk
te Saint-Omer spreken in 1536 van ‘or de Bruges’ in verband met herstelwerk aan
koorkappen uitgevoerd door Philippe Siredieu ‘brodeur de l'église’. Voor twee rode
koorkappen van Oosters satijn (ostadine)

(1) Rekeningen 1521-1552 van het klooster van Sioen (alias van St. Kathelijnen te Sinay) te
Kortrijk. Bewaard in het archief van de familie J. van Ruymbeke, voorheen te Oedelem. Het Sioenklooster was aangesloten bij de Congregatie van Windesheim.
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leverde hij ‘deux offrois (boordsels) noeufz d'or de Bruges’; op een andere koorkap
van goudlaken borduurde hij ‘dix sept ymages noeufs d'or de Bruges’(2).
Brugs goud schijnt wel een lokale kwaliteit van gouddraad geweest te zijn, een
eigen soort Cyprisch goud. Cyprus was voor Europa het moederland van het zgn.
Cyprisch goud, ‘sypers gout’; dit was een zijdedraad omwonden met getrokken en
geplette gouddraad. Het Cyprisch goud, ingevoerd over Venetië en Genua, werd in
deze steden vanaf de 13e eeuw nagemaakt. Naast de naam Cyprisch goud, die ook
voor Europese namaak werd behouden, zijn ook verschillende lokale benamingen
opgekomen. Florence, Lucca, Parijs, Keulen verschijnen vanaf de 14e eeuw met een
goud van eigen fabricering en eigen benaming op de markt. Milanees goud schijnt,
evenals Brugs goud, niet vóór de 16e eeuw te zijn bekend geweest(3).
De inventaris van de Karmelitessen van Sion te Brugge (eveneens uit de eerste
helft van de 16e eeuw) spreekt ook van Cyprisch goud: ‘een hoyke ghewrocht van
cipers ghout ende zwarte zyde letteren’; Brugs goud wordt er niet in vermeld, wel
echter ‘Vlaemsch gout’ tot tweemaal toe. Op een kazuifel van 1515 is ‘ghenayt j.
smal lint van Vlaemsch ghout gheborduert’; en ca. 1550 is er sprake van ‘14 groote
hoeden van roo tryppen met verghulde peerkins, ende gheborduert met Vlaemsch
gout de namen van diversche heleghen’(4).
Stemt het ‘Vlaemsch gout’ uit de Brugse inventaris overeen met het ‘brugs gout’
uit de Kortrijkse rekeningen? Mogelijk wel, doch met zekerheid kunnen we dit niet
uitmaken.
BRUGS SATIJN is dik satijn; de naam is heden nog in de Franse zijdehandel bekend,
satin de Bruges is een kwaliteit die ook ‘satin cuir’ genoemd wordt.
Volgens Zegher van Male (Lamentatie, ca. 1590) was de satijnbereiding te Brugge
ingevoerd en bevorderd door Italiaanse kooplieden. Een betwisting betreffende
‘certain nombre de sattyns de Bruges’ bracht in 1519 de Siciliaanse koopman Giovanni
Minotoli en zijn Brugse leverancier vóór de schepenbank van de stad. Antwerpen
blijkt alsdan reeds de markt van Brugs satijn geweest te zijn(5).

(2) V. Gay, Glossaire archéologique 2, 173 (Parijs 1928).
(3) Gay 2, 172-177. - Vgl. L. de Laborde, Glossaire français du moyen age 410-412 (Pariis
1872).
(4) Le Beffroi 3, 1866-70, 216, 312, 313.
(5) Gilliodts-van Severen, Mémoriaux de Bruges I, 112-113. - Heeft Brugge naam gemaakt met
het weven van satijn? of alleen met het ‘reden’ en verven van satijn dat ook van elders werd
ingevoerd? Gegevens ontbreken om daarop te antwoorden.
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De Karmelitessen van Sion te Brugge vermelden in hun inventaris(6) talrijke
paramenten van Brugs satijn:
1502. ‘...een wit Brusch sattinen (outaer cleedt)’.
1521. ‘(Korporaalbeurzen) ...een van wit Bruchs sattin, een van groen Bruchs
sattin...’.
1533. ‘een (antependium) schoon wit fyn Brusch zattyn... ende es ghemaect van
een stic van der pelder van haerder zuster, jouffrauwe Josyne van de Velde, een
devote maecht’.
1550. ‘Item noch een (cappe) van wit Bruchs sattin’.
1570. ‘Een blau Brus zattyn outaer cleet’.
Ook te Kortrijk was Brugs satijn goed bekend. De zusters van Sioen in de Leiestad
betaalden in 1527 ‘ten hoerbore van onser kerkin om 12 ellen groen brugs sattyn ten
24 gr. delle’ de som van 24 sc. grote. (Rekeningen f. 140v).
De Kapittelkerk van O.L. Vrouw te Kortrijk bezat volgens de inventaris van
1569-1578 ‘drye witte (cappen) brusch- sattin’ alsook een ‘bruchsatin casule’(7).
In Franse bronnen van de 16e eeuw wordt Brugs satijn dikwijls genoemd in verband
met paramentiek en meubilering; het verschijnt er als satin de Burges, Bourges,
Brouges (1531), satin de Burges en Flandres (1565). Het behoort niet tot de fijnste
soort, is eerder een voersatijn.
De kathedraal van Auxerre bezat in 1531 een koorkap van goudlaken gevoerd met
rood ‘satin de Burges’, een ander gevoerd met ‘satin vert de Bourges’ en twee
altaarklederen van zwart fluweel afgezet met ‘satin blanc de Bourges’.
De hemel van een ledikant in het kasteel van Oradour bestond uit inkarnaten
fluweel en ‘satin blanc et bleu de Burges en Flandres’ (1565).
De inventaris van de kollegiaalkerk van Salins vermeldt in 1575 altaargordijnen
van blauw ‘satin de Bruge’ bezaaid met gouden leeuwen.
Een inventaris van Katharina de Medicis uit 1589 spreekt van drie stukken ‘satin
de Bruges imprimé’. En de inventaris (1599) van Gabrielle d'Estrées vermeldt haar
‘sac de nuit, doublé de satin de Bruges’(8).
Brugs satijn was geen vol satijn, geen volle zijde; een tekst van 1551 zegt dat de
‘satins de Bruges... sont tissuz sur fil’. En Robert Estienne laat in 1566 horen dat ‘le
satin qu'on appelle de Bruges’ voor de zijdekenners niet als echt satijn kan gelden.
Onder Hendrik IV werd de oprichting van nieuwe nijverheden in Frankrijk zeer
bevorderd. Te Troyes in Champagne

(6) Le Beffroi 3, 1866-70, 219, 221, 225, 314, 323.
(7) [G. Gaullet]. Testaments d'une centaine de membres du Chapitre de Notre-Dame à Courtrai
188-189 (Bruges z. d.).
(8) Archives du Nord 16, 1854, 150 (A. Dinaux).
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werd omstreeks 1603 begonnen met de fabricatie van Brugs satijn en halfdamast.
Daarover werd een groep burgers en kooplieden van Parijs gehoord. Zij getuigden
dat Brugs satijn tot dan toe in Frankrijk niet werd vervaardigd; de fabricatie was een
gemakkelijk werk, doch weinig winstgevend. Zij oordeelden dat men dit artikel in
Frankrijk niet zo goedkoop zou kunnen fabriceren als in Vlaanderen en Holland. Een
enkel bedrijf zou volstaan, zo meenden zij, om Duitsland, Spanje, Engeland en
Frankrijk te voorzien van dit soort satijn, een mengsel van zijde en wol, dat weinig
gevraagd werd. De handelsprijs lag niet hoger dan 30 à 31 sols de el(9).
Tevoren reeds hadden de Italiaanse satijnwevers Brugge verlaten voor Antwerpen.
De Brugse magistraat had, op aandringen van sommige poorters, een gebod
uitgevaardigd ‘dat niemandt en mochte meer Brugse satynnen reeden, dan die gonne
die poorter waren, op seker peinne’. Dit ging de Italianen tegen, zo verhaalt Zegher
van Male in 1590, en zij gingen naar Antwerpen ‘daer men hemlieden willecomme
hyet, ende gynghen aldaer maecken Brugsche satynnen, ende hoewel datse tot
Antwerpen ghevrocht sijn, heeten sy nochtans Brugsche satynnen; wy hebben de
name ende een andere de profyten...’(10). Toen men, in 1603, te Troyes met de fabricatie
van Brugs satijn begon, was in de Nederlanden zelf deze fabricatie niet meer te
Brugge maar te Antwerpen gevestigd.
In feite heeft het Brugs satijn van Troyes en omstreken zeer goede jaren gekend.
De naam Brugs satijn schijnt bij het einde van de 16e eeuw in onze taal te zijn verloren
gegaan, in het frans daarentegen bleef de naam, samen met de fabricatie, voortleven.
Savary handelt nog in 1723 in zijn Dictionnaire du Commerce over het ‘Satin de
Bruges qu'on nomme aussi satin caffard, la chaine est de soye et la trame de fil’. De
naam schijnt alsdan een soortnaam geworden te zijn; Savary vermeldt o.m. satins de
Chine als een verscheidenheid van satins de Bruges. En, zoals hiervoor gezegd, satin
de Bruges is nog heden, in 1957, een kwaliteit dik satijn die door Franse handelshuizen
aan Brugse ateliers van kerk-paramenten wordt aangeboden(11).
Brugs goud en Brugs satijn zijn allebei taalkundige en sprekende getuigen van de
hoge bloei die het borduurwerk en de kunstambachten gedurende de 15e en 16e
eeuwen te Brugge hebben gekend.
A. VIAENE

(9) Gay 2, 329-330.
(10) Lamentatie van Zegher van Male (ed. C. Carton) 46.
(11) Vriendelijke mededeling van dhr. M. Van Hauwermeiren-Grossé te Brugge.
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Sloping van de kerk te Roksem
1757
Wanneer verdwenen de laatste sporen van het kerkgebouw te Roksem?
Op die vraag heeft in 1908 H. Bierre(1) reeds een vrij afdoend antwoord gebracht.
Daartoe heeft hij gebruik gemaakt van twee dokumenten, in het kerkarchief te
Westkerke bewaard, namelijk een brief van pastoor en kerkmeesters van Westkerke,
gericht tot de bisschop van Brugge, als tiendheffer te Roksem en Westkerke, en het
antwoord op die brief door Mgr. Caïmo. Volgens Bierre waren beide brieven gedateerd
van 13 januari 1757. In zijn schrijven argumenteerde pastoor Madère als volgt:
Vanaf 1665 verviel de kerk van Roksem meer en meer. Sinds 29 jaar dat hij
Westkerke bediende, ondervond hij dat bijna dagelijks stenen van de vervallen kerk
geroofd werden. Ook de bomen waren door de vorst in 1740 gebarsten. Het ware
dus beter de puinen op te ruimen en de afbraaksteen aan te wenden voor het herstel
en de vergroting van de kerk te Westkerke. De bomen en de overtollige afbraak
konden in het openbaar verkocht worden en de opbrengst ervan ten goede komen
aan de kerk van Westkerke of eventueel voor andere doeleinden gebruikt, naar
goed-dunken van Mgr. en van de magistraat van het Vrije.
Mgr. Caïmo betuigde zijn instemming met dat voorstel. De afbraaksteen mocht
dienen om een deel van de vervallen kerk van Westkerke herop te bouwen. Wat de
verkoping van bomen en overtollig puin opbracht, mocht aangewend worden tot
bekostigen van de wederopbouw, en tot het planten van nieuwe bomen te Roksem
zelf.
Daarmee schijnt het probleem van het afbreken van de puinen van de kerk van
Roksem definitief opgelost. Inderdaad, in datzelfde jaar 1757 werden te Westkerke
de gewelven van koor en hoogaltaar gebouwd(2). Er werd dus blijkbaar van het
gerecupereerde materiaal gebruik gemaakt.
Zo eenvoudig nochtans was het geval niet verlopen. Van zodra men te Roksem zag
dat men met afbreken begon, ging er protest tegen op. Uit naam van de meeste
inwoners maakten twee Roksem-naars, Jacobus de Groote en Jan Dobbelaere, een
bezwaarschrift over aan de Raad van Vlaanderen. De zaak werd zelfs op 1 juni op
de rol gebracht.

(1) [H. Bierre], Oosprong van 't Prioraat of Prochie van Roxem. Oudenburg, 1908; blz. 21-29,
vooral blz. 27-29.
(2) Op. cit., blz. 92. Getuigenis daarover van de koster.
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Dus bleef aan de bisschop van Brugge niets anders over dan voorlopig het slopen te
laten stil leggen en zelf bij hogerhand aan te dringen dat het proces niet zou doorgaan.
Op 18 juni 1757 ontving de Geheime Raad dan ook een rekwest van de bisschop
dat dadelijk voor advies doorgestuurd werd naar de Magistraat van het Brugse Vrije(3).
In dat rekwest wordt de toestand van de kerk te Roksem nog eens samengevat:
De kerk van Roksem is op nog geen kwart mijl gelegen van die van Westkerke.
Zij werd in de 16e eeuw tijdens de troebelen verwoest. Sindsdien hebben de
parochianen van Roksem, ten getale van een of twee huisgezinnen (?), de kerk van
Westkerke bezocht en werden zij door de pastoor van aldaar bediend. Er is geen
schijn van kans dat de kerk ooit zal kunnen hersteld worden, dat er kerkgewaden,
altaarlinnen, enz. zal kunnen aangekocht worden, dat er een pastoor zal aangesteld
worden, een pastoreel huis en inkomen bezorgd, gezien de totale inkomst van de
tienden geen 50 pond per jaar bedraagt en dat de parochianen nog niet eens de beden
kunnen opbrengen. Daarom is reeds in 1665 Mgr. de Haynin tot de versmelting van
beide parochies overgegaan, met inachtneming van de nodige formaliteiten. Daarbij
steunde Mgr. op het feit dat de herstelling van de kerk van Roksem overbodig was,
gezien de nabijheid van de kerk van Westkerke. Deze was ruim genoeg voor de
parochianen van beide dorpen, hoewel er in de 17e eeuw heel wat meer inwoners
waren dan nu.
Zo bleef de toestand zonder wrijvingen of moeilijkheden, temeer daar de parochie
van Roksem zich te midden van drie andere parochies bevindt, waar zij nooit meer
dan een halve mijl van verwijderd is. Zij is namelijk gelegen tussen Westkerke,
Oudenburg en Ettelgem. Daarbij staan meer dan de helft der huizen dichter bij de
kerk van Westkerke dan van die van Roksem zelf. De huizen ten uitkante staan dan
weer dichter bij de kerk van Oudenburg of Ettelgem en zijn, ten andere, nooit verder
dan een halve mijl verwijderd van de kerk van Westkerke. Dat is ook geen hinderpaal,
gezien de goede toestand der wegen, winter en zomer, en gezien er geen rivieren of
kanalen het landschap doorsnijden.
Bij de visitatie van de parochie te Westkerke heeft de bisschop vastgesteld dat een
deel van het koor mocht hersteld worden, dat ook in de geuzentijd beschadigd werd.
Daartoe had hij besloten het puin en de opbrengst van de puinverkoop van Roksem
te laten gebruiken. Hij had daarbij op geen tegenwerking gerekend en eerder verwacht
dat men zijn optreden zou weten op prijs te stellen, vermits hij minstens 800 florijnen
uit eigen zak zou moeten bijschieten. Hoofdman noch wethouders hadden zich tegen
zijn besluit

(3) Rijksarchief Brugge, Registers van het Brugse Vrije, no 61, fo 117 vo e.v.
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verzet. Enkel de twee voorgenoemden hadden hun toevlucht tot de Raad van
Vlaanderen genomen.
De bisschop wil er attent op maken dat de inwoners niet het herstel van het
kerkgebouw van Roksem aanvragen, noch een eigen pastoor, zij weten immers maar
al te goed dat de inkomsten van de kerk nog voor geen vierde part de uitgaven zouden
dekken, indien de bisschop hen dwong het tekort bij te tellen. Het staat dus vast dat
de hoofdman en de notabelen, en zelfs de magistraat van het Vrije, dadelijk op Hare
Majesteit beroep zouden doen om het onvermogen van die gemeenschap te laten
vaststellen en de nutteloosheid van het herstellen van die kerk.
Uit wat voorafgaat zal Hare Majesteit kunnen afleiden dat de houding van
voornoemde inwoners slechts het gevolg is van een gril en dat het besluit van Mgr.
de kerk van Westkerke te verstevigen en te vergroten, hoe duur dat ook uitvalt voor
de remonstrant, slechts getroffen werd uit zuivere naastenliefde en enkel ter ere van
God. Het ware dus zeer onaangenaam daaromtrent een proces te moeten voeren.
Daarom ook het rekwest. Het gevraagde moge dus bekomen worden, met dien
verstande, dat de oude fundaties van Roksem verder zouden voltrokken blijven te
Westkerke, wat reeds voorzien werd door Mgr. de Haynin, en dat eventueel advies
ingenomen worde bij de magistraat van het Vrije.
Tot daar het verzoekschrift van de bisschop.
De twee rekwesten, dat van Mgr. en dat van de twee gewraakte inwoners, werd
dezelfde 18 juni nog naar de magistraat van het Vrije doorgestuurd voor advies.
Tien dagen later werd, na lektuur, voorgenomen ‘favorabelick te rescriberen’ op
de aanvraag van de bisschop. Dat antwoord vertrok op 8 juli naar Brussel en omvatte
wat volgt:
De magistraat van het Vrije deelt volledig de zienswijze van de bisschop. De
inhoud van het bisschoppelijk rekwest is waarachtig. Wij zijn verwonderd, zo luidt
het in het antwoord van het Vrije, over de houding van de twee parochianen, want
haalden zij het in een proces, dan zouden zij alleen nog het ongeluk van hun parochie
verzwaren. Vroeger immers werd Roksem begunstigd door zijn ligging, toen het op
de weg Brugge-Duinkerke lag en beide steden nog onder een rijk lagen. De handel,
waarop Roksem uitsluitelijk leefde, bloeide er, zoals kan nagegaan worden in het
transport van Vlaanderen. Sinds kwamen de troebelen en, tot overmaat van ramp,
werd een kanaal gegraven, waardoor de handelsweg verlegd werd naar het water:
het dorp vergaat van ellende (‘croupit dans sa misère’) en jaar na jaar moet men
vermindering toestaan in de beden.
In zekere zin is het een geluk voor Roksem dat er geen kerk meer is, vermits er
onvoldoende middelen voorhanden zijn om kerk en pastoor te onderhouden. Er zijn
nog meer recente voor-
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beelden van parochies in het Vrije, waar de tienden ontoereikend zijn en de
parochianen er zwaar mee belast zijn. Elders worden de tienden dan weer volledig
aan de pastoor gelaten, maar die vindt er de hem verschuldigde competentie niet in,
staat ze af aan de parochie, die, gezien de magere opbrengst, kerk en pastorij geheel
moet onderhouden. Dat zou eveneens het geval worden met Roksem, indien de kerk
er werd hersteld. Maar, zoals Mgr. Caïmo het schrijft, wij, magistraat van het Vrije,
zouden er ons krachtdadig tegen verzetten.
Daarnaast blijkt nog dat niet de restauratie van het kerkgebouw het doel van de
Roksemnaars is, wèl het laten liggen van het puin, opdat iedereen er zich vrij van
zou kunnen bedienen. Uit verschillende rapporten, trouwens, is gebleken dat de
bakstenen regelmatig worden weggebroken en gebruikt door de inwoners, voor hun
huizen of anders. Nog onlangs werd een partij gekuiste steen, die tot het herstel van
de kerk te Westkerke moest dienen, gestolen.
Derhalve mag geen gehoor gegeven worden aan dit louter privé belang, maar moet
de bisschop in het gelijk worden gesteld.
Wij laten dit alles nochtans over aan het oordeel van Hare Majesteit en verblijven,
enz.
Enkele dagen later, op 14 juli, liet de Geheime Raad weten dat een beslissing getroffen
werd ten voordele van de bisschop. Kopij van het decreet daartoe was bij dat schrijven
gevoegd. Dat decreet (in het aangehaald Register, fo 121) was aldus gesteld:
‘Vu l'avis, Sa Majesté déclare que les matériaux de Roxem, ainsi que les
arbres ci-mentionnés peuvent être emploiés à l'augmentation et amélioration
de celle de Westkercke, à condition néanmoins que les anciennes fondations
de l'église de Roxem continueront à avoir lieu dans celle de Westkercke,
en consequence de l'union desdites deux églises, moiennant quoi vient à
cesser le procés intenté au Conseil en Flandres contre l'Evêque de Bruges
par quelques habitants de Roxem, par sentence du premier juin dernier,
dont il sera écrit lettres d'advertance au Magistrat du Franc de Bruges.
Fait à Bruxelles le 14 juillet 1757.
Paraphé Steenhout vt. Signé F.J. Misson.’
De bisschop werd dus volledig in het gelijk gesteld en men aanvaardde de termen
die hijzelf voorgesteld had. Het slopen kon rustig hernomen worden: 200 jaar geleden
werd de kerk van Roksem met de grond gelijk gemaakt.
LUC DANHIEUX.

Kruising.
- Een hengstepeerd met een ezelmerrie dat 'n geeft geen zwart kruis op de rug.
Een ezelhengst met een peerdemerrie dat geeft wel een kruis.
Aartrijke.
G.P.B.
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Windmolens te Jabbeke
Aan de westzijde van de dorpskom te Jabbeke staat een oude kegelvormige bouw
die bij mensen met kennis van zaken mogelijks aan een onttakelde windmolen kan
herinneren.
Een windmolen is het inderdaad geweest. Hij werd gebouwd in 1848 door een
zekere Jacobus Janssens, timmerman te Jabbeke. Hij bleef er 4 jaar eigenaar van,
want op 30 december 1852 verkocht hij hem aan molenaar J.-B. Coucke. Het is eerst
vanaf 1878, op 26 januari, dat hij in handen komt van een tak van de oude
molenaarsfamilie Van Kerrebrouck uit Zedelgem, want op deze datum wordt hij
voor een duur van negen verpacht aan Alfons Van Kerrebrouck. In 1894 sterf J.-B.
Coucke en op 20 juli 1895 wordt de molen aan Van Kerrebrouck verkocht. Vanaf
dit jaar is de molen steeds in de familie gebleven en staat nu nog steeds bekend als
‘Karrebroek's meulen’. In 1948, hij was toen juist 100 jaar oud, heeft men er de
laatste roede uitgehaald. De molen was sinds 4 april 1944 geklasseerd. De
rangschikking ervan werd behouden door Besluit van de Regent (9 februari 1946)
en werd nog steeds niet opgeheven...
Oorspronkelijk was dit een houten molen, een staakmolen op teerlingen of ook
nog: een open standaardmolen. Naderhand werd hij opgehoogd om er een torenkot
onder te brengen, dat door een gaanderij was omringd. Hij werd dus van een open
een gesloten standaardmolen of staakmolen op torenkot. In 1913 was dit kot versleten
en werd het maar afgebroken. Aan de toren, die opgetrokken werd, voegde men een
beweegbare kap. Alles tezamen: een arm type(1).
Een andere windmolen stond amper een honderdtal meter westwaarts van de molen
Van Kerrebrouck verwijderd. Hij wordt voor het eerst vermeld in 1409: ‘... in Jabbeke,
noordwest vander kerke, noord vanden Westmoelne ende vanden Couswech...’(2).
Ongetwijfeld bestond hij reeds veel vroeger. In 1462 wordt hij terloops nog eens
vernoemd. De kaart van Pourbus van het Vrije (omstreeks 1570) geeft er tenslotte
ook nog een onduidelijke afbeelding van.
Het zijn eerst de Ommelopers van 1680 en 1692 die ons nadere inlichtingen brengen
omtrent deze Westmolen. De beschrijving ervan luidt:
‘De Tempeliers van over zee. Aende zudwesthende daeran 38 roên lants synde
den meulenwal daer den west meulen op staet met de zuytsyde aende
oudenburgweg.’(3)

(1) Advokaat Chr. Devyt uit Brugge was zo vriendelijk mij verscheidene gegevens over de molen
van Van Kerrebrouck te bezorgen.
(2) Rijksarchief Brugge (= RAB). Charter nr 4846, Blauw.
(3) Ommeloper Jabbeke 1692, f. 40.

Biekorf. Jaargang 58

369
De Ommeloper vermeldt eveneens dat de molen tussen 1680 en 1742
achtereenvolgens bewoond werd door de weduwe Jan de Brauwere, Jacob de
Brauwere en Maryn Verbeke. Vermoedelijk hadden we hier te doen met een
banmolen, toebehorend aan de Ridders van de Maltezerorde van de Commanderij
van Slype. Iedereen die op hun eigendom woonde was verplicht het graan te laten
malen op de molen van de Heerlijkheid. De Tempeliers hadden inderdaad veel
grondbezit te Jabbeke.
Van deze molen bestaat een zeer nette, gekleurde tekening daterend van juli 1755,
op het ‘Plan ofte Caerte figurative relatyf’ van de hofstede Zytveld door J.A.
Laurenz(4). Volgens deze kaart, die zeer nauwkeurig lijkt, was het een schone, stevige
houten staakmolen op teerlingen.
De juiste datum van afbraak zijn we niet te weten gekomen, maar de oudste
inwoners van Jabbeke moeten deze molen hebben gekend.
Jabbeke heeft vroeger meer dan twee molens gehad. Op een kaart, berustend in
het Gemeentelijk Archief en daterend van 1829, - wat meteen het alleroudste stuk
van dit Archief uitmaakt - staan nauwelijks leesbaar een paar wijken bijgeschreven.
Twee van die namen interesseerden mij onmiddellijk. Het waren de Grote Molenhoek
en de Kleine Molenhoek. Deze laatste stond bijgeschreven op de plaats waar de
molens Van Kerrebrouck en deze van de Tempeliers stond. De Grote Molenhoek
lag langs de Zandstraat aan de oostkant van Jabbeke. Niemand heeft daar evenwel
ooit een molen weten bestaan. Reeds de kaart van 1829 zwijgt over die molen. Toch
moet daar ergens een molen gestaan hebben. De naam kon ook geen betrekking
hebben op het minder belangrijke windmolentje dat niet veraf van de Zandstraat
stond en waarover we straks een paar woorden zullen zeggen. Die benaming is veel
ouder. De goede kanunnik Tanghe spreekt in zijn Parochieboek van Jabbeke over
‘.de dorpplaets tusschen twee molens ingesloten...’ (p. 10), en verder op p. 74 waar
hij handelt over het vroegere gasthuis van Jabbeke: ‘... Dit gesticht wierd opgeregt
niet ver van de kerk, al den oostkant, langs de linkerzyde van den weg, die van de
dorpplaets naer den grooten meulen liep...’.
Inderdaad, de kaart van Pourbus geeft een molen op, gelegen langs de Zandstraat,
deel van die aloude verbindingsweg tussen het romeinse Oudenburg en Brugge. De
‘Ommeloper der Prochie van Jabbeke anno 1680’ zegt: ‘65 roên lants synde den
meulenwal daer den muelen op staet’ (fol. 36v). Hij werd toen bewoond door een
zekere Carel Alter.
De Ommeloper van 1692 geeft ons reeds wat meer inlichtingen:
‘Jor Jan Bernt Triest, mhr jan frans de baron Triest 1760 d'hoirs Victor Van den
broele, aen de westzyde naest t'noorthende

(4) RAB. Wateringen van Blankenberge, kaart 55.
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daer an 75 roen lants, zynde een meulewal waer den oost meulen op staet met eenen
grooten waterpit van zuyden daer an ligghende.’ (fol. 53v).
Een kaart van het einde der 18e eeuw geeft ons een onduidelijke en slordige
tekening van deze molen, waarop we nochtans kunnen zien dat het een staakmolen
op teerlingen was(5).
In 1829 was die molen reeds verdwenen. Hij stond op het hofstedeke waar nu
Jozef De Sutter woont. De molenwal werd afgevoerd door de vorige bewoner, Arthur
Coudeville. Thans staat er een kleine boomgaard.
Een weinig interessant molentje stond langs de Stationstraat, juist achter de huidige
smidse van De Pauw. Die molen kan slechts een paar tientallen jaren hebben bestaan.
Op het einde van de 18e eeuw bestond hij nog niet. Omstreeks 1840 was hij eigendom
van Jozef Mestdagh, vermoedelijk de eerste eigenaar. Later was het Isabella Pottier
die ervan de eigenares werd.
Eerstgenoemde deed in 1840 vraag ‘strekkende om te mogen plaetsen op zyn
eygendom... eenen watermolen, meest bestemd tot het malen van granen in
windloosheyd...’(6). Die watermolen is er evenwel nooit gekomen. De reden is
eenvoudig: de Wateringen waren er nooit voor te vinden dat ze moeilijkheden werden
aangedaan en dat in een streek met onvoldoende verval de afwatering werd
belemmerd. Het proces-verbaal, door schepen Bernard Ketels opgemaakt, citeert
trouwens deze strenge eisen van de Wateringen van Blankenberge.
Vanzelfsprekend zal Mestdagh van de bouw van zijn watermolen afgezien hebben.
Deze watermolen zou gebouwd worden op perceel nr 1000, sektie A, westwaarts en
op een paar honderd meter van de windmolen gelegen, langs de ‘Jabbeke’.
Van de glorie der oude windmolens is er te Jabbeke maar weinig meer overgebleven.
Op de oude verbindingsweg tussen Brugge en Oudenburg, waarop tenslotte Jabbeke
is ontstaan, stonden eertijds niet minder dan drie molens. Alles wijst erop dat hier
een centrum was van een bloeiende landbouwuitbating. Het was bovendien ook langs
deze weg dat er een gasthuis stond, waarvan beweerd wordt dat er geen gegevens
bestaan en waarop we hopelijk later nog eens terugkomen. Langs die aloude
Zandstraat is zeker nog meer te vinden.
Van de zwaaiende wieken is niets meer overgebleven. Slechts de onttakelde molen
van Van Kerrebrouck staat nu nog op onze dagen verminkt te treuren om een groot
verleden.
R. HENNEMAN.

(5) RAB. Fonds Mestdagh, kaart 380b.
(6) RAB. Wateringen van Blankenberge nr 483. Dossier over het bouwen van een watermolen
te Jabbeke.
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Mengelmaren
De Wieltiende te Roeselare
Voor het Roeselaarse werden tot nu toe Ardooie, Rumbeke en Gits met hun
wieltienden naar voren gebracht; zie Biekorf hiervoor blz. 304 en vorige. Nu mag
de stad Roeselare zelf aan de beurt komen, naar de gegevens uit Toponymie van
Roeselare door D. Denys.
Rangnummer 7 van het Stadsarchief is een register van 1649 waarvan de titel voor
ons onderwerp welsprekend is; hij luidt: ‘Dit es de belegerthede van drije
ommeloopende thienden diemen jaerlicx gadert ende indoet, allen drie jaeren eens,
eenen houck streckende binnen de prochie van Rousselaere, Rumbeke, Kactem,
Beveren ende Nieukercke.’ De vielthiende in dit register vermeld, komt in latere
bronnen van de 17e en 18e eeuw meermaals terug als wyelthiende en ook
wielthiende(n) (meervoud).
De Roeselaarse Wieltiende was samengesteld uit verschillende ‘hoeken’ die als
een wiel, in kringvorm, over de buitenstad verspreid lagen, en waarvan telkenjare,
in de verschillende jaaroorkonden, één nieuwe in de serie opduikt, terwijl dan weer
een andere voor een zeker aantal jaren in de schaduw treedt.
Tegenover de Wieltiende of ‘verspringende tiende(hoeken)’ staan de Blijvende
Tienden, die regelmatig in de jaar-oorkonden weerkeren. Een tekst uit het Manuale
proventuum 1629-1639 (in het Kerkelijk Archief van Roeselare) noemt die twee
soorten tienden: ‘Den prelaet van Sunnebeke, patroon vande selve prochiekercke,
heffende in een partye vande prochie de geheelethiende en in een andere partye
genaemt de Springetiende oft Wieltiende’.
C.B.

Menens bier
Men weet dat de brouwers van Menen gedurende de 16e eeuw en tot in 1667 een
glorietijd hebben gekend, dank zij de privileges van Keizer Maximiliaan. In 1520
waren er 104 brouwers behorend tot de Nering. Zij hadden monopolie voor heel de
Roede (platteland) van Menen, uitgenomen Izegem, waar er wekelijks een vrije
marktdag gehouden werd. Ook in de kasselrij van Rijsel hadden de Menense brouwers
zekere voorrechten. (Rembry-Barth, Histoire de Menin I 322).
Menens bier had een goede naam. Kanunnik Petrus De Witte van het
O.-L.-Vrouwkapittel te Kortrijk voorzag in zijn testament van 1519 een schenking
van Menens bier.
De dichter van een Spel van Sinne uit 1577 heeft er veel lof voor over; hij noemt
drie herbergen te Roeselare: het Zaagske, het Schaapsklauwken en de Hazelt, waar
men goed Menens bier

Biekorf. Jaargang 58

372
tapt. Voor de dichter - die Roeselare van dichtbij moet hebben gekend - waren dat
de beste herbergen. Zijn verzen luiden:
Liever int Zaechkin ofte Scaepsclauken
Ofte upden Haselt daermen goet Menens bier vent
Dan daermen tleven schier ent.

Dit citaat uit het Spel van Sinne is mij alleen bekend uit een nota van A. Angillis in
Annales Soc. d'Emulation 19, 1867, 25. En ik zie dat D. Denys in zijn Toponymie
van Roeselare ook geen tekstuitgave van dit Spel heeft gekend. Toch zal de tekst
ergens uitgegeven zijn? Wie weet meer daarover mede te delen, tot nadere staving
van de glorie van het Menens bier?
E.N.

Vlaamse Keuken
De Vlaming woont in zijn keuken. De trek naar ‘rond den heerd’ zit hem in 't bloed.
En ook nadat hij een huis met een suite van salon en eetplaats (met nog een verandah
daarbij) wist te veroveren, heeft hij zich instinctief teruggetrokken in de achterwaartse
stelling, kern van het huis en diepste schans van zijn wezen: de keuken. Om de keuken
tot goede woning te maken vond hij de achterkeuken uit. Geraakt ge bij hem binnen
tot in ‘moeders keuken’, dan eerst zijt ge waarlijk van den huize, daar alleen bakt hij
pannekoeken voor u.
Zeg mij wat ge eet, en ik zal zeggen wie ge zijt... De beroemde uitspraak van
Brillat-Savarin († 1826) ligt sedert eeuwen geparafraseerd in de drastische strofen
van ons oude Kerelslied. Kost en keuken merken de sociale stand. Onze oudste
spotgezegden - o.m. deze uit de Langen Adieu van Eduard De Dene - slaan voor een
goed deel op de eigen kost van stad en land. En de keuken is ten slotte een beste
apotheek: naar de keukenremediën keert men altijd weer.
In onze volkskundige literatuur is de keuken tot nog toe zeker niet tot haar recht
gekomen. En het was een daad van eenvoudige rechtvaardigheid dat HERVÉ
STALPAERT dit kapittel heeft aangepakt in de rijk gedocumenteerde en boeiend
geschreven brochure: Oud-vlaamse Keuken en Kookkunst. Historie en Folklore
(Uitgeverij voor Gemeente-administratie. Heule, 1957. In-8, 62 blz.; afb.) Het rijke
en veelzijdige onderwerp wordt overzichtelijk behandeld in een viertal rubrieken:
keuken en keukengerief; tafel en tafelgerief; spijs en drank door de eeuwen heen; de
kookkunst met recepten en spijskaarten. In deze bladzijden heeft de auteur, menen
we, een programma neergelegd dat een uitvoerige verhandeling in het vooruitzicht
stelt. Daarop wijst de Bibliografische Nota (blz. 53-62) die op haar zelf reeds een
beste nieuwjaargift is voor elke Vlaamse folklorist.
A.V.
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De vroege kerkelijke gotiek in West-Vlaanderen
De inventaris van onze kerkelijke gotiek uit de 13e eeuw, verschenen als een eerste
deel van de archeologische studie van LUC DEVLIEGHER (zie Biekorf 1956, 28-29),
heeft nu zijn voltooiïng en bekroning gekregen: een slotstuk even verzorgd en keurig
geïllustreerd als de inventaris zelf.
Dit tweede deel overziet het kerkgebouw stuk voor stuk, in heel zijn verschijning
en geleding, in al zijn hoofd- en bijwerk, in het gebruikte materiaal en de versiering:
overzicht dat telkens de bouwkundige evolutie nagaat aan de hand van de verzamelde
locale gegevens, en dan wetenschappelijk-vergelijkend verder in de geografische
ruimte doordringt om de vraag te beantwoorden: hoe is dit gegroeid? waar kwam
het vandaan en langswaar vond het zijn weg? Zo krijgen we hier een
wordingsgeschiedenis van onze vroeggotiek, gecontrueerd en overvloedig toegelicht
met het materiaal van eigen gouw en de gegevens uit onze ruimere cultuurkring. Dit
voortreffelijk bewerkte synthetisch deel laat ons eerst ten volle de verrijking erkennen
die onze Vlaamse archeologie door dit werk van L.D. ten deel gevallen is.
Zeer verzorgd is het bijgevoegde hoofdstuk over de bronnen en de bibliografie.
De chronologische tabel, de lijst der afbeeldingen en het register van de besproken
kerken maken het werk zeer bruikbaar ook voor de leraar M.O. in de
kunstgeschiedenis.
- DR. LUC DEVLIEGHER. De Opkomst van de kerkelijke gotische bouwkunst in
West-Vlaanderen gedurende de XIIIe eeuw. Tweede deel. Uitgave van het
Genootschap voor Geschiedenis ‘Société d'Emulation’ te Brugge, 1957. (Overdruk
uit het Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen,
Deel VII, 1956). In-8, 121 blz. Met 40 afb.
A.V.

De wandelende folklorist van de Leiestreek
Armand Pauwels 1878-1952
Aan de eigenaardige figuur van zijn vriend Armand Pauwels had G.P. Baert in de
Bijdragen van Deinze van 1952 enkele bladzijden gewijd die meer lieten verwachten.
De laatste Deinse romantieker, zo werd de overledene daar genoemd, en hij was
inderdaad, zoals zijn vriend Wattez, een kind van de vertraagde Vlaamse Romantiek,
koopman zonder roeping, geremde studax, trekkend en waarnemend eenzaat, hurkend
in een wijsheid zonder glimlach. Deze ‘wandelende denker van het kanton Deinze’
heeft een halve eeuw opgetekend wat hij hoorde en zag en hoorde zeggen in zijn
enge heimat, opgetekend ‘voor zijn plezier’. Buiten enkele kleine inzendingen aan
het tijdschrift Volkskunde in de jaren 1893-99 bleef alles in zijn schuif liggen. De
nauwkeurige en directe actering van landschap en mensen beslaat een twintigtal
schrijfboeken, die nu een waardevol klein folklore-archief blijken te zijn. Uit deze
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nalatenschap werd door G.P. BAERT een keus samengesteld en met commentaar
uitgegeven in Bijdragen tot de Geschiedenis der Stad Deinze XXIII, 1956, blz. 7-59,
onder de titel Folklore in de Leiestreek. Legenden, vertellingen, guitenstreken,
kinderspelen, heiligenverering, sagen vormen in deze uitgave, hoe vertraagd ook,
een dubbel welkome voorraad geput aan de bron van het levende volk. Uit deze schat
werd in de laatste jaargangen van Biekorf nu en dan wat ‘Zantekoorn uit de Leiestreek’
door G.P.B. uitgeschud.
A.V.

Onze Windmolens
Op zaterdagavond 6 juli 1957 is bij een stormwind de houten molen van Leffinge
omgevallen (Ketelers). Dit klein staakmolentje met schilderachtig uitzicht was de
laatste molen van Leffinge.
Te Beernem werd de Lijstermolen (Armand Van Haecke) in september 1957
onttakeld door H. Lejeune en O. Vanden Bussche. De molen werd overgebracht naar
Westouter waar men bezig is hem weer op te richten op de Rodeberg, vlak naast het
eindstation van het zweefspoor.
Aan twee onzer schoonste en best gelegen staakmolens werden in de zomer 1957
uitgebreide herstellingswerken uitgevoerd.
De Poelbergmolen te Tielt kreeg nieuwe hekken en werd volledig nagezien.
De St.-Janshuusmolen te Brugge, steeds verkeerdelijk Schellemolen genoemd,
werd door R. Vande Kerkhove binnen en buiten weer gangbaar gesteld (nieuwe
staart, papen en loopschoren). Omdat de verdekkering er niet meer zal opgelegd
worden, werden er weer windplanken gestoken en werden de zomen verlegd. Er zijn
nu twee binnenzomen, zodat weer een oud kruis te zien is.
Aan beide staakmolens werden kostelijke eiken schaliën gelegd op het berd van
kap en windweeg.
C. DEVYT.

De opgravingen te Oudenburg
Na een eerste opgravingskampagne in 1956, heeft de Dienst voor Opgravingen uit
Brussel, dit jaar, tijdens de maanden oktober en november, het onderzoek voortgezet.
De Gallo-romeinse overblijfselen (o.a. aardewerk en dakpannen) werden niet
alleen in de huidige dorpskom gevonden, maar ook daarbuiten, op hogergelegen
gronden. In het centrum stond het castellum; de muren, gebouwd van Doornikse
steen, waren op de hoeken door ronde torens versterkt. Het huidig vierkant grondplan
van het dorp volgt de plattegrond van de romeinse vesting, maar het is beduidend
groter. De romeinse muren zijn lang bewaard gebleven, zodat men, bij de bouw van
het vroegmiddeleeuws Oudenburg, er rekening mee heeft gehouden. De naam
Oudenburg kan op deze romeinse versterking doelen.
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Van de St.-Pieterskerk, gebouwd in 1056-1070 en in 1084 aan S. Arnout geschonken,
kon gans het grondplan opgemaakt worden. Als materiaal gebruikte men Doornikse
steen, afkomstig van het romeins castellum. De kerk telde drie beuken, een
niet-uitspringende kruisbeuk met middentoren en een vlakgesloten koor. Dit koor
werd in de XVe eeuw op groter schaal herbouwd.
Het was merkwaardig te horen hoe het volk van Oudenburg overtuigd was, dat
men op het abdijterrein enkel de ‘twaalf gouden apostels’, die vroeger in de abdijkerk
zouden gestaan hebben, opspoorde; zeldzamer waren zij die meenden dat men Sint
Arnout zocht. Ook te Roksem, in 1956, spraken die ‘twaalf gouden apostels’ tot de
volksverbeelding (zie Biekorf, 1956, 351-352; vgl. de twaalf zilveren apostels uit de
Gentse St.-Pietersabdij, waarover Oostvl. Zanten VII, 1932, 30-31). Een zerk met
inschrift in gotieke letters lokte de volgende beschouwing uit: ‘O je kunt dat niet
lezen, dat zijn godsletters’.
D.

Volksgeloof en -overlevering te Oostende
In een tweede lezing gehouden voor de Oostendse Folklorekring ‘De Plate’
behandelde ARY SLEEKS het volksgeloof en de volksoverleveringen zoals hij ze ter
plaatse heeft opgetekend, een vervolg op de Rijmpjes en Liedjes (besproken in Biekorf
1956, 318). Het opgetekende wordt medegedeeld als plaatselijk document, vergelijking
met elders wordt bewust weggelaten. De vissers met hun geloof en praktijken krijgen
een bijzondere plaats en leveren het eigenaardigste stuk van de verzameling. Ook
sagen en legenden (over zeermeerminnen, spookschip, waternekker) worden
opgenomen. Overvloedig materiaal bevat ook het aanhangsel over de volksremediën.
Alleen de inleiding op dit waardevolle zanterswerk valt tegen: in plaats van holle
historische gemeenplaatsen verwacht men hier een paar goede bladzijden over de
ervaring van de zanter, over de zegspersonen, hun stand, milieu en ouderdom. A.S.
weet met het volk om te gaan en de pen te hanteren: een beschrijving van die omgang
zou een beste inleiding tot de folklore van zijn geliefd Oostende zijn.
Een verzorgde uitgave, aan alle folkloristen aanbevolen.
V.
- ARY SLEEKS. Bijgeloof en volksremediën te Oostende. Oostende, Eigen Beheer,
1957. In-8, 62 blz. Prijs: 30 F. Te bestellen door storting of overschrijving op P.C.
587.30 (K. Seys, Oostende).

Beselare in de eerste wereldorlog
Dit rustige dorp bij Ieper werd, als veel andere, door het krijgsgeweld weggevaagd.
Zo'n volkomen vernieling heeft de tweede wereldoorlog nergens meer aangericht.
En ook zo'n algemene vlucht
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en lange verspreiding en ballingschap in den vreemde is hier te lande niet meer
voorgekomen.
Het gedenkboek door J.H. MAES daarover samengesteld is een waardevol
document. Zijn bronnen zijn hoofdzakelijk de nog levende ooggetuigen wier
herinneringen hij heeft opgetekend. Dit mocht niet meer uitgesteld worden, er komen
immers geen nieuwe bij. Dit verzorgde boek (waarin we alleen wat meer cijfers over
de tijdelijke en definitieve uitwijking hadden gewenst) is dan ook een model dat
hopelijk op andere gemeenten van onze ‘verwoeste gewesten’ navolgers zal vinden.
Zonder uitstel, de tijd dringt. De episode van de vernieling, de vlucht, het
vluchtelingenleven, de terugkeer, de heropbouw, zal toch voor de beproefde dorpen
zelf een belangrijk stuk historie blijven. En ook in ruimer verband heeft zo'n
gedenkboek waarde, namelijk als bouwsteen voor een ‘volksgeschiedenis’ van die
grote beproeving en van de veelzijdige ommekeer die er op gevolgd is.
Aan onze lezers zeer aanbevolen.
V.
- Gedenkboek aan Beselare in de eerste wereldoorlog 1914-1918. Beselare 1957.
In-8, 118 blz. Met platen en kaart van Beselare. Prijs 70 F (Te bestellen bij de
schrijver, Wervikstraat 9, Beselare).
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58e Jaargang 1957 - Inhoud
I. Bijdragen
Van de makelaar die er een A. BONNEZ
schepke moest bijdoen

1

Smokkelhandel in
Veurne-Ambacht
(1760-1770)

A. VIAENE

5

Meester Lenaart op
vakantie te Klemskerke

J. DE SMET

10

Eerste nagel in een schip
op de werf. 1685

A. VIAENE

16

De St.-Laurenskerk van
Nieuwpoort. De
grafkelders

K. LOPPENS

17

Een patrones van de
duivenmelkers: H.
Catharina - Labouré

W. GIRALDO

20

Volk uit het Noorden. I. II L. DENDOOVEN

22 153

Toponymica uit de
Kuststreek

J. DE LANGHE

24 56 243

William Caxton als
uitgever

A. VIAENE

27

Hondenmerktekens

G.P. BAERT

29 95

De laatste graaf van
Zwevegem

A. VIAENE

33

De polders van Oostende

J. AMERYCKX

38 79 112

De boog van de heer
spannen

42

Doopnaamonderzoek:
Brugge, Roeselare, Tielt

H. STALPAERT

43

Boetseerkunst in sneeuw

A. VIAENE

51

Wie was de dichter en
schrijver H. Norda?

H. STALPAERT

53

Een ontmoeting te Veurne V. DE BIJSER
in 1835

58

Leiekaas

61

G.P. BAERT
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Einde van het Vlaamse
pond

C.B.

62

Het strovlechten in 't
Westland

A. BONNEZ

65

Iets over kinkhoren en
wulk

G. BILLIET

70

De Madonna van Kanunnik M. ENGLISH
van der Pale in de
St.-Donaaskerk te Brugge.
1584-1643

73

De grauwe merrie is het
beste paard

A. VIAENE

85

Als de beevaartheilige niet A. BONNEZ
zorgt voor eigen volk

94

Pol de Mont en ‘Rond den A. VIAENE
Heerd’

97

Ex-voto's uit het
Duinenkapelletje te
Bredene

W. GIRALDO

107

De Sint-Sebastiaansgilde
te Loker

C. DENORME

117

Wondermensen en -dieren A. VIAENE
te Brugge. 1654-82

120

Klokkeringen en
soldatenringen

A. BONNEZ

124

De oude schaapdrift

V.

127

Glasblazerij te Brugge.
1741-1770

A. VIAENE

129

De paalstenen van
Nieuwpoort

P. DECLERCQ

136

Mirakelspel te Dadizele in L. DANHIEUX
1783

141

Karel de Slijper vertelt. II. A. BONNEZ
Van een boze katte. Van
een wonderen haze. Van de
verdoemde kasteelheer

145

De zilveren ceremoniestaf C. DENORME
van Helkijn

151

Deken Jan Bekaert en zijn J. DE CUYPER
Monomachia

155
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‘Onse Vrauwe int
A. VIAENE
Boomken’ te Sint-Andries

159

Uit het dagelijks leven van J. DE SMET
een rijke familie. Naar het
handboek van Jonker van
Nieumunster. Brugge
1638-1668

161 213 245 276

Spreuken en zegswijzen uit M. CAFMEYER
de omstreken van Brugge
(vervolg van 1956, 340).
B. DRINKEN. II. De kleding

168 328

Marktlied van de H.
Godelieve

171

De hop in Stavele

A. BONNEZ

Een misrekening van Pieter L. DEVLIEGHER
Pourbus in zijn plan van de
Duinenabdij

174
176
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Konijnenjacht in de duinen A.V.
(zie 1956, 89)

178

Westvlaamse Amerikanen G.P. BAERT
(te Moline)

179

Deerlijk en Bottelare

L. DEFRAEYE

187

Grafschrift te Lissewege

JOHAN BALLEGEER

189

Brugse kapoenen en
Brusselse kiekens

G.P. BAERT

190

Napoleon en Marie-Louise A. VIAENE
te Brugge. 1810

193

Sint Guthago te Oostkerke R. DE KEYSER

198

Babetje van de kosters
vertelt over Damme

M. CAFMEYER

203 237

Karnavaleske
leenverplichtingen

J. BUNTINX

210

Reizend museum te Brugge J. DELBAERE

218

Baron Jan de Beer van
Meulebeke

A. VIAENE

219

De blauwe kleur in de
Blauwvoeterie

E.N.

220

Legende van het Kind
Achas van Torhout

A. VIAENE

221

Zijdeteelt in de Vlaanders. A. VIAENE
1606-1840

225

De laatste abt van
N. HUYGHEBAERT
St.-Bertinus, te Poperinge
1790-92;

231

Influenza, griep en slunse A. VIAENE

248

Monumentale kerkdeuren J. DELBAERE
te koop. 1801

252

Het Angelus kleppen 's
middags. 1523-51

A. VIAENE

255

De Heilige Doorn te
Harelbeke

M. ENGLISH

257

Vlaamse hop in Engeland A. VIAENE

266

Liedekens van Sinte
Godelieve

267

H. STALPAERT
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Marie van de Smisse

J.K.

273

Petit-Maraud te
Nieuwpoort gehangen.
1614

A. VIAENE

274

Zijderupsenteelt in de
Vlaanders

G.P. BAERT

281

Over de
anti-musschegilden

L. VAN ACKER

283

Zoenkapel te
Vijve-St.-Elooi

R. BAERT

286

Het grafmonument van
Karel de Stoute te Nancy

A. VIAENE

289

Dokter Jan-Pieter De
Volder van Gistel

A.R. VANSEVENANT

302

Het Wielstuk te Rumbeke J. DELBAERE

304

Oudheidkundig onderzoek L. DEVLIEGHER
in de kerk van St.-Andries

307

De Veugelmarkt te Izegem J. GELDHOF

310

Het oudste bekende Brugs C. DENORME
zilverwerk

314

Drie remedies tegen
buikloop. 16e eeuw

A. SCHOUTEET

315

De kapelaan van
Boudewijn van
Konstantinopel en het
Kruis van Bromholm

A. VIAENE

316

Verering van Sint
Willibrord in
West-Vlaanderen

M. ENGLISH

317

Uitgebreide
Rozenkransprocessie.
Brugge 1659

[J. INBONA]

318

Het liedeken van Biron

H. STALPAERT

321

't Manneke uit de Mane

B.

333

Ex-voto's bij de
W. GIRALDO
St.-Godelievebedevaart te
Gistel

334

Verering van de H. Blasius E.N.
te Kortemark. 1571

340

Uit de Briefschrijver van
Petrus Haeck. 1727

341
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Pensionaten in
West-Vlaanderen.
1800-1801

J. DELBAERE

342

Brugse Kapoenen

C.B.

343

De ‘Vlaanderse
E.N.
kettingbrief’ in het Duitse
volksleven

344

Zilveren drinkschaal voor E.N.
jaargetijde. 1593

347

Vondeling te Ichtegem

M. MISPELON

348

Republikeins Beselare

N. MAES

349

Gusten van Alfons
Mervillie
Vertelavonden te
Hertsberge

350
D.S.

353

Brugs goud en Brugs satijn A. VIAENE

360

Sloping van de kerk te
Roksem

L. DANHIEUX

364

Windmolens te Jabbeke

R. HENNEMAN

368

Onze windmolens

C. DEVYT

374

Biekorf. Jaargang 58

379

II. Zakenwijzer
Plaatselijke Geschiedenis
Brugge 5 16 22 27 32 37 43 51 59 64 71 72 73 97 120 129 135 140 157 159 161 178
185 187 188 190 192 218 224 226 228 236 245 247 248 250 252 256 276 289 296
306 313 314 315 318 320 333 342 343 347 352 360 374.
Adinkerke 5 18.
Alveringem 7 210.
Ardooie 56 59 283.
Avelgem 33.
Berkel (Pervijze) 127.
Beselare 348 375.
Beveren (Yzer) 9.
Beveren (Leie) 10.
Bissegem 185.
Blankenberge 41 178 243 343.
Bredene 40 107 301.
Brielen 94 287.
Dadizele 126 141.
Damme 91 94 203 237 250 297.
Deerlijk 21 187.
Dentergem 10.
De Panne 71 286.
Diksmuide 6 21 127.
Dottenijs 127 167.
Dudzele 200.
Emelgem 185.
Esen 127.
Ettelgem 365.
Geluwe 185.
Gijverinkhove 60.
Gistel 41 171 267 288 302 334.
Gullegem 185.
Harelbeke 30 219 257.
Heist 207 243.
Helkijn 151 188 320.
Hertsberge 353.
Hoeke 178 243.
Hooglede 179 182.
Houtave 28 214.
Houtem (V.) 5 57.
Ichtegem 191 348.
Ieper 5 31 71 192 321 346.
Ingelmunster 179.
Izegem 90 185 310.
Jabbeke 56.
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Kaaskerke 127.
Kaster 152.
Kerkhove 93 126.
Klemskerke 10 40 122 178 318.
Klerken 127.
Knokke 26 154 199 243
Koksijde 6 176.
Kooigem 127.
Koolskamp 56.
Kortemark 340.
Kortrijk 33 64 140 165 184 185 255 288 341 360.
Kuurne 185.
Langemark 126.
Lauwe 185.
Ledegem 185.
Leffinge 112 374.
Lichtervelde 185.
Lissewege 178 189 200 214 246.
Lo 274.
Loker 95 117.
Lombardsijde 140.
Mariakerke 89 114.
Marke 185.
Meetkerke 28 57.
Menen 142 185 371.
Merkem 275.
Meulebeke 29 179 219.
Middelkerke 89 317.
Moorsele 185 219.
Moeskroen 62.
Nieuwkapelle 274.
Nieuwmunster 164 213.
Nieuwpoort 5 16 40 125 135 185 210 274 349.
Oedelem 56 63 156.
Oostduinkerke 5 136 140 210.
Oostende 38 73 79 89 92 111 112 178 183 375.
Oostkerke (Damme) 30 178 198 297.
Oostrozebeke 224 283.
Oudekapelle 127.
Oudenburg 90 365 374.
Pervijze 156 165 217.
Plassendale 16 41 82.
Poperinge 5 231 273 274.
Ramskapelle (B.) 243.
Reninge 124.
Reningelst 95.
Roesbrugge 4 5 9.
Roeselare 43 371.
Roksem 30 308 364.
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Rollegem-Kap. 185.
Ruiselede 342.
Rumbeke 94 185 283 304.
Slijpe 275.
St. Andries 30 159 213 307 317.
St. Denijs 96.
St. Jakobskapelle 127.
St. Jan (Ieper) 251.
St. Joris (N.) 140.
St. Kruis 152 164.
St. Michiels 230 317.
St. Pieters (B.) 198.
Snaaskerke 112.
Snellegem 28 30 56 127 308.
Staden 281 288.
Stalhille 166 318.
Stavele 53 69 174.
Steve 112 127 317.
Stuivekenskerke 127.
Tiegem 127.
Tielt 43 64 96 179.
Torhout 191 221.
Uitkerke 213 254.
Varsenare 57.
Veurne 5 58 136 155 157 186 210 274.
Vijvekapelle 251.
Vijve St. Elooi 224 286.
Vlissegem 25 178.
Waarmaarde 127.
Wakken 64.
Westende 89 140.
Westkapelle 25 243.
Westkerke 364.
Westvleteren 67 351.
Wevelgem 184 257.
Wielsbeke 185.
Wingene 180 283.
Woumen 57.
Wulpen 18 57 317.
Zandvoorde (O.) 38 41 81 112.
Zedelgem 298.
Zoutenaaie 210.
Zuienkerke 57 154 215.
Zwevegem 33.
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Plaatsnamen
Avenzele 199. Ballinckbilck 305. Ballinckpoorte 306. De Blokskes 311. Den Broek
333. Drogen Brood 154. Galgestrate 305. Galgestuk 306. Ganzenveld 200. Ghelmes
straete 218. De Grayaerd (Groignard) 7. Greveninge 198. Heernis 198. Hulstvelde
215. Clutinghe 215. Koeisteertstraat 37, De Krentebroôn 154. Loringe 215.
Meunikkepit 200. Molenhoek (Jabbeke) 369. Montpellier 164 216. Oudewerve 210.
Peerdestraetkin 37. Picquendale 215. Pourbusstraat 37. Ruggebroodvaart 154. De
Schare 353. Spapenhove 202. Springetiende 371. Sprinckmeersch, Sprynckelmeersch,
Sprynckelstick 304. De Snippe 200. St. Denijs (Saint-Genois) 96. Tempeliersgoed
209. Tollieu 215. Villa Iprensis 346. Vlissingen (Oedelem) 63. Wielstuk 304.
Wieltiende 59 371.
Uit de Kuststreek. - Aais, ais 56. Apa- 57 89. Blauwe Poorte 214. Doeze, Dosse,
De Doze 243. Ede 24. Gauwelozepolder 115. Gemene dijk 83. Groenendijk 81. Hede,
heed 25. Heie 11. Heiemolen, Heyhoeck 26. Heve 57 244. Caingnaerds Weghen 83.
Keignaardpolder 82 115. Klemskerke 318. Knokke 199. Kordewagenhoek 244.
Lenspolder 139. Grote Loothoek 210. Magerschorre 26. Mooie, Moye, Mude 243.
Monike- rede 24. Ooze 244. Oudemaarspolder, Oudemeersch polre 243. Oudemanspolder 213. Paleis, Poelaais 56. Paling 56. Pasterspanne, Pasteur 243.
Pastorshoek 214. Rede, ree 24. Reep 89. Rosewaele 213. Sluisput. Sluisvaart 80.
Steense dijk 81. De Stienker 204. St. Katharinapolder 115. Temple 244. Terstreep,
Testerep 89. Vierboet (Fort) 138. Vlisse, Vlissegem 25. Waze 244. Wulfsberge 213.
Wulpen 57. Zwankendamme 214.
Straatnamen te Brugge in Napoleons tijd 195.
Persoonsnamen. Avelina, Eveline (Eve) 345. Mireille 128. Miriam 128. Mia 96.
Ria 128. - Doopnamen (moderne te Brugge, Tielt en Roeselare) 43.
Familienamen. Palynck 57. Watelle (Matelle) 209. - Te Ieper (13e eeuw) 31.
Spandebroek, Spante (bijnaam) 331. - Bakkruyd (vondeling).
Poortersnaam. Bruggeling 192. Bruggelingen = wulloks 72.

Biographica
Beer, Jan de, baron van Meulebeke 219. Behaegel Louis van Tielt, werktuigkundige
96. Bekaert Jan, deken van Veurne 155. Bernolet Jan, advocaat 285. Biéron,
schoolmeester te Ruiselede 342. Bols Jan 98. Bossuyt, schoolmeester te Zwevegem
36. Boudewijn van Konstantinopel 316. Butterman Hugo, van Arkel 224. Carpentier
P.G. van Harelbeke, kanunnik te Praag 258. Caxton William, boekdrukker 27.
Claessins Pieter, schilder 76. Colnet, glasblazers te Brugge 130 135. Courtens F.J.,
griffier van Harelbeke 35. Dallenes, dom Joscio (abt van St.-Bertinus) 231. Debeil
Constant van Aarsele, industrieel 281. De Bo Ignatius, pastoor te Klemskerke 10.
De Bo Lenaart (Deken) 10 186. De Borchgrave P.J. van Wakken 64. Karel de
Gheldere 352. De Lorge Julius van Avelgem, wiskundige 186. Pol de Mont 97. Depla
Alfons, dokter 220. De Visschere Aloys van Ruddervoorde, wiskundige 186. De
Volder J.P. van Gistel, dokter 288. Duclos Adolf 97. Galmart Christiaan, pastoor te
Kerkhove 93. Gramaye Thomas, magistraat en koopman 227. Guido Gezelle 13 186.
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Haeck Petrus, schoolman 341. Hunter Patrick, Engels majoor 37. Inbona Jacques,
Brugs memorialist 120 159. Karel de Stoute 289. Lambin J.J. van Ieper 192.
Lambrecht Mathias, deken van Damme (en bisschop van Brugge) 201. Leroy Jules
9. Lesage Gustave van Hooglede, emigrant te Moline, en zijn zonen missionarissen
182. Malfait Zeger 100. Mervillie Alfons 320 350. Nassau-Corroy, graaf van
Zwevegem 33. Nieumunster, jonker P.C. van 161. Pauwels Armand van Deinze,
folklorist 373. Pepers
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Pieter, beeldhouwer 51. Peutin Jan, edelsmid 151. Pourbus Pieter, schilder 176. Rap
Jan, beeldhouwer 76. Rodenbach Albrecht 100 220. Rodenbach Alexander 229.
Slosse Leopold 311. Suvée J.B., schilder 187. Valckenaere Julius (Horand, H. Norda)
32 53. Van Boterdael, schoolmeesters 342. Vandermeersch F., pastoor te Dadizele
141. Jan van Eyck 73. Jacob van Oost, schilder 247. Vinck Modest, kruidkundige
359. Vyncke Amaat 97 160. De Schryver P.A., pastoor van Harelbeke 258.
Familiekunde: Adornes 315. Baert 30. Carpentier 259. Colnet 135. Coppieters
135. Crombrugghe 163. Dacquet 5. De Beer 219. De Bel 205. Dela Housse 283. De
Volder 288 302. De Vos 212. Gramaye 227. Hunter 37. De Lens 139. Lesage 182.
Mesdach 163. Nassau-Corroy 34. Nieumunster 162. Schinckele 210. Veranneman
354. Watelle ( Matelle) 209.

Oudheidkunde
Opgravingen. Gallo-romeins aardewerk 374. Kerkgebouwen: Harelbeke, Oostkerke,
Snellegem 30; Oudenburg 375; Roksem 30 364; St. Andries 30 307. Grafkelders
met schilderingen: Nieuwpoort 17; St. Andries 308. - Kerkoriëntatie 223. Paalstenen
136. Bourgondische grafmonumenten 289. Grafzerken 126 189. Proosdij 232 en
Stadhuis (Grote St. Joris) 236 te Poperinge. Hofpoort Zwevegem 35. Galgetoren
353. Kasteeltoren 320. Onderaardse gang 353.
Madonna van der Pale van Jan van Eyck 73. Mirakelschilderijen Gistel 337. Plan
van Duinenabdij 176. Borduurwerk: gildevaandel 119; paramenten 360.
Edelsmeedwerk. Zilver: retabel 74; ceremoniestaf 188; Mariabeeld 250; zilverwerk
314 347. Reliekhouder 265. Reliekkistje 263. Offerpateel 205. Klok 214. Koordeuren
in smeedwerk 252. Koorzetel 219.
Hondenmerktekens 29 95. Hopalaam 174. Lukkenijzers 15. Munten 9 62 343.
Potflessen 132. Windmolens 29 359 369 374. Zonnewijzer 60.
Bodemkunde. Polders van Oostende 38 112. Bebossing van duinen 13.

Folklore
Afweer (tegen onweer) 254. Almanakken 296 333. Angelus kleppen 255. Badseizoen
(begin) 183. Bedevaarders (psychologie) 94 254 255. Bedevaartvaantjes 21 91 251.
Berendans 121. Blauwersgilden 8. Dertienavond 352. Doopfeest 169. Doopnamen
(voorkeur) 43 96 128. Draad (gespannen rond kerk of stad) 125. Duivenwijding 20.
Eerste steen (geldstuk onder -) 94. Fooiedag 358. Gaaischieting 118. Garnaalvangst
12. Gebakvormen: Koekebrood 15; lukken 15; makrons 312; Damse mokken 241;
roggebroodjes, schietspoelen 310; wafelbak 352. Goede Vrijdag 239. Handwever
357. Hemelwagen 319. Hommeifeest 175 234. Hommelpap 175. Influentie (influenza)
248. IJsvermaken 51. Kinderspel: tergspel 170. Kaartspel 246 332. Kansspelen:
ankers en zunnen 312; kaarten 312. Kapoenen (Brugse specialiteit) 190 320 343.
Kettingbrief 344. Keuken en koken 372. Kinderen plagen 329. Klederdracht 11 208
246 329 330 331. Knechten en meiden (inhuurtermijn) 381. Koehoorn (toeten) 312.
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Koordedanser 121. Lichtmiskaars 254. Loting 111 206 207. Marktroep 312.
Moerbeien (als geschenk) 282. Mossels venten 207. (Anti-)Mussengilden 224 283.
Nagel (vergulde) geslagen in schip 16. Nakermis 152. Offerande van dieren 20.
Ouders (eerbied voor -) 239. Paasnagel 238. Pastoor (machtige -) 297 298 299.
Pensejagen 1. Processiën 119 157 271 319. Rederijkers 36 141 234. Schuttersgilden
117 233. St. Jansevangelie (kracht) 254. St. Jansvuur 236. Sneeuwman 52. Spel:
Tjilleke leeft nog 352. Spiraalvlechtwerk 67. Spook spelen 238. Stoet (blijde intrede)
233. Strobreien 65. Toverij 237 301 302. Toverringen 54 124. Trouwring 238
Uitvaartgebruiken 62 347. Verloren Maandag 29. Vinkeniers 311. Vogel-
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vangers 311. Votiefkaarsen (wasdraad) op maat 125. Wassen beelden (museum) 218.
Weertekens 26. Wijtewagen 247. Wonderdieren, wondermensen 120. Wulk (in de
vismijn) 72. Zeevissers 92 111 375. Zeewijding 183. Zendbrieven (voor bedevaart)
264. Zieltjespap 169. Zoenkapel 286. Magere merrie rijden (kinderspel) 89.
Volksgeloof. Alruin 122. Duitse schaper 301. Duivel (als dier) 298. Galgejong
122. Geesten (spoken) 355. Gouden en zilveren apostels (bedolven in kerkgrond) 75
375. Heiligschennis 206 254. Hoefijzers 150. Macht van kinderen 63. Van de mare
bereden 23. Naloop 355. Pastoor (duivelbanner) 297. Schavot (zich niet miszien op
-) 22. Spookschip 375. Staartster 128. Tempeliers 209. Vloeken 63. Vroedvrouw
bijhalen 237 355. Vuurschijn 355. Waterduivel (nekker) 23 354 375. Zeemeermin
299 375. Zout (kracht) 237 302. - Zie nog: Sagen.

Volksgeneeskunde
Ziekten. - Blaas 340; buikloop 315; hartkwalen 334; hoofdkwalen 334; huidziekte
252; keelpijn 334; oogkwalen 334; razernij 272; rumatisme 94; steen 245; vallende
ziekte 287; water 23; wratten 167; zweren 252. - Veeziekte 94 154 287. - Plaatsnaam
en ziektediening 92.
Praktijken. - Ex-voto's 108 251 334. Ex-voto-schilderijen 110 338. Geitemelk
273. Kruiden 60. Medaille 21 111. Ringen 272. Steensnijden 245. Schapulier 238.
Votiefkaarsen 334. - Paardenremediën: bloed slaan; bollen ingeven; tonge schrepen
tegen de worm 153-154.

Volksbedevaartplaatsen
Arnèke 94. Bissegem 272. Bottelare 187. Bredene 107. Brielen 94 287. Geluwe 92.
Gistel 334. Harelbeke 257. Hoge Zieken 251. Kortemark 340. Mesen 340. Ruien 92.
Rumbeke 94. St. Jan-bij-Ieper 251. St. Joris-ten-Distel 92. Uitkerke 254. Westrozebeke
92. Wevelgem 257. Zulte 92.

Heiligenverering en -verbeelding
H. Bloed 272. H. Doorn 257 262. H. Kruis 240 316.
O.-L.-Vrouw: van Alsemberg 351; van Bissegem 272; int Boomken 159; van
Dadizele 141; ter Duinen 107; van Groeninge 184; van Gullegem 340; ter Sneeuw
288; van de Textiel 167; van Wevelgem 184. Zie nog: 73 250.
Achas 220. Alexis 272. Amelberga 272. Anna 187 245 247. Antonius abt 94.
Antonius van Padua 110. Barbara 272. Bartholomeus 251. Benedictus 245. Bertulfus
158. Blasius 92 340. Dionysius 96. Elooi 358. Goewaert 95. Genesius 96. Godelieve
171 267 334. Guthago 198. Hubertus 272. Joannes (de Doper) 313. Job 254. Joris
233. Katharina 272. Katharina Labouré 20. Klemens 318. Koleta 272. Kolomba 21.
Kornelius 94 287. Kristoffel 313. Mommelin 167. Niklaas 333 341. Patrick 313. Rita
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110. Rochus 141. Rosa 92. Simon en Judas 313. Stefaan 9. Wandregisilus 158.
Willibrord 317.
Vertellingen en sagen. - Van de huwelijksmakelaar 1. Gouden en zilveren apostels
375. De bloedhond te Zedelgem 298. Van een wonderen haze 146. Heks als haas
302. Van de verdoemde kasteelheer 148. Van een boze kat 145. Ko den Duivel van
Breninge 300. Ko Prest (de toveraar) 301. Lijk door honden verscheurd 298.
Lijmpanne de speelman 297. Marie van de Smisse 273. Schapertje van Knokke 154.
De pastoor van Westkapelle 299. Van een Duitse schaper 301. Van spoken 209 238
355 356. Spookschip 375. Over vloeken en padden 297. Toverringen 54. Verdraaide
bedevaart 255. Verzonken kasteel 359. Van de waterduivel 354 375. Naloop van
Kasteelheer 355. Kruis van Bromholm 316. Van Tempeliers 209 359. Magrietje en
Magrendelke 32 64.
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Legende van de metselaarsketel 140. Legende van Hugo Butterman 224. Legenden
van de bedevaart van Deerlijk naar Bottelare 187.
Recht en instellingen. - Balierecht 35. Beste mes, beste bijl 150. Beste vrome 215.
Boog van de heer spannen 42. Brandmerk 274. Recht van bouwmeester 94. Doodkoop
35. Oude graanmaat 288. IJkmeester van flessen 134. Jaarmarkt 150. Kamerlinggeld
215. Leenverplichtingen (karnavaleske -) 210. Maatsgemeenschap (windmolens)
256. Munten: blauwe munten 343; vlaams pond 62. Pachttermijn (hofsteden) 216.
Inhuurtermijn (knechten en meiden) 276. Schaapdrift 127. Schavot (vermoorde en
moordenaar op het -) 306. Vierschaar met Wielstuk, Ballingbilk en Galgestraat 304.
Vondeling 348. Wieltiende 32 371.

Liederen en Rijmpjes.
Volksliederen: van de H. Godelieve 171 267; van maarschalk Biron 324; van
Genoveva 267; van de wandelaar der Joden 323; van de Brugse Kapoenen 320.
Meyliedeken 323. 't Heeft te Brussel gebrand 352. De meisjes van de stad 330. En
wij gaan een krinoline dragen 330. 'k Heb van de nacht naar d'helle geweest 332.
Sara, je rok valt af 330. Sint Niklaas den heilige man 333. Vivat 't Noorden 207.
Wafeltjes bakken op ne spriet 352. 'k Wilde dat 't altijd kermesse ware 152. - Den
eersten dag is zij ziek geworden 238. Jan mijne man 152. Hij schoot met zout en
poer 302. - Alles is gebeurelijk 331. Als de vrouw draagt de broek 331. Rijmpje op
sneeuwman 52. Vogeltaal 26 312. - Marktroep 312.
Rijmgebeden: Och Here verleen mij kost en kleren 328. Zoet Kindeken 328. Aftelrijmpjes 319. - Tafelrijmpjes 160 275.

Volkstaal.
A-griep 350. Asschale 95. Autokoter 209. Bestebeiers 60 96. Bosmantel 209.
Busbinde 95. Duivekoter 209. Geitefretters (Knesselaarse) 156. Hogeleder 95.
Hondenhout 26. Inkertéren 2. Kattekeutelgrond 78. Koeivellen met tuinstokken 209.
Compositiekasse 202. Een parlafloutje 202. Patattenzak 209. Pupesteerthout 95.
Sponsegrond 160. Sulferhout 26 60. Tweelingtale 63. Visgoesteplekken 207.
Zuigetetten.
Zegswijzen en spreuken. - Drinken:Balierecht koffie 168; melk 168-169; pap:
melkpap, kerrepap, bierpap, kandeelpap 169-170. Kleding: hemd 328-329; broek
330-332; rok 330.
Baas uit den énen arm 4. Alle baten helpen 191. Lijk een die hem een beetje zeer
gedaan heeft 202. Boomtje groot 160. Een trouw en een pacht 2. Moeten oprapen
202. Getrouwd met drie violen 202. 't Is een pieze 175. Bitter gewonnen is bitter
verteerd 358.
Vaktaal. Hommeltaai: hommelboore, -hof, -keete, -manniges, -pap, -perrië, -persen,
-plok, -stekke, -wuppe, -zakken; prochiehommel 174-175.
Zeispreuken 170 191. - Slachten van d'hennen 1. Personificaties 4.
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Etymologie. Kinkhoorn. Kinkankhoorn. Wulk 70-72.

Uit den ouden taalschat
Huusvrauwen bier 217. Casacke 277. Kerremesdach 276. Colve 275. Coornemuyssel
211. Mare 89. Minnood 324. Morissen 77. Nastelinck 211. Nierroedt 211. Paxpot
247. Pendanten 277. Quemoers 218. Salier 247. Zien (sieden) 315. Stadsycker 134.
Stemyne 315. Zwingelen (vlas) 320 349. Vincoort 211. Wallekin 315. Wederbuyck
210. - De broek dragen 87. De grauwe merrie is het beste paard 85. Een gast stinckt
op den derden dach 84. Op 't schip van sint Annuijt zitten 191 320. Oude
spreekwoorden: stadskind gemaakt; in de bel zijn; daar zat een mannetje op de vloer;
ze zijn van Cleve 191. - Oude zeispreuken 191. - Oude muntnamen 9 343. - Soorten
goud 360.
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Boekennieuws
G.P. BAERT. Folklore in de Leiestreek (A. Pauwels) 373. J.N. BAKHUIZEN.
Bonaventura Vulcanius en Leiden 59. 't BEERTJE 1957: Volkskundige almanak 29.
HUGH BENSON. Church Orientations 223. P. BOCKSTAELE. Rond den Heerd en
wiskundige vaklaal. A.M. BONENFANT-FEYTMANS. Orfèvrerie brugeoise 250. P.
DECLERCQ. Nieuwpoort-Bad 185. L. DEFRAEYE. Jubelbedevaart Deerlijk-Bottelare
187. A. DEMEDTS. Abdij Westvleteren 351. J. DE SMET. Brugge einde 18e eeuw 186.
L. DEVLIEGHER. Suvée en Frans Klassicisme 185. L. DEVLIECHER. Gotische
bouwkunst in West-Vlaanderen II 373. J. DHONDT. Vroege topografie van Brugge
313. P. FAVOREL. Guldenbergabdij 184. S. FECHEYR. Stadspatriciaat Ieper 31. J.
GELDHOF. Arbeidersbeweging te Izegem 90. Gidsenboeken voor Brugge 250. J.
GRAULS. Volkstaal en volksleven bij Bruegel 345. P. HILDEBRAND. Capucins en
Belgique 28. P. HILDEBRAND. De Belgische Standaard 286. J. HINDRYCKX. Gids
voor Veurne 186. A. HODÜM. Réforme monastique d'Arnoul le Grand 158. HUIB
HOSTE c.s. Damme (VTB) 91. A. LOWYCK. West-Vlaamse Boerenkrijgers 158. M.
LUWEL. Amaat Vyncke 160. J.H. MAES. Gedenkboek Beselare 375. L. MAES.
Croyances et rites mortuaires 62. PAUL MORGAN. A Caxton discovery 28. J.
NOTERDAEME. Oosthof te Snellegem 28. J. PIETERS. Oostvlaamse bouwlegenden
126. P. SCHMIDT. Dunkle Mächte 344. A. SLEEKS. Bijgeloof te Oostende 375. H.
STALPAERT. Oudvlaamse Zeevisserij 92. H. STALPAERT. Oudvlaamse Keuken 372.
C. THEYS. Geschiedenis van Linkebeek 351. R. VANDENBERGHE. Damme 250. A.
VERHULST. St. Maartenskapittel en ontstaan van Ieper 346. JEAN DE VINCENNES.
Veurne 157. VTB. Westvlaanderennummer 157.
Prenten. - Buitentekst: Lao en de Korighans (Tekening van Pol de Mont) 100. 't
Manneke uit de Mane 332.
In de tekst. Abdijkerk ter Duinen te Koksijde 177. Babetje van de Kosters
(vertelster) 203. Ceremoniestaf van Helkijn 151. Langs de Damse vaart (ca. 1900)
237. Ex-voto's te Bredene 108. Ex-voto's en mirakelschilderijen te Gistel 335 336.
Funderingen van de romaanse kerk te Sint-Andries 307; grondplan van de
baksteengraven 309. Grafmonument van Karel de Stoute te Nancy 291. H.
Doornrelikwie van Harelbeke (reliekkistje en cilinder) 262 263. Hofpoort van het
oude kasteel te Zwevegem 35. Hopalaam 125. Portret van Kan. P.G. Carpentier 259.
Kruis uit een grafkelder te Nieuwpoort 18. De vijf paalstenen van Nieuwpoort
(grondplan) 137. Plan van Oostende in de 16e eeuw 79. Plan van de polders van
Oostende 81. Ligging van Wielstuk Galgestuk en Ballinckbilck te Rumbeke 305.
Plokstoel 69. Voormalige Proostdij te Poperinge 233. De Sint-Laurenskerk te
Nieuwpoort 17. Strovlechter aan het werk. Voorwerpen in spiraalvlechtwerk 67.
Plan van Zandvoorde (O.) 113. Wijnflessen uit de 17e en 18e eeuw 131.
Vraagwinkel. - Aller en Flandre sans couteau 192. Het bisschopskasteel van Helkijn
320. Hoe oud is ‘Bruggeling’? 192. Doopnaam van lokomotieven 12. Frankemans
256. Nederlandse geschiedenis op de oorkonden 192. Kromme kerken 253. Lof van
de Vlaming 192. Naar de markt van Frankfort zenden 256. Vercruysse, alias Joseph
de Félicité, van Kortrijk 140. Viering van de Guldensporenslag te Namen 191. De
windstorm van Dr Karel de Gheldere 352.
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