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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]
Vertellingen van Bachten de Kupe
Van twee houtrapers
Daar waren 'n keer twee oude en versleten patjakkers, doodarme menschen, è vint
en è wijf, die kunnen of niet moesten hout gaan rapen. En al de dagen die God
verleende, goewere slechtwere, hoogdag leegdag, waren z'op den dool achter
brandinge.
Op zekeren dag nu waren z'aan 't rapen in 't busch, als de kasteelhere met een hele
bende jagers, mannevolk en vrouwvolk te peerde, door de busschen kwam gereden.
En 't is toch Gode geklaagd, raziaande 't wijf, de die 'n weten niet waar belonden met
hun weeldigheid, dat 'n heeft geen strooi van d'eerde te heffen, en wijlder die haast
geen poot meer kunnen roeren we gaand'er nog onze endeklokke aan halen in 't busch.
En 't schoonste van al, zei de vint, dat is nu 'n keer de schuld van niemand anders
dan van Adam en Eva, die twee loetefaais, en nog meest van al van Eva, dat dom
schepsel. Ja ja, had het maar met ons te doene geweest, we zouden dat wel anders
geschaveeld hebben.
Alzo waren ze daar aan 't aftellen en ze zagen niet dat de kasteelhere op enige
stappen van daar zijn peerd aan een eekzaad had gebonden en bachten een dikke
eeke stond en al hoorde wat ze zeiden.
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Als hij nu 'n keer genoeg wiste kwam hij konsuus-konsoo tot bij de rapers gewandeld
en God vordere je menschen, zei hij... Ze verschoten alle twee dat ze hutsten en op
den slag was 't uit met vertellen.
't Was 't wijf die eerst heur zinnen vergaarde en menere den baron, zei ze, we
waren ik en mijn man juiste bezig met zeggen, enja è mensche klapt altijd entwaar
van, en is dat nu algelijk niet wreed, menere, dat twee oude versleten spoken lijk
wijlder nog gehele dagen moeten op ons klauwier staan, en datte door de schuld van
die lutte van 'n Eva. Hadden ze nu 'n keer anders te werke gegaan, 't ging een hemeltje
zijn op aarde. 't Had moeten met ons te doene zijn, wij gingen dat slimmer aan boord
leggen.
Hewel, zei de kasteelhere, ik 'n ben ik nog de wonderlijkste van de wereld niet.
Gij zijt alle twee fraaie devorige menschen en voor u wil ik 'n keer entwat uit mijn
zin doen. Ge moet horken. Als ge wilt is 't uit met armoezweren en gij zijt hier heer
en meester op 't kasteel. Op één conditie. Er is daar een zale waar ge geen voet moogt
inzetten, voor julder hoofd niet, of ge zijt van kamers buiten. 't Is al.
Ze waren zot van blijdschap als ze dat hoorden, lieten hout en busch in den brand
en gingen mee naar 't kasteel als Mijnhere en Madame.
Den eersten nuchtend sliepen z'een gat in den dag, zulke beddingen waren ze niet
gewend, wat een verschil met hun kafzak en strobondels. Ze gingen gekleed in laken
en zijde, aten en dronken van 't beste eerst en meest, en 't was avond eer dat ze 't
wisten.
Den tweeden dag van 't zelfde. En den derden dag nog 'n keer. Maar den vierden
dag, tegen dat het noene was waren ze al tenden loop en 't moest er lijk om doen, ze
stonden voor de deur van de verboden kamer. Maar ze keerden zere were.
's Anderendaags was 't weer 't zelfde liedje, maar wat ten duvel zou er daar wel
mogen zijn, zei den enen tegen den anderen, dat we daar geen voet mogen inzetten.
En dat we het toch moesten 'n keer riskieren, zei 't wijf, 't is niet è' mensche die 't
van ze leven gaat weten.
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Ze konden het ten langenlaatste niet meer herden en al hun asem ophoudend deden
ze de deur zoetjes open en gingen binnen op de toppen van de tenen.
Ze stonden daar vergaapt te kijken op die grote pracht, tapijten op de vloer van
wel een vuist dikke, en de muren rondom tot manshoogte bekleed in eekenhout,
schone uitgesneen in kotjes en krulletjes lijk de biechtstoelen in de kerke.
Ze voelden en tastten overal aan lijk kinders, en 't wijf stak heur wijsvinger in een
van die kotjes, lijk voor d'aardigheid.
Te midden de zale was er een groten duvel van 'n tafel in herte van eeken. En op
die tafel in 't midden een omgekeerde tellore. Dat was toch aardig, en wat voor een
peerdegedacht van dat alzo te doen, wat zou er daar toch mogen onder zitten?
Zonder nog verder te peizen heft het wijf die tellore op. Maar menschen toch is
me dat verschieten! Een muizeke springt weg van onder de tellore, te vierklauwe
over de tafel, en vandaar in enige sprongen naar de muur, en rap lijk 'n schicht in
een van die gaatjes.
Ze waren lijk van d'hand Gods geslegen. 't Was gebeurd. En niets meer aan te
doen, éér dat ze 't wisten.
Ze gingen al duikenekken de kamer uit, lijk twee die 't niet helpen kunnen, en van
armoe moesten ze were van nieuwen eersten hout gaan rapen.
- Naverteld naar R.S. van Beveren, geboortig van Roesbrugge, die het in zijn
kinderjaren hoorde van zijn moeder.

Karel den Draaier
Trezige uit de Kaffiereke was al veertig jaar weeuwe van Karel en 't en had nog nooit
in haar zin gekomen van te hertrouwen, en lijk of dat er niets eeuwig duurt, de dag
kwam dat ze dood ging.
Zo ze kwam toegaande bij Sinte Pieter. Wie we daar nu hebben, zei Sinte Pieter,
we waren je allange verwachtende, kom zere binnen in den schonen hemel.
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Ja maar, menere Sinte Pieter lijk 'n fraaien, zei Trezige, dat je moeste 'n keer willen
kijken in je boeken achter Karel m'n man zaliger.
't Was maar 'n woord en Sinte Pieter haalde 'n groten boek, miek zijn groten duime
nat en versloeg 't ene blad achter 't ander, maar van Karel geen gewag. Dan van 't
zelfde in een ander boek. En alzo doorbladerde hij ze allemale, van den eersten tot
den laatsten, maar zoveel appels als peren.
Trezige stond daar beteuterd te kijken en Sinte Pieter kreeg kompassie met 't
mensche en tut-tut-tut, zei hij, kom maar binnen, we zouden kunnen blijven zoeken,
't gaat toch al juiste zijn.
Ja maar, zei Trezige, 't is al wel en stijf wel, maar 't is al dat niet, ik zou willen bij
Karel zijn, 't is nu al veertig jaar dat hij bij den Here is.
Nu vrouwtje, zei Sinte Pieter, als ik je moge een raad geven, ware 't mijn doens
'k zou 'n keer inkertéren in d'helle.
Wat zeg je daar, zei Trezige, in d'helle, wat peis-je wel van Karel, zulk 'n fraaien
vint, van al den tijd dat we getrouwd waren hebben we nooit geen de minste woorden
gehad, en altijd zo bedienstig dat hij was.
Ja ja, vrouwtje, 'k heb hier al van soorten tegengekomen, 'k zou ze kunnen stressen
uiteendoen, 't moet al zo zuiver zijn dat eeuwig blinkt, zei de heilige man en hij
toogde schone de weg.
In d'helle wisten ze ook van geen Karel. En om het kort te namen, derde keer goe'
keer, 't eindigde met naar 't vagevier te gaan.
Ze was nog maar met rooi aan 't portaal of een jong duveltje kwam voor den dag
en wees naar binnen. Maar menere den duvel, zei Trezige verstoord, als ik moge een
woord spreken, met wie peis-je wel dat ge te doen hebt, 't is maar om 'n keer te weten
of Karel, mijn man zaliger, hier nergens te boeke staat, en hij is al veertig jaar dood,
zei ze.
Als het duveltje dat hoorde was hij in een gauwte weg en in een-twee-drie daar
were met een hele bende oude duvels.

Biekorf. Jaargang 60

5
Ze peisden en herpeisden, keken sterlinge naar de vaute, hun voorhoofd kwam in
rompelingen van 't klare peizen, hun mond ging open, maar er kwam geen woord
uit.
Trezige gerocht danig op haar ongemak en was tewege weg, of is 't misschien
Karel die al veertig jaar aan 't wiel staat van de blaasbalg, zei daar een van die oude
duvels, Karel den draaier dat we zeggen...
Djuistement, 't en kon niet missen, dat moeste Karel zijn.
En waarom Karel, de sukkelaar, daar nu al veertig jaar aan 't wiel stond, vroeg
Trezige bedeesd. En ze kreeg voor antwoorde dat Karel, voor elke keer dat hij haar
bedrogen had, een toer aan de wrange moest doen...
Nu wist ze genoeg. Ze keerde zere were naar Sinte Pieter en liet Karel maar waar
hij was.
- Gehoord van dezelfde op de palingsouper-feestavond van de bijenbond ‘De Bosbie’,
gehouden te Krombeke op 27 november 1958. R.S. heeft deze vertelling zelf eerst
gehoord omstreeks 1930 op de douanepost Le Touquet (bij Ploegsteert).
Stavele.
A. BONNEZ.

Nota bij de vertelsels.
Van de vertelling van de ‘Twee houtrapers’ zijn in Vlaanderen enkele varianten
opgenomen. In de ontknoping, de verbodsbepaling, is er enig verschil: de
bevoorrechten mogen een kasteelkamer niet binnentreden alwaar de lokkende schotel
opgesteld staat, ofwel: ze mogen tijdens een vorstelijk maal een bepaalde gedekte
schotel niet inkijken. De schotel heeft als inhoud een muis of een vogel.
Een Westvlaamse opname bij J. Leroy [Zeisels en Vertellingen, Tielt, 6de uitg.,
dl. I, blz. 149-152]; twee Oostvlaamse opnamen, de ene bij A. Joos [Vertelsels van
het Vlaamsche Volk, dl. II, blz. 58] en een in Volk en Taal [Jg. IV (1891-92), blz.
28, afkomstig uit Melden en in verband gebracht met Keizer Karel].
In de algemene catalogus [St. Thompson, Literature Index, Copenhagen, 1955,
dl. I] luidt thema C 324: Tabu, looking into jug (Kijken in kruik of schotel, een vrouw
doet het, er springt een muis uit) wijst naar het vertelseltype 1416, en naar Duitse,
Deense, Franse, Spaanse en Joodse varianten. Waarschijnlijk vindt men de oudste
vermelding bij T. Crane, The Exempla of Jacques de Vitry [London 1890, blz. 139,
nr. 13].
De vertelling Karel den Draaier hebben we in geen Vertelselcatalogussen
aangetroffen, we kennen er geen varianten van. [H.S.]

Biekorf. Jaargang 60

6

Gezelliana.
Serpentenglazen
Dit woord lees ik in een gedicht door Guido Gezelle gemaakt bij gelegenheid van
de viering, op 25 januari 1897, van Raphaël De Bo, kapelmeester en orgelist van de
O.-L.-Vrouwekerk te Kortrijk.
Het gedicht staat in de bundel Gelegenheidspoëzie (3e druk; ed. Baur, blz. 606)
onder de titel Lofdicht. Het stuk is veeleer een feest- en drinkliedje, te zingen door
de kerkzangers die de gevierde vier plaasteren borstbeeldjes van componisten
aanboden om er mede zijn klavier op te smukken.
In de derde strofe spreekt Gezelle van een onlangs gevierd jubilé waar De Bo
tegenwoordig was en blijk gaf dat hij, ook met de glazen handboom, goed kon
meedoen. Deze strofe luidt als volgt:
De Bo, 't was onlangs jubilée;
gij deedt met ons uw beste meê
om zangers- en serpentenglazen
vol wijn te doen en uit te blazen.

Op dit feest werden de glazen van de zangers en van het ‘serpent’ flink gevuld en
flink geledigd: zo moet men deze versregels verstaan. Bij de kerkzangers behoorde
immers het serpent, d.i. het slangvormig blaasinstrument bespeeld door de serpentist
die, vooral op de uitvaarten, bij het zingen van metten en lauden, de zangers
begeleidde. Te Kortrijk en elders noemde men die speler eenvoudig 't serpent. Hoewel
hij in burgerspak (zwarte redingote) met de geestelijkheid op straat meeging, terwijl
de zangers in toog en roket met vliegende mouwen opstapten en het miserere zongen,
toch behoorde het serpent volwaardig tot de kring van koor en zangers. Gezelle noemt
de man dan ook in één adem met zijn vrienden in dat versje dat spreekt van ‘zangersen serpentenglazen’.
Er was eigenlijk maar één serpent op Gezelle's parochie (O.-L.-Vrouwekerk) en
dat was Jan Neirinck, die een maand tevoren, op 13 december 1896, samen met de
koorzanger Louis Surmont, zijn jubilé van veertig jaar serpentist gevierd had. Gezelle
had dan ook een lang gedicht opgesteld (Gelegenheidspoëzie blz. 479-480) waarvan
de slotregels luiden:
Heer Surmont en Heer Jan, ze mogen lange jaren
de stemme van 't serpent met de engelstemme paren...

Jan Neirinck is meer dan 50 jaar serpent geweest. Hij bespeelde, als ik goed onthouden
heb, een koperen instrument, een soort tuba. Was dat nog een oud en echt ‘serpent’?
Muziekkenners zullen dat nader kunnen toelichten. En weten te zeggen of er nog
ergens alhier een serpent in begrafenisstoeten meegaat.
E.N.
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Nieuwe jaer van Brugghe
Een gelegenheidsgedicht van Anthonis de Roovere
1480
De oudste nieuwjaargedichten in de Nederlandse letterkunde staan op de naam van
de Brugse rederijker Anthonis de Roovere (ca. 1430-1482). Terwijl het Kerstfeest
als zodanig hem niet heeft geïnspireerd, liet de dichter van de talrijke Marialoven
een reeks van vier nieuwjaargedichten na, die zich ontspinnen als allegorieën op de
lamp, de spiegel, het balspel en de beukelaar (schild). Een hekelend refrein (Ick
worde met desen nieuwen Jaere) is eveneens een nieuwjaargedicht. Deze gedichten
werden door Dr. J.J. Mak voortreffelijk uitgegeven en toegelicht(1). Onze voorliefde
gaat echter naar een zesde nieuwjaargedicht van De Roovere: de ballade Nieuwe
Jaer van Brugghe(2).
Om vele redenen is dit gedicht ons dierbaar. Het werd ons in een feilloze Brugse
vorm overgeleverd. De autograaf van De Roovere kwam immers in de handen van
de Brugse rederijker Eduard de Dene († 1579), die een bloemlezing uit de werken
van zijn stadsgenoot en kunstbroeder heeft samengesteld en uitgegeven (Antwerpen
1562). Het gedicht is ook een van de zeer weinige juist gedateerde stukken van De
Roovere. En ten slotte: de eigen Brugse inhoud van dit gedicht werd door de geleerde
Noord-Nederlandse uitgever over het hoofd gezien. Deze nalatigheid, die voor de
historische en taalkundige (en esthetische) interpretatie niet zonder gevolgen kon
zijn, moge hier hersteld worden.
De 20 strofen van deze ballade houden het volgende in.
De dichter gaat op wandel aan de hand van zijn zuster Kennisse. Zij rusten uit bij
een ‘loopende waterken... daer vele soete cruydekens’ stonden. De dichter valt in
slaap en heeft een droom die, na de ontwaking, door Kennisse zal uitgelegd worden.
De droom verplaatst de dichter in een vervallen Eester, dat bij een water gelegen
is. Kostbaar is hier de keus en de beschrijving van dat ‘eester’(3). Te Brugge heeft
eester (heester) een eigen locale betekenis gehad, nl. een ommuurde lusthof, waarin
of waarbij een huis (herberg of huis van plaisance) stond; het eester zelf was een met
zorg en smaak

(1) De Gedichten van Anthonis de Roovere naar alle tot dusver bekende handschriften en oude
drukken. Zwolle, 1955.
(2) In de uitgave Mak blz. 360-365; commentaar blz. 25, 100.
(3) Kiliaan heeft reeds in 1574-1599 eester/heester (= hortus, pomarium) als een Brugs woord
opgegeven. WNT verzendt alleen naar De Bo. Over ‘heester’ te Brugge, zie A. Heins, Une
folie du XVIIIe siècle. Le ‘Heester’ à Bruges in Revue belge d'archéologie et d'histoire de
l'art I (1931) 223-226.
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aangelegde tuin, beplant met bloemen, sierstruiken en fruitbomen. De Roovere
beschrijft het vervallen Eester van zijn droom in de volgende strofe:
Want de Galerijen / de Heckens / de Glenden*
De Alleyen / de Thuynen / de haghen van roosen
De baelgien / sitsteden / dlach al in allenden
Niemandt scheen op dat Eester gloosen*
Fonteynkens / speykens / tlach al vol noosen*
Waterloopkens / walgrachtkens ende al
Wijngaerdekens / vruchtkens / het sal by poosen
Versluysen / bederven / groot ende smal.

*

balustrades

*

te letten
beschadigd

*

In dit vervallen Eester verschijnt een arme kranke vrouw die een klaaglied aanheft:
zij ziet zich verlaten in haar ziekte en nood, besprongen door schuldeisers, van verdriet
dreigt haar hart te breken. Doch drie vrouwen treden op en komen de wanhopige
opbeuren met ‘spyze ende dranck,... minnelycke tale... ende chierheyt’. God zal haar
niet verlaten, zo verzekeren zij, indien zij maar wil beroep doen ‘op de gratie van
onsen Here’. En zie! de zon rijst op en zendt stralen over het Eester, zes stralen. En
terwijl de dichter zich opricht om dat lichtwonder te zien ‘soe waren die Raeyen ses
menschen (ge)worden’. Deze zes mannen brengen heil en herstel voor ‘de Vrouwe
ende haer vervallen Eestere’. Zij zijn mannen van eer, vrienden in de nood, weldoeners
die nu de ‘thuynen, glenden, haghen, voetpaden, beecxkens’ van dat Eester in de
oude luister herstellen.
Nu mag de dichter uit zijn droom ontwaken en luisteren naar zijn zuster Kennisse,
die hem de betekenis van zijn droom zal uitleggen. Het Eester verbeeldt de stad
Brugge:
Het Eestere dat ghy saecht lijden schennisse
Dat machmen der stede van Brugghe verstaen...

De zieke vrouw symboliseert het volk van Brugge:
Ende de Vrouwe met sware sieckten bevaen
Is dinwoonende volck / iae goet van gronde
Die langhen tijdt hebben haer clachte ghedaen
Om remedie van huere onghesonde*.
*

ziekte

De drie caritatieve vrouwenfiguren zijn Aalmoes, Kerkversiering en Goddelijke
Dienst: door hen gaat devotie samen met broodwinning en uitdeling van de
armendissen.
En eindelijk, de zes ‘Raeyen’ of zonnestralen zijn de Zes Gecommitteerden aan
wie dit nieuwjaargedicht wordt opgedragen. Door hen worden ‘poorten, mueren
voorsien en straten, brugghen, caeyen... daer menich mensche aen wint zijn broodt’.
Door hen worden de benarde stadsfinanciën weer gezond gemaakt en de Brugse
poorterij zal haar krediet herwinnen. Zij zijn de herstellers van de stad Brugge, die
weer een heerlijk en bloeiend Eester aan 't worden
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is. Dankbaar begroet de dichter deze mannen en vergelijkt hen met ‘de eerbare vroede
van Athenen’. En de twintigste en laatste strofe brengt het adres aan de Zes
Gecommitteerden:
Dies wensch ik desen edelen Raeyen
Welvaren tot hueren nieuwen Iaere.

De Zes Gecommitteerden aan wie De Roovere dit nieuwjaargedicht aanbiedt zijn
geen onbekenden in de geschiedenis van Brugge. De aanstelling van deze ambtenaren
valt samen met de politieke omkeer gedurende de eerste maanden na de dood van
Karel de Stoute (5 januari 1477).
In mei 1477 werden de twee stadstresoriers zes gecommitteerden bijgegeven die
weldra heel het geldelijk beheer van de stad in handen hebben genomen. Aanleiding
daartoe was de benarde toestand van de stadsfinanciën. De Roovere heeft in zijn
Cronike de aanstelling aangetekend van ‘die vj. ghecommitteirde die doe tregement
hadden vander stede goedinghen’(4). Deze overgangstoestand zou duren tot in 1485,
toen zes tresoriers het beheer weer overnamen.
In de rekeningen worden de gecommitteerden gekwalificeerd als ‘ghecommiteirde
vander stede van Brugghe, ghestelt ende gheordonneirt byden ghemeenen buke
vander selver stede, ten generalen ontfanghe ende huutghevene vander voorseyder
stede goede’. Deze mannen hebben hun taak ernstig opgevat en zijn zeer actief
geweest. De ‘reparatie van poorten, muren, cayen, galeryen ende thorren, gariten,
brugghen’ en allerlei werken van openbaar nut werden door hen uitgevoerd. Daarvan
getuigt de série speciale ‘Rekeningen Reparatien’ over de jaren 1476-1481 die, naast
de gewone rekeningen, nog heden op het stedelijk archief bewaard zijn(5).
De zes gecommitteerden in functie op 1 januari 1480 waren de volgende personen,
leden van bekende Brugse geslachten(6).
1. WILLEM HOUTMAERT. Een aanzienlijk poorter die in 1480 eigenaar werd van
het kasteel Rosenburg (bij het Fluweelhof) op St.-Gillisparochie. Willem was zoon
van Thomas, die in 1444 als koning van de St.-Jorisgilde voorkomt; zijn huwelijk
met Magdalena de Witte en, na haar dood, met Katharina Metteneye, verbinden hem
aan het stadspatriciaat van zijn tijd. Van gecommitteerde van de stad werd hij
commissaris van de hertog (1485-86). In 1487 werd hij tresorier, om

(4) Excellente Cronike van Vlaenderen (ed. 1531) f. 186.
(5) Stadsarchief Brugge. Stadsrekeningen 1477-1480. Rekeningen Reparatien, Register
1476-1481, f. 193 ss. - Dhr. A. Schouteet, wn. stadsarchivaris, dank ik hier voor zijn
dienstvaardigheid bij miin opzoekingen in het stadsarchief.
(6) De volgende gegevens willen niet volledig zijn. Zii werden opgezocht in de stadsrekeningen
1477-1485; in de delen V en VI van het Inventaire des Archives van L. Gilliodts-van Severen;
in de genealogische werken over Brugge, o.m. van J. Gailliard (Bruges et le Franc; Inscriptions
funéraires et monumentales I-III); P. Van Zeir, De armendissen der oude Brugse
stadsparochies vôôr 1526 (Verhandeling Leuven, 1957).
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in het beroerde jaar 1488 met de vijf andere tresoriers in het schepenhuis gevangen
te worden gezet. Hij kwam nog terug in de politiek en is ca. 1494 overleden. Was
dismeester van St.-Gillisparochie 1476-81.
2. LIEVIN VAN ASSENEDE. Zoon van Joris; behoorde tot de adel van het
Vleesambacht. In 1484 burgemeester van schepenen. Kerkmeester van St.-Jakobs
waar hij begraven werd (1500). Gehuwd eerst met Anna van Bassevelde, daarna met
Agnes Sleyts.
3. CASIN PIERINS. Wist zich als gecommitteerde te handhaven vanaf 1477. Was
eerste tresorier in 1488 en speelde een belangrijke rol in het proces tegen Pieter
Lanchals (maart 1488).
4. JAN DE PLAET. Was reeds in 1463 tresorier, samen met Zeghin de Baenst, Jakob
Breydel en Anselmus Adornes. Gecommitteerde in mei 1477. Dismeester van
St.-Gillisparochie 1454-57.
5. PIETER VAN MUELENBEKE. Zaakvoerder van het klooster van Bethanië;
dismeester van O.-L.-Vrouwparochie 1471-80.
6. FRANSOIS VAN BASSEVELDE. Heeft herhaalde malen het schepenambt bediend.
Met deze magistraatspersonen heeft De Roovere in de jaren 1465-1480 veel omgang
gehad. Zijn bewondering en dankbetuiging, hoe vleiend ook in de uitdrukking, zal
welgemeend geweest zijn: hij was immers ‘vry metselaer van zynen ambachte’ en
moet de uitvoering van de herstellings- en verfraaiingswerken zeer hebben
gewaardeerd. Te meer omdat hij er, als man van het bouwvak, zelf profijt van trok.
Ook als ontwerper van ‘togen’, van stellages en ‘perken’ met personages en figuren,
verschijnt onze dichter nog weer in de rekeningen van de Gecommitteerden: in
augustus 1478, bij de inkomst van hertog Maximiliaan werkte hij, met een groep
timmerlieden en schilders, aan de heroprichting van de drie togen (bij de Molenbrug,
de Burgpoort en het Prinsenhof) die hij op Pasen van het vorige jaar voor de
begroeting van Maria van Bourgondië had ontworpen en uitgevoerd(70. Voor de
Gecommitteerden schijnt De Roovere zelfs een soort ‘toog’ voor ogen te hebben
waar hij hen, in de voorlaatste strofe, met de wijzen van Athene vergelijkt:
Men machse by comparatien tooghen
Bij den eerbare vroede van Athenen,
By wiens regimente moeste verdrooghen
Alle der Griecken claghen ende stenen.

En men zal gaarne de dichter geloven wanneer hij, na deze literaire lofprijzing, schrijft
(v. 158) dat ‘den aerbeydt quam uut ionstighen sinne’.
In het gedicht herkennen we ook de hand van de Brugse kroniekschrijver. In april
1480 noteert De Roovere in zijn Cronike de ineenstorting van de ‘gheloofsamichede’
van de poorters te Brugge. Dit woord, dat (voor zover we weten) alleen in het
vernieuwde privilegie van Brugge (21 april 1477) voorkomt, betekent: crediet,
vertrouwen in iemands vermogen

(70 Gilliodts, Inventaire VI 81 159 170,
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om zijn geldelijke verplichtingen na te komen(8). Het privilegie bepaalt dat degene
die, na gekocht te hebben ‘by zyne gheloofsamichede’, zich terugtrekt op het gebied
van het Proossche, niet meer vrij van vervolging zal zijn(9). De Roovere heeft dat
zeldzame woord in zijn Cronike en in zijn Nieuwjaargedicht overgenomen. In de
Cronike luidt de tekst:
‘Item in dit iaer (1480) lieper vele huyt Brugghe, poorters ende andere, van
schulden, ende vluchten som in Zeelandt, andere in cloosters, ander up tproosche,
elc daer hi mochte, twelc een sake was wel om te beclaghene, want daer mede die
gheloofsamichede onder tvolc began te vergane, ende was ghenouch een beghinsele
vander declinacie vander stede van Brugghe...’(10)
In het gedicht (v. 57-59) klaagt het volk van Brugge:
Ick en derf nieuwers thooft uut steken
Want alle de wereldt ben ick schuldich,
Gheloofsaemicheydt moet my ghebreken...

De dichter blijkt niet onverschillig te hebben gestaan te midden de politieke passie
die zijn stad in die beroerde jaren verscheurde. In de verzen (v. 61-64):
Het rochelen* der verckenen menichfuldich
Doen mijnen Eestere verdriet en schade

horen we een felle toon die kennelijk tegen de tegenstanders van de Gecommitteerden
gericht is.
Heeft dit Nieuwjaargedicht nog een andere ondergrond?
Misschien is het volgende alleen een toevallige samenloop van omstandigheden.
Op Nieuwjaaravond kwam hertog Maximiliaan, na wekenlange afwezigheid, uit
Gent te Brugge aan(11). Op Nieuwjaardag (1480) ging hij op het stadhuis spreken met
de magistraat om 's anderendaags naar Gent terug te keren(12). Hebben de
Gecommitteerden, in het vooruitzicht van dit bezoek, hun vriend de ‘stadsdichter’
misschien om een nieuwjaargedicht aangesproken? Werd De Rooveres gedicht, dat
het werk en het beheer van de Gecommitteerden ophemelde, op die nieuwjaardag
daar op het stadhuis aan hertog Maximiliaan getoond? een gelegenheid om in het bij
zijn van de prins de verantwoordelijke mannen van de stad te huldigen? Voor
Maximiliaan, die alleen zijn Duitse moedertaal kende, was het Vlaams enigszins
toegankelijk, en men weet hoezeer hij de dichtkunst in de germaanse volkstaal
genegen was. De gestelde vragen moeten echter, bij gemis aan documenten,
onbeantwoord blijven.
A. VIAENE.

(8)
(9)
(10)
(11)

Verdam 2, 1274 heeft De Roovere hier niet geëxcerpeerd.
Gilliodts, Inventaire VI 147.
Excellente Cronike f. 219.
H. Vander Linden. Itinéraires de Marie de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche, Brussel
1934, blz. 68.
(12) Het Boeck van al 't gene datter geschiedt is binnen Brugghe (1477-1491), ed. C. Carton (Gent
1851), blz. 19.
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Zonnewijzers op Jezuïetengoed
De vervallen gebouwen van de gewezen Augustijnerabdij Zoetendale staan langs de
Brieversweg op een grenshoek - een ‘driepikkel’ - van de gemeenten Middelburg,
Moerkerke en Maldegem. Volgens het getuigenis van oude bewoners had Moerkerke
‘maar gewillig een schicht bij de poorte en zonder gebouwen’. Enige witte stenen
duidden de scheiding aan en de kinderen speelden er rond en boften: ‘Wulder staan
hier op drie prochies!’.
Na de godsdienstberoerten van de zestiende eeuw, in 't jaar 1584, verkregen de
Jezuïeten, door tussenkomst van koning Filips II en met goedkeuring van Paus
Gregorius XIII, ‘l'union et incorporation de l'abbaye et monastère de Soetendaele
lez icelle ville de Bruges, ensamble les appendences et dependences, fruictz, censes,
rentes, droictz et aultres en provenans, mentionnez es bulles et provision apostolicques
sur ce depeschées’(1).
Honderd jaar later, in 1689, vergrootten zij aanzienlijk deze eigendom door ankoop
van het uitgestrekte aanpalende goed het Heijbeij, dat wel langs de Moerkerkse grens
doch geheel op de gemeente Maldegem gelegen is: ‘twee hondert vijftich ghemeten
landts, bosch, meersch ende velt, deel van drije hondert ghemeten landts luttel meer
ofte min metten huze, scheure, stallijnge ende boomen daer oppe staende ende
medegaende ghenaemt het Heijbeij’.
Beide eigendommen besloegen samen, in de 18e eeuw, in ronde cijfers ongeveer
369 gemeten of 163 hektaren, meest bosch ‘wildernesse en morasscherie’, daar in
begrepen ‘'t Groot morasch’ en ‘de Waterbusch’, zodat het landbouwbedrijf de
kleinste oppervlakte besloeg.
De ommeloper voor Zoetendale (van Maldegem) beschrijft ongeveer dezelfde
toestand: ‘De paters Jesuiten in Brugge eene seer groote partije land, bosch ende
dreven, dijcken ende marasschen genaemt het goet Zoetendaele cum westzyde aen
de Oostdreve van hun zelf s goet genaemt het Heijbeij... groot 145 gemeten 74
roeden.’(2).
In de 19e eeuw had het landbouwbedrijf zich uitgebreid, doch op het einde kon
één pachter maar moeilijk met goede uitslag de grote hofstede uitbaten. De landerijen
werden dan onder vier pachters verdeeld en elk mocht op het hoferf een aangepaste
woning betrekken.
Vlak bij de ingangspoort, in de top van de witgekalkte zuidgevel van het
hoofdgebouw, ziet men nog de zonnewijzer. ‘Dat is nog een overblijfsel van de
Tempeliers, beweert de oude boer, de scha'uwe

(1) Rijksarchief Brugge. Blauwe nummers, nr. 9.655 en 11.165.
(2) Zelfde archief. Aanwinsten 6.388, f. 117 v.
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van d'ijzeren stave wijst d'ure aan, en alzo wisten d'arbeiders op 't hof wanneer dat
't maaltijd was.’
Op de voorgevel van het kasteel Nieuwenhove, te St.-Kruis langs de Leegweg
gelegen, staat er ook een zonnewijzer. De toenmalige eigenares, Weduwe Willem
Perduyn geboren Therese del Flye, verkocht in 't jaar 1683 ‘een schoon huys van
plaisance ende hofstede met de nombre van ontrent achtenveertigh ghemeten lants
dannof de sessendertich ghemeten salvo justo syn proostlanden... gheleghen... in de
prochie van Sinte Cruys... dies de huysinghen staen ten groote ruine, invallynghe
ende reparatie...’(3).

Kasteel Nieuwenhove met zonnewijzer (St.-Kruis, Leegweg)

Het volgende jaar schenkt de koper, Nicolaus du Four, ‘inter vivos ende metter
warmer hant’, de proostlanden met ‘t'opperhof metten nederhove genaempt t'goet te
Nieuwenhove... omme de goede jonste ende affectie die hy is dragende aen het
collegie der

(3) Zelfde archief. Blauwe nummers, nr. 10.740.
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societeyt Jesu binnen Brugge ende bysonderlick ter contemplatie van synen soone
magister Nicolaus du Four, religieus ongeprofest van de selve societeyt...’ met de
uitdrukkelijke voorwaarde ‘dat naermaels daervan soude mogen worden gemackt
ten profytte van tselve collegie een speelhof met reserve van het usufruct van diere
syn leven langh gedeurende’(4).
Nicolaus junior, zijn zoon, bepaalt zich echter niet tot de proostlanden alleen, doch
hij schenkt bij testament van 4 oktober 1684 ‘alle syne goederen hoedanich die syn
ende waer die syn... tsy in Vlaenderen of te daer buyten, te gheven an de voorseide
societeyt binnen de provincie van Vlaenderen Vlamingant ter dispositie van den seer
eerweerdighen pater provinciael... behoudens het volle usefruyt’.
Vader du Four keurt dit testament goed, doch op zekere voorwaarden: ‘te weten
dat het voorschreven testament niet en sal wesen ter dispositie van den eerweerden
provinciael, maer wel ende alleene sal syn ende blyfven ten proffyte van het college
der societeyt Jesu binnen Brugghe... met last nochtans dat het voornoomde collegie
sal verobligieert wesen te betaelen de voorighe jaeren van syn probatie ende Studie
(van de zoon) die tot hedent syn gedaen ende indien dat syne sone met Godts gratie
voorder Studie ende probatie quame te doene dat het voornoemde college sal
becostighen ende betaelen jaerlycx tot twee hondert guldens tsiaers; voorts dat het
selve college bovendien noch sal betaelen ter date van het doen van zyn eerste misse
de somme van hondert vyftich guldens voor cleederen, brevier ende andersins, ende
ghelycke hondert vyftich guldens ten effecte als vooren, ter date van syn laste
professie’(5). Later in 't jaar 1687 worden deze voorwaarden nogmaals gewijzigd door
de jonge Nicolaus zelf.
Na de opheffing van de Sociëteit in 1773 ging men over tot de verkoping van de
goederen, die alsdan in wereldlijke handen kwamen. Ons boek ‘Van doop tot uitvaart’
geeft enkele foto's van het nederhof of de hofstede van Nieuwenhove: blz. 96, nrs.
15 en 21 zijn twee binnenzichten; blz. 97, nr. 23 is de ingangspoort met het monogram
van de Sociëteit op de middelstijl.
Boven de deur van het kasteel is er een zonnewijzer met twee latijnse teksten. De
bovenste tekst luidt: NON REGO NISI REGAR (ik regel alleen als ik geregeld word,
nl. door de zon). De onderste tekst heeft geen betrekking met de eerste: UT HORA
SIC VITA (het leven is maar een uur).
Het is toevallig dat ik beide aangehaalde eigendommen ken, en ik vraag me af of
de Jezuïeten misschien de gewoonte hadden een zonnewijzer op hun landhuizen te
plaatsen.
M. CAFMEYER.

(4) Aldaar nr. 10.165.
(5) Aldaar nr. 11.082.
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Suikerijasten te Oekene
1857-1957
Ast is de Westvlaamse vorm voor eest: droogvloer, droogplaats, bepaaldelijk voor
suikerijen (cichoreien). Door zijn ‘Leven en dood in den ast’ heeft Streuvels het
woord door geheel Nederland bekend gemaakt(1)
Nagenoeg een eeuw geleden kwam de kweek van suikerijen in gebruik, vooral in
de Streek van Roeselare. Deze stad werd het centrum van de cichoreinijverheid en
-handel, en van het fabriceren van koffie-cichorei (frut). De Roeselaarse fabrieken
zijn overbekend(2).
Oekene, een zuivere landbouwgemeente, kweekte omstreeks 1850 zeer veel
suikerijen. De Oekense landbouwers begonnen alras ook zelf hun suikerijen te drogen
en bij hun hoeve daartoe een ast op te richten. Zij droogden er ook de suikerijen van
andere landbouwers, mits betaling.
De eerste asten bestonden uit een zolder met stenen gewelf, later in plaatijzer dicht
met gaten doorboord; daaronder brandden vuurhaarden (vieringen) gestookt met
cokes(3).
De suikerijen werden gesneden, eerst met de hand, later met een machine, in
blokjes van ongeveer 5 cm zijde; deze stukken werden op de hete plaat gestrooid en
nu en dan gekeerd door de astwerkers, tot de ‘bonen’ droog gebrand waren. De
astwerkers waren jonge stoere kerels, die het niet onder de markt hadden; 't was een
lastig afmattend werk boven op de hete plaat; ze wrochten meestal met ontbloot
bovenlijf. 't Waren meestal mannen (trimards) die 's zomers in de franse steenovens
werkten of in de oogst, en 's winters in de asten.
De gebrande bonen werden geleverd aan de fabrieken van Roeselare en elders,
die er koffiecichorei (frut) van fabriceerden.
Na de eerste wereldoorlog is men meer moderne asten gaan bouwen, met twee of
drie verdiepingen met platen.
De eerste asten te Oekene werden opgericht tussen de jaren 1855 tot 1875. In die
tijdspanne van 20 jaar werden niet minder dan tien asten gebouwd, en dat op een
gemeente die toentertijd 1700 inwoners telde.

(1) Suikerij(en): door Volksetymologie uit cichorei (Cichorium intybus); benaming van de plant
en van de gerooste en gemalen wortels die sedert het Continentaal stelsel als surrogaat van
koffie worden gebruikt.
(2) In een artikel van A. Jacobs en A. Matou (Le séchage de la chicorée sur séchoirs in Revue
de l'Agriculture, sept. 1957) lezen wij: ‘Dans la partie sud-est de la Flandre Occidentale,
avec la ville de Roulers comme centre, on rencontre pratiquement la totalité de la superficie
consacrée à cette culture (van de cichorei); elle occupe au moins 5% des terres de culture’.
(3) Over de Jonckheeres van Beveren-Roeselare, als smeden van platen voor de asten, zie Biekorf
1950, 139-141.
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In de verslagen van de gemeenteraadzittingen van die jaren, kunnen we de aanvragen
lezen die gedaan werden tot toeiating om een ast te mogen bouwen:
1857. - Valcke Joannes vraagt om ‘achter zyn huis Sectie A. 611, palende aan de
herberg “Het Molentjen” een hast te mogen oprichten.’ - Dat moet de eerste ast
geweest zijn op de gemeente en de voornaamste van de omgeving; hij had 16
vieringen, 8 langs weerszijden. Nu (in 1958) woont daar Leon Vandendriessche(4).
1859. - Louis Messeyne, ‘smid, van westen de Peperstrate’. Nu woont daar smid
Alberik Vermeesch.
1864. - Ludovicus Bottelier, Sectie A. 484 ‘een harst op zyn hof, in 't gebouw
dienende voor ovenbuer...’. - Heden woont daar Paul Bottelier-Nayaert. De familie
Bottelier bezet die hoeve ononderbroken sedert meer dan drie eeuwen.
1869. - Ludovicus Waffelart-Labis vraagt om een ‘harst’ te bouwen op zijn hoeve
Sectie B 550. Louis Waffelart was nauw verwant met Pastoor Waffelart te Oekene
en met Mgr Waffelaert, bisschop van Brugge.
1872. - Francis Vanneste-Stragier. ‘Een harst op zijn hof, rechtover de kinderen
Lecomte, sectie B n. 207’. Nu woont daar de Wed. Hendrik Vanneste-Vangheluwe.
1874. - Leo Nuyttens, Sectie B. 130. Nu woont daar Frans Stragier- Rosseel.
1874. - Kinderen Alex Lecomte, Sectie A. 630. Nu bewoond door Omer
Vangheluwe-Demunck.
Dat maakt samen 7 asten in de tijd van 7 jaar. Naderhand zijn nog, in de
eerstvolgende jaren, de volgende asten tot stand gekomen:
Leo Leenknegt, later Leo Dumoulin; nu herberg ‘De Hert’.
Constant Stragier; nu Odiel Jonckheere-Dessauvage.
Wed. Petrus Vandeputte; nu Jules Withouck-Vandeputte.
Emiel Verhelle; nu Henri Bottelier-Verhelle.
Constant Withouck; nu Georges Dewulf.
Petrus Stragier; nu Oktaaf Wallaeys-Callewaert.
Tot in 1880 kende de cichoreiteelt een bestendige aangroei en de Oekense asten
deden goede zaken. Na 1880 begon een langzame achteruitgang. De eerste
wereldoorlog versnelde de daling van teelt en nijverheid; na de tweede wereldoorlog
kwam het tot een ineenstorting(5).
Tegenwoordig worden te Oekene geen suikerijen meer gebrand: de asten zijn ten
dele afgebroken, ten dele voor andere diensten bestemd. De laatste ast in werking
was deze van Paul Bottelier die tot in 1957 suikerijen brandde, doch nog slechts
suikerijen van eigen teelt.
Gedurende nagenoeg een eeuw hadden de asten te Oekene een typische nijverheid
in leven gehouden.
F.M. Wevelgem.

(4) De Valckes waren de laatste eigenaars en gebruikers van de Penemolen; zie Biekorf 1958,
78.
(5) De productie van suikerijen in België daalde van (hectaren): 11.026 (1880) tot 9.668 (1910),
6.400 (1929), 5.420 (1938), 2.270 (1955). De export van bonen kende de volgende daling
(in ton): 65.000 (1880), 55.000 (1910), 40.730 (1929), 21.400 (1938), 7.300 (1955). Oorzaken
van deze achteruitgang waren: het wegvallen van de buitenlandse markten (Engeland en
vooral Duitsland), en de vermindering van het binnenlands verbruik.
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De koeke en 't hertegespan
De toevluchtsoorden in alle zeren en noden zijn talrijk in West- en Oost-Vlaanderen
en onder de kwalen die moeten bezworen worden staat de ‘koeke’ vooraan in het
Leiegebied en in het land tussen Leie en Scheide, met Sint Machutus en Sint
Dominicus als patronen.
Binnen het gebied Waasten, Ieper, Roeselare, Tielt, langsheen de Scheide op de
grens van West-Vlaanderen en Frankrijk, zijn er weinig of geen bedevaartplaatsen
waar de ‘koeke’ niet gediend wordt, met daarbij incursies in de provincie
Oost-Vlaanderen, zoals het vermaarde Wannegem- Lede in het kanton Kruishoutem,
waar de H. Machutus aangeroepen wordt tegen de ‘koeke, hertegespan en oudeman’.
Er zijn bedevaarten die alle andere overvleugelen, zoals de trits Sint-Eloois-Vijve,
Zwevegem (St.-Dominicus) en Wannegem. Daar zijn het Kelderke Gods in
St.-Maartens te Kortrijk, Tielt (St.-Niklaas van Tolentijn in de hoofdkerk), Outrijve
(St.-Pieters), maar zelfs daar waar andere specialiteiten dan de koeke gediend worden,
dient men er toch de koeke nevenbij en ‘al passant’. Dit wordt vooral gedaan door
de dienders en de diensters die naar de bedevaartsoorden trekken voor rekening van
derden, omdat de diagnostiek van de kwaal niet juist is bepaald en, in vele gevallen,
omdat niemand juist de symptomen en de aard van de kwaal nog kent.
De lezers van Biekorf zijn met de geplogenheid van het dienen voor de koeke
bekend(1), maar het is niet zeer duidelijk waar de ‘koeke’ mede in aanmerking komt
in in de bedevaartplaatsen waar de ‘plane’, de krampen en andere ziekten en zeren
gediend worden. Tevens waren in de laatste tijd bij na geen middelen meer om de
kwaal van de koeke terdege te bepalen; er was meer nodig dan het oordeel van de
zieke of het vermoeden van de dienders die de opdracht aanvaarden.
In het jaar 1957 werd te Deinze de hand gelegd op een proefschrift van Dr. Carolus
Blomme van Nevele, gezondheidsofficier van Napoleon (1787-1842), die aan de
Universiteit van Parijs (1815) promoveerde en in zijn dissertatie de ziekte van de
‘koeke’ behandelde(2). Het ophalen van dit stuk

(1) Walter Giraldo. Een dienster uit Meulebeke vertelt. Biekorf 1958, 175-178. - Over de verering
van de H. Machutus, zie de studie van P. Lestienne, verschenen in 1953 en door W. Giraldo
besproken in Biekorf 1956, 348.
(2) Dissertation sur l'atrophie mésentérique par Charles Blomme, de Nevèle, Departement de
l'Escaut en Belgique. Archief van de familie Blomme; mij ter inzage gegeven door Dr. J.
Goeminne, onder-voorzitter van de Kunst- en Oudheidkundige Kring te Deinze
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kan ‘als de meest sensationele ontdekking van 1958 beschouwd worden op het gebied
van de bedevaartfolklore’, naar het oordeel van W. Giraldo zelf, die j arenlang onze
gouw doorkruiste tot het nagaan van de huidige bedevaartsgebruiken.
Hieronder volgt een en ander over Carolus Blomme en zijn Studie van de ‘koeke’.
Carolus Blomme, zoon van de Nevelse geneesheer Petrus Johannes Blomme, werd
opgeroepen in de maand juni 1813 om te dienen in de legers van Napoleon. Toen
zat hij midden zijn studiën aan de universiteit van Parijs, waar hij zich voorbereidde
tot het verkrijgen van de graad van doctor in de geneeskunde. Op dat ogenblik had
hij waarschijnlijk twee jaar studie achter de rug en bevond hij zich te Nevele tot het
voorbereiden van zijn gekozen thesis.
In de jaren die zijn reis voorafgingen, had hij reeds heel wat wetenschappelijke
kennis opgedaan te Parijs. Twee jaar voordat hem het diploma in de geneeskunde
werd verleend, kreeg hij reeds practische opleiding op het slagveld en in de
veldhospitalen, wat een uitstekende scholing was tot het later uitoefenen van zijn
ambt.
Een dik jaar na zijn terugkomst van de veldtocht in Saksen en de slag bij Leipzig
(18 october 1813) verdedigde Carolus Blomme zijn thesis: L'Atrophie mésentérique,
vulgairement connue sous le nom de carreau’ d.i. de buikgangliëntuberculose, in de
Leiestreek bekend onder de naam van ‘de koeke’.
Dit proefschrift werd voorgelegd, ontvankelijk verklaard en gedrukt te Parijs in
de drukkerij van Didot Jeune, drukker van de faculteit, in de Rue des Maçons Sorbonne, 13, en verdedigd in de faculteit van de geneeskunde op 19 mei 1815,
gedurende de Honderd Dagen van Napoleon, vier weken voor de slag bij Waterloo.
De faculteit bestond uit 24 professoren, waaronder deken Leroux, Boyer, chirurg,
Baron Corvisart des Marets, de lievelingsarts van Napoleon; voorzitter, Philippe
Pinel, de beroemde dokter die het eerst zachte behandeling voorschreef tot genezing
van krankzinnigen, de heelkundige naar wiens naam het museum voor anatomie te
Parijs wordt genoemd.
De opdracht van het proefschrift is een roerende hulde aan vader en moeder
Petrus-Joannes Blomme, ‘een blijk aan zijn beminde ouders, deze eerste proef als
teken van dankbaarheid en kinderlijke liefde’ alsmede aan zijn broeders en zijn zuster,
‘als zwakke hulde en broederlijke dankbaarheid met verzoek deze te ontvangen met
hetzelfde genoegen als de schenker beleeft bij het aanbieden’.
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In de eerste aanhef van zijn betoog wijst de schrijver op de verspreiding van de ziekte
van de ‘koeke’ in de Streek waar hij de geneeskunde schikt te beoefenen (Nevele).
Hij situeert de kwaal en weet reeds te zeggen dat de naam van de ziekte, die thans
buikgangliëntuberculose genoemd wordt, alleen de gevolgen aanduidt en niet de
oorzaken, en hij vermeldt al de benamingen waaronder de ziekte werd genoemd door
de verschillende medische auteurs van zijn tijd. Daarna geeft hij de bepaling van de
ziekte, haar verschijnselen en de leeftijd waarop ze meest voorkomt.
Een positief aspect van zijn studie is de indeling van zijn onderwerp. Hij deelt zijn
thesis in zeven hoofdstukken in: 1o als uitgangspunt kiest hij de oorzaken; 2o de
symptomen; 3o de diagnostiek; 4o de prognostiek; 5o de verwikkelingen met andere
ziekten; 6o de vastgestelde letsels bij lijkschouwing; 7o voorbehoed- en
geneesmiddelen. Zo komt hij tot een helder inzicht dat toentertijde juist was door
volledigheid.
De zogenaamde ‘koeke’ of de ‘koeke en 't hertegespan’ kan in geneeskundige
termen bepaald worden als de tuberculeuse zwelling van de mesenteriale lymfklieren.
Het betasten van de buik van de patiënt laat hier en daar gezwollen klieren aanvoelen.
De ruimten tussen deze klieren voelen als diepe putjes aan. Met veel verbeelding
roept een dergelijke betasting een Vlaamse wafel voor de geest; vandaar het woord
‘koeke’ of in het Frans gâteau of carreau péritonéal(3) zoals Dr. Carolus Blomme dit
in zijn proefschrift a7anduidt.
Het is van betekenis dat er tot op onze tijd veel eenvoudige lieden menen van de
‘koeke’ aangetast te zijn, en dit geldt voor volwassenen als voor kinderen.
Tot in de periode tussen de twee wereldoorlogen woonde tussen de wijk Mar olle en
de bossen van Machelen aan de Leie (wijk 't Kruiske) een oud vrouwtje, dat heinde
en verre als spécialiste voor deze ziekte bekend was en optrad als ‘dienster’. Daarom
werd het vrouwtje genoemd ‘het koekewijveke van Kruishoutem’. De consultanten
kwamen uit Frans-Viaanderen, Rijsel, Roubaix, Toerkonje naar Kruishoutem om er
het koekewijveke op te zoeken. Het vrouwtje reisde ook zelf naar de verschillende
plaatsen waar zijn hulp bij te bed liggende zieken werd ingeroepen.
De diagnose van het wijveke was steeds ‘de koeke en 't hertegespan’ en haar
ingestelde therapie was eenvoudig een bedevaart naar een der voornaamste
bedevaartsoorden: Bavikhove bij Kortrijk, Marke-Kerkem bij Oudenaarde, of

(3) Deze beschrijving gegeven door Dr Joz. Goeminne, ter gelegenheid van een lezing in de
Geneeskundige Kring van Deinze, 14 maart 1947.
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naar Wannegem-Lede, in deze laatste bedevaartplaats om de heilige Machuut te
dienen.
De ernst van de ziekte was de maatstaf voor het bepalen van de afstand van de
bedevaartkerk of -kapel. Hoe kwader het geval, hoe verder de reis.
Naar het oordeel van het koekewijveke waren bepaalde regels te volgen bij het
beevaren: de beevaarders moesten onpaar in getal zijn en de reis was te voet af te
leggen, in elk geval de heenreis. Kwam de zieke niet snel aan de beterhand, zo werd
een tweede, verder afgelegen plaats bezocht.
De praktijken van het koekewijveke van Kruishoutem zijn een overblijfsel van
het bezweren van een sinds lang verdwenen kwaal met zeer siechte faam en hoge
mortaliteit.
De volksgebruiken en folkloristische geplogenheden die onverklaarbaar schijnen,
hebben in menig geval werkelijke oorzaak en grond waarvan de betekenis ontsnapt
is: het proefschrift van Dr. Carolus Blomme van Nevele levert hiervan het bewijs.
Het proefschrift krijgt echter zijn ware betekenis wanneer het bekeken wordt in het
raam van de geschiedenis der geneeskunde.
De beroemde Laënnee (1781-1826) deelde in het jaar 1816 aan zijn leerlingen zijn
eerste bevindingen over longauscultatie, d.i. het onderzoeken van de borstholte door
het gehoor, mede. Zijn beroemd werk over longziekten (Traité d'auscultation médiate)
zou hij eerst in het jaar 1819 uitgeven.
Bij het lezen van de dissertatie van Dr. Blomme wordt men getroffen door het
ontbreken van een onmisbare schakel: het is het hoofdstuk van de puzzle der
mesenteriale kliertuberculose, die inderdaad in het jaar 1815 nog ontbrak. Door het
ontbreken van dit legstuk in de puzzle werden de feiten verkeerd geïnterpreteerd,
maar dit doet geen afbreuk aan de feiten die door de Nevelse arts zeer nauwkeurig
werden geobserveerd. Dit ontbrekend legstuk is het begrip infectie en de verwekker
ervan de tuberkelbacil.
Het uitdiepen van het proefschrift van Carolus Blomme valt buiten het bestek dezer
korte bijdrage. Het schrift viel ons als bij wonder ter hand toen wij het Dagboek van
Carolus Blomme over zijn krijgsdienst in Duitsland (1813-1814) hadden behandeld(4).
Het is echter passend er op te wijzen hoe, bij het onderzoek naar de oorzaken der
ziekte van de ‘koeke’, de arts ingenomen was met de bevolking van zijn

(4) Dagboek van Carolus Blomme, een gezondheidsofficier van Napoleon. Jaarboek Kunst- en
Oudheidkundige Kring Deinze, 1958.
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Streek en haar gedragingen tegenover de ziekte, vooral de koppigheid van de vrouwen
uit de Leiestreek. ‘Ze hebben sinds eeuwen de gewoonten hunner moeders
overgenomen: bakeren hun kinderen in dikke wollen luiers, dienen ze verdovende
drankjes toe, het krachtige huismiddeltje om zuigelingen te doen inslapen en er voor
een tijdje van ontlast te zijn.’ Bij het bespreken van de kinderziekten vermeldt Carolus
Blomme o.m. het gezwollen en loodkleurig gelaat van het kind, de droge huid van
het aangezicht dat gerimpeld is als door ouderdom en daarom de ziekte ‘van den
oudeman’ genoemd wordt.
Blomme toont vooral zijn bezorgdheid wanneer hij het heeft over het onderkennen
van de ziekte uit haar verschijnselen en waar hij zegt: ‘Al is het moeilijk zich te
vergissen wanneer de ziekte een zekere graad heeft bereikt, toch brengt de diagnostiek
menige arts in verlegenheid, bijvoorbeeld bij wichten die tot bekend maken van hun
toestand geen andere taal kennen dan krijsen, schreien, klagen en züchten. Om in
die gevallen dwaling te vermijden, heeft de arts een geoefend oog nodig en een
wakkere geest tot het behoud van wezens die steun en sieraad van de gemeenschap
kunnen worden.’
Het schrift beslaat 22 bladzijden, en uit geheel de tekst schemert de nauwgezetheid
van de kinderarts bij Gods genade door. Het geheel is een helder betoog, thans nog
leesbaar en volkomen verantwoord(5). Het is een model van flinke waarnemingsgeest.
Uit het proefschrift blijkt de geestdrift van de jonge geneesheer, zijn wens om zijn
evennaaste bij te staan in een ziekte die zijn grootste belangstelling had omdat ze
zovele mensen teisterde in zijn Streek, zijn zucht om de vrede te dienen na al de jaren
van oorlogsgeweld onder Napoleon.
Honderd vijftig jaar nadien leeft de herinnering aan de ijselijke kwaal van de ‘koeke’
nog na, zodat bij elke twijfel, winter, zomer, en, als voorbehoedend middel, vanaf
14 november, zijnde de feestdag van de H. Machutus, tot 22 november met
zonsondergang, talloze bedevaarders naar Wannegem-Lede trekken om er te
aanroepen:
Sint Machuut, heilige man,
Bevrijdt ons van koeke, hertegespan
en oudeman.(6)

G.P. BAERT.

(5) Er zijn vijf aphorismen van Hippokrates aan toegevoegd waarop de schrijver zijn stelling
opbouwt en verdedigt.
(6) Onderschrift van het prentje van de H. Machutus, vereerd te Wannegem-Lede. - Over de H.
Machutus zie nog: Biekorf 1931, 197-199, 329; 1933, 36-38, 219.
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Toponymica uit de kuststreek
(vervolg van 1958 blz. 249)
ROOMSVLIET - LOONISVLIET. De stafkaarten, de Atlas der Buurtspoorwegen en de
Kaart van Van der Maelen vermelden een Roomsvliet, naam van een ader te
Westkapelle. In verband met andere Rooms-toponiemen (Roomsheule te Moerkerke,
Roomspolder te Aardenburg e.a.) zou men kunnen vermoeden dat deze vliet genoemd
is naar de familienaam Rooms. Welnu dit Westkapelse toponiem ‘Roomsvliet’ voert
uitsluitend een papieren bestaan, daar het een verkeerde schrijfwijze is voor
Loonisvliet. Het is niet zonder belang daar op te wijzen om te verhinderen dat deze
‘papieren’ naam ooit in de toponymische literatuur bij de ene of andere behandeling
van de room-toponiemen zou ingang vinden. De vergissing komt het eerst voor op
de kaart van Van der Maelen (blad Heist: Rooms Vliet) en werd sedertdien trouw
door de tekenaars van aile officiële kaarten gecopieerd.
Roomsvliet is een krinkelende watergang in de watering van Greveninge, liggende
in 't gescheid van de beginnen 11, 12 en 15 enerzijds en het begin 14 anderzijds in
deze watering. In de ommeloper van Westkapelle van 1674(1) lezen wij onder de
beschrijving van het 14de begin van Greveningewatering: ‘een adere die men naempt
den loonis vliet ande suutsyde ende ant westeynde’. De ligging van deze waterloop
staat heel nauwkeurig aangeduid op het plan der watering van Greveninge van 1823(2):
den Lonis vliet.
Wat de oorsprong van deze naam betreft, lezen wij het volgende in het Kerkregister
van Westkapelle van 1527(3): ‘... metten noordhende an Adriaen Loonis hofstede ende
lant’ (een hofstede in het 14de begin van Greveninge). In Loonisvliet steekt dus de
familienaam Loonis. Merken wij terloops nog op dat ook E.H. Opdedrinck bij zijn
bewerking van de geschiedenis van Westkapelle(4) verkeerd gelezen heeft. Onder de
in het register van 1527 vermelde toponiemen citeert hij ook de Roomsvliet. Welnu
dit register schrijft heel duidelijk: Loonisvliet en Loonisvlietwaterganck.
LOOTSE. De ommeloper van Groot-Reigarsvliet van 1567-77(5) vermeldt een stuk
land in het 7de begin van deze watering onder de naam ‘de lootse’. Wat is een lootse?
Dit woord is ons uit het hedendaagse Westvlaams niet bekend, behalve in
samenstellingen als lingelootsen en lielootsen (zie De Bo).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Staatsarchief Brugge, acq. 3590: kopieën in parochiaal en gemeenteliik archief te Westkapelle.
Staatsarchief Brugge, coll. Mestdagh 2280.
Parochiaal archief Westkapelle.
Handschrift. Gemeentearchief Westkapelle.
Staatsarchief Brugge.
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Is de betekenis: krinkelend of langwerpig stuk land? Het was inderdaad een
langwerpige striepe. Wie bekijkt dit woord lootse eens van naderbij?
EIENSLUUS - HEIENSLUUS. Dit is de bekende naam van de grote watering boven
Brugge, die in 1735 met die van Groot- Reigarsvliet verenigd werd. De grenzen van
Eiensluis zijn: de Oude Blankenbergse Dijk (scheiding met de Kerkwatering van
Blankenberge), de Zeedijk (Gravejansdijk), de Lisseweegse watergang en een
krinkelende, heden ten dage bijna verdwenen watergang (scheiding met
Groot-Reigarsvliet).
Problemen in verband met deze watering zijn:
1. Waarom werd het oorspronkelijk ingepolderd gebied tussen de Oude
Blankenbergse dijk, de Hevendijk, de Kalveketedijk, de Oostdijk (Bloelozendijk)
enz. in twee wateringen (Eiensluis en Groot-Reigarsvliet) onderverdeeld? Het is
moeilijk aan te nemen dat daarvoor geen natuurlijke reden de aanleiding zou geweest
zijn. De meest voor de hand liggende verklaring zou liggen in de geleidelijke gang
van de inpoldering. Is Eiensluis dan ouder dan Groot-Reigarsvliet? De grote
moeilijkheid ligt echter in het feit dat geen dijk maar een waterloop de ‘natuurlijke’
grens tussen beide wateringen vormt. De Lisseweegse Watergang loopt nagenoeg
in rechte lijn van Brugge naar Lissewege en werd verder zeewaarts voortgezet door
twee natuurlijke kreken: enerzijds de Holevliet en anderzijds boven vermelde
krinkelende waterloop, waarvan heden ten dage alleen nog losse gedeelten overblijven.
Was deze laatste waterloop eens belangrijker dan de Holevliet? Het punt waar de
Lisseweegse Watergang splitste in de twee bovenvermelde kreken ligt even ten Z.
van Lissewege-dorp.
2. Wat betekent ‘Eiensluis’ en waar lag deze oude sluis?
Uit de oude schrijfwijze blijkt wel dat de oorspronkelijke vorm niet Eyensluus
maar Heyensluus was. De oudste vermeldingen (zie De Flou) dateren uit de 13e eeuw:
steeds leest men Heyensluus. Wij moeten echter opmerken dat de inlaut-h toen in de
taal van het Kustland reeds heel zwak geworden was en vaak hypercorrect geschreven
werd waar ze niet moest staan. Het geval Heyensluus staat nochtans niet alleen. Wij
ontmoeten talrijke Heye-namen, zodat het voor de hand ligt hier een toponymisch
bestanddeel Heie aan te nemen. Dit betekent niet ‘heide’ (bruyère), maar moet een
waternaam geweest zijn. Wij vinden dit bestanddeel in Heyenbilck (1051, Oostkerke),
Ter Heye (Zuienkerke),Heyemersch (Esen), e.a. In zijn werk ‘Nederlandse
Waternamen’(6) komt Schönfeld voor hetzelfde Hie-probleem te

(6) Brussel 1955, blz. 163, voetnota.

Biekorf. Jaargang 60

24
staan en wijst hij op een hypothese van Beekman volgens dewelke hei = diep water.
Eiensluis, Heyensluis betekent dus: sluis op de Heie (dus niet op de Eie!). Maar
waar lag deze sluis? Geen enkele oorkonde geeft ons dienaangaand ook maar de
geringste aanduiding. Trouwens waar lag die Heie? Was de bovenvermelde watergang
in 't gescheid van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet? Dit is niet onmogelijk, maar
bevestigend durven wij thans deze vraag nog niet beantwoorden. Deze waterloop
liep Heistwaarts. Kan de naam Heist (= Heis, de t is hier uitsluitend eufemisch) iets
met de naam Heie te maken hebben? Gewoonlijk wordt Heis teruggebracht tot het
oude woord heis = struikgewas. Een groot bezwaar daartegen ligt in het feit, dat dit
woord in de taal van het Kustland hees zou geklonken hebben. Het is dus niet zo
heel zeker dat Heist = plaats waar struikgewas groeit.
Waar lag de Heiensluus? Waarschijnlijk op het bovenvermeld punt waar de
Lisseweegse Watergang in twee oude schorrekreken splitste. Dit is echter een
veronderstelling, die totnogtoe op geen enkele tekst uit de oude oorkonden gesteund
is. Wie weet er meer over? Is de studie van de hydrografie van het oude schorrenen polderland boven Brugge geen boeiend probleem? Stapje voor stapje beginnen
we klaar te zien in de oude struktuur van deze merkwaardige streek.
J. DE LANGHE.

Uit de Leiestreek
Hier een paar uitlatingen van Wiesten, een Harelbekenaar van tachtig jaar, nog
onlangs uitgelaten 's avonds aan 't berd:
Om te zeggen dat de beste man soms dul (boos) kan worden: ‘Ieder manje - heeft
zijn wulvetanje’. (Tanje = tandje).
En Wiesten zei mij dat hij hem winter zomer heel en gans met koud water wast
aan de lopende krane: ‘Ja'k man, kop en steert en ruggebeen’.

Als een jongen schuifelt
Aansluitend bij ‘Als een meisje schuifelt’, Biekorf 1958, 320 en 379.
Als een jongen 's morgens schuifelt en de moeder vindt dat dit te vroeg is en dat
de jongen te wild en te brad staat, zegt ze: ‘Pas maar op met dat vroeg schuifelen of
den hane zal den steert uitvliegen’.
Daarmee bedoelt ze dat hij heel den dag zo blijde niet zal blijven, of ‘te vroeg
gejouwd is late berouwd’.
Ik weet niet of dat ergens te boeke staat, maar mijn moeder zei dat regelmatig, en
ze was van Kruishoutem.
G.P.B.

Biekorf. Jaargang 60

25

Mengelmaren
In memoriam Kanunnik Decoene
1881-1958
‘Met deze publicatie hebben we iets willen bijdragen om een eminent Vlaams
pedagoog beter te doen kennen en zijn naam in ere te houden; wij hopen dat ze ook
blijvende gegevens bevat voor de geschiedenis van de pedagogie in een Vlaanderen
dat... traag, moeilijk, maar onweerstaanbaar, wordt opgevoed tot zichzelf.’ Met deze
woorden wordt het Decoene-nummer van Sint-Canisiusblad (56e Jaargang, blz.
85-164) ingeleid door de hoofdredacteur Kan. Dr. R. Stock. Onze lezers zullen vooral
belangstellen in de biografie en bibliografie, bewerkt door J. Geldhof (in
samenwerking met A. Walgrave). Een pareltje zijn de bladzijden door Pastoor Lode
Maertens gewijd aan ‘zijn parochiaan’ van Assebroek. Een bijzondere betekenis
heeft de korte bijdrage van F.R. Boschvogel: hier horen we de stem van een der
besten, een uit de velen, die door de animator van Torhout werden gestuwd naar de
letterkundige uitstraling van eigen aard en eigen schoon. De studie van eigen
streekgeschiedenis, van heemkunde en volkstaal, werd door Decoene steeds bevorderd
en gesteund. En Boschvogel is zeker de man om een uitvoerig kapittel over deze
pedagogische invloed van Decoene te schrijven. Op dit punt mogen we hier de nadruk
leggen. Het is immers geen geheim dat Decoene, die een trouwe vriend van Biekorf
was, herhaaldelijk jonge krachten uit zijn onderwijzerswereld naar ons blad heeft
gericht. Hun medewerking weze nu het blijvende getuigenis van het westvlaamse
bewustzijn dat zijn cosmopolitisme gezond en beminnelijk maakte, en van het goede
hart dat de betreurde Raadsman ons werk steeds heeft toegedragen.
A.V.

Leimossels
Hendrik van Doorne, de leerling van Guido Gezelle te Roeselare in 1859, beschrijft
in het tweede deel van zijn zedenroman Jan van Noorde (uitgegeven te Gent in 1881)
de aardappelplaag en de hongersnood van 1845 en volgende jaren. Het kader is Poeke
(geboortedorp van Van Doorne) en de Leiestreek met de stad Deinze (anagram Zieden
in de roman). Hij beschrijft de ellende van de arme lieden die de kost gaan zoeken
overal te lande: zij leven van rapen, een stuk zwart brood, spoeling of dikkaard uit
stokerijen en stijfselfabrieken (ameldonkmakerijen). En dan komt de Leie aan de
beurt in de volgende zin:
‘De beek- en rivierkanten krielden van volk die achter visch zaten, of gasten die
tot t'halven hun lijf in 't goor ploeterden om peerdeoesters of Leimossels te vangen,
van die groenachtige groote oesters die te flets en te walgelijk zijn om er op te peinzen,
en
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de uitgehongerden hijgden er naar als naar de lekkerste lekkernije.’
De riviermossel, ook zwanenmossel (Anodonta cygnea) wordt door De Bo als
peerdemossel opgegeven. Is het woord Leimossel nog bekend in de Leiestreek? En
peerdeoester? Dit laatste woord vond ik ook nergens opgetekend.
E.N.

Oude grafzerken als bouwmateriaal
1481
In 1481 werd de watermolen op de St.-Katelijnevest te Brugge herbouwd. Voor de
stadsdiensten was dit geen gewone onderneming. De tresoriers zonden dan ook de
meester ‘maetsenaere’ Pauwels Reis, de steenhouwer Govaert van Cutseghem en de
metselaar Adriaen Avezuene naar de Leiestreek ‘omme aldaer te sprekene metten
meesters vanden watermuelen’. De drie vaklieden bezochten Harelbeke, Kortrijk en
Menen. Ten slotte werd Daneel Rose, ‘meester vanden waetermuelne tarlebeke’ (de
banmolen van Harelbeke) naar Brugge ontboden om ter plaats zijn raad in te winnen.
Voor het grondwerk had men arduinen platen nodig. De tresoriers
(gecommitteerden) konden een hoeveelheid grafzerken kopen uit de kerk van de
paters Augustijnen. Door de steenhouwer Govaert van Cutseghem werden deze
zerken in de nieuwe watermolen verwerkt. Dit blijkt uit de volgende rekeningposten:
‘Item betaelt govaert van cutseghem, van dat hy verlende als nicase pierins
ende fransoys van bassevelde ghinghen ten augustinen omme tappointeren
met hemlieden, aenghaende zekere menichten van zaercken aldaer
ghecocht, 18 gr.
Item betaelt den zelven van zarcken te legghen inden boghen byden
watermuelne, 20 gr.’ (Stadsarchief. Rek. Reparatiën 1476-81, f. 199).
Dezelfde tresoriers sloten ook een koop met Heer Burchaerd Keddekin, kanunnik
van de St.-Donaaskerk; van hem kochten zij ‘drie zaercken, te wetene de ij. voor xij.
scellingen gr. tstic ende de darde xvj. scellingen gr.’. Twee zerken werden verwerkt
‘inde cuekene upden steen’ d.i. de gevangenis op de Burg die alsdan vergroot werd;
de derde zerk werd verwerkt ‘int speykin bachten de coepoorte’ (bachten Wyngaerde,
bij 't Begijnhof). De som was dus 2 pond gr. (zelfde rekening f. 193).
Deze bijzonderheden geven een kijk op de lotgevallen van oude grafzerken in de
Bourgondische eeuw. Het gaat hier zeker om grafzerken - platte vloerzerken uit
Doorniks steen, bewerkt in omtrekreliëf - uit de jaren 1300 en vroeger misschien. In
elk geval grafzerken waarvoor geen naaste familieleden meer instonden. Wanneer
en door welke verbouwingswerken waren deze grafzerken vrijgekomen? De
bouwgeschiedenis van de twee kerken (en kloosterpanden) zou hier licht moeten
brengen.
Zo'n handel in grafzerken staat ook elders bekend, o.m. te Gent, waar men in de
jaren 1864-1890, bij de sloping van oude gebouwen en sluizen en van een watermolen
(Tolhuis, Kuipgat en Braem-
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gaten) een hele reeks oude zerken uit de 13e en 14e eeuw heeft teruggevonden. Men
heeft kunnen vaststellen dat die grafstenen - die nu tot de belangrijke collectie van
de St.-Baafsabdij (museum voor stenen voorwerpen) behoren, - afkomstig zijn uit
de oude St.-Janskerk (de tegenwoordige St.-Baafskerk) en uit het
Minderbroedersklooster. Zij zijn ook niet vóór de 15e eeuw in nieuwe grondvesten
verwerkt geworden. De beschrijving van deze Gentse zerken (Catalogue des dalles
funéraires retrouvées à Pécluse des Braemgaten door Baron Béthune-de Villers; Gent
1892) laat vermoeden dat ook in de Brugse watermolen merkwaardige grafstenen
werden ingedolven. Te Brugge zelf vond men, bij de herstelling van het Sashuis in
1875, grafzerken uit parochiekerken die er in 1462 in het stortbed van de sluis waren
neergelegd.
De watermolen van 1481 werd later opgevolgd door een maalderij; tegenwoordig
is het de brouwerij Lac.
A.V.

Paspoorten voor de Kortrijkse Vercruysse's onder het Frans Bewind
Op 9 prairial IV (28 mei 1796) werd te Brugge een paspoort uitgereikt aan Jacques
Goethals-Vercruysse van Kortrijk, 36 jaar oud, die dan gewoonlijk te Parijs verbleef
voor zijn zaken, om zich gedurende zes maand naar Zwitserland te begeven.
Persoonsbeschrijving: ‘taille de 5 pieds, 5 pouces, cheveux et sourcils bruns, nez
gros un peu aquilain, bouche moyenne, menton rond, front grand rond, visage plein’.
Deze Jacques Goethals-Vercruysse, geboren in 1759, is de bekende oudheidkundige
en geschiedschrijver.
Rond 25 brumaire V (15 nov. 1796) werden kort naeen twee paspoorten bezorgd
aan Joseph Vercruysse van Kortrijk, 18 jaar oud, om naar Spanje te gaan als negociant.
Hij beantwoordde aan volgend signalement: ‘taille 5 pieds, 2 pouces, cheveux noirs,
sourcils idem, yeux bruns, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, front grand
et haut, visage plein’. (Rijksarchief Brugge. Frans Archief nr. 1158.)
Jacques Vercruysse van Kortrijk, eveneens 18 jaar oud, verkreeg op 9 fructidor
IV (26 aug. 1796) een paspoort, om zich volgens de wens van geheel zijn familie te
kunnen begeven naar Madrid ‘pour se placer auprès de ses oncles et s'appliquer au
commerce, n'aiant d'autre but que de se rendre utile, a la patrie et ses concitoiens, et
comme ses dits oncles deviennent d'un certain âge, l'exposant poura les secourir dans
leurs opérations de commerce afin d'y continuer dans la suite’. (Zelfde archief nr.
1159.)
Dit paspoort is het enige in het tamelijk omvangrijke register der ingeschreven
paspoorten, dat op zo hooggestemde wijze de reden van de buitenlandse reis opgeeft.
In de andere gevallen is het doel van de reis, jammer genoeg, niet steeds zo duidelijk
opgegeven.
L.V.A.
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O.-L.-Vrouw ter Duinen te Bredene
Omstreeks Pasen 1958 heeft het Duinenkapelletje te Bredene (waarover Biekorf
1957, 107-112) een grondige gedaanteverandering ondergaan. De wanden, die
onzichtbaar geworden waren door de overvloedige ex-voto's allerhande, zijn thans,
na een grote kuis, weer bloot gekomen. Men heeft nog enkele tientallen marmeren
dankbetuigingen behouden, met daarnaast een aantal afbeeldingen van boten,
ongevallen op zee, portretten en doodsanctjes van vissers en zeelieden. Doch de
ongekunstelde ex-voto-schilderijtjes zijn spijtig genoeg verdwenen. Een bericht in
de kapel verwittigt de bedevaarders dat geen ex-voto's meer mogen gehangen worden
tenzij met toelating van de pastoor van Bredene-Dorp.
Valt nu af te wachten hoe het volk hierop zal reageren.
Men heeft tevens de kapel langs buiten smaakvol geschilderd.
Een geestelijke van Bredene-Dorp deed ons opmerken dat sommige geofferde
heiligenbeelden door hun schenkers in verminkte staat werden aangebracht. Deze
beelden waren namelijk thuis beschadigd geworden, en daar de mensen het niet goed
aandurfden ze in de vuilnisbak te werpen, bestond het gebruik ze neer te zetten in
het kapelletje van O.-L.-V. ter Duinen.
W.G.

In de Brugse schilderswereld van de 16e eeuw
De publicatie van bronnen voor de geschiedenis van de Brugse schilders uit de 16e
eeuw, in 1937 door R.A. Parmentier ondernomen en met een veertigtal nummers
verrijkt, wordt nu voortgezet door A. SCHOUTEET. (Belgisch Tijdschrift voor
Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis XXVI, 1957, blz. 237-254). De behandelde
schilders zijn: Hendrik Dey († 1539), Jan Blandein († 1540) en Cornelis Barbier, lid
van het ambacht in de jaren 1531-53. Tal van bijzonderheden illustreren het dagelijks
leven van de schilders en hun tijdgenoten. Een systematische index op al de
gepubliceerde nummers wordt in het vooruitzicht gesteld en zal in de
wetenschappelijke kringen zeer welkom zijn.

Een rootput langs het Sint-Trudoledeken
De Gebroeders Van Mullem van de Zeven Torrekes te Assebroek bezaten een roteput
langs 't Leiken te Assebroek. Deze put was tamelijk groot en ontving zijn water van
't Leike. - Nu is deze put bijna volledig gedempt. (Gehoord van Pier Myncke uit de
Meulestee te Steenbrugge - 77 jaar.)
Nu nog ziet men in de weide waar de put eens lag een laagte, vol stenen gediend
tot 't dempen.
Ligging: rechts St-Trudoledeke, recht over de samenvloeiing van de Mazelbeek
en 't Ledeken.
R.C.
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Vertellingen van Pastoor Leroy
In Biekorf 1958, blz. 392 is er sprake van Karel de Blauwer, 2e uitgave te Tielt bij
Lannoo in 1928, en van Pieter de Pensejager, 2e druk te Tielt bij Lannoo in 1928. Is
dit jaartal geen vergissing of zetfout? Ik bezit namelijk Pieter de Pensejager 2e uitgave
1922, en Karel de Blauwer 1922, uitgave Lannoo-Maes, Tielt, met imprimatur ‘H.
Lahousse, can. S.T.L. et librorum censor, Brugis in festo S. Ludovici 1898’.
De vierde omgewerkte druk van Pieter de Pensejager 1942 is verlucht door
Demoen.
Ik meen ook te weten dat Pastoor Leroy medegewerkt heeft aan 't Oorlogsmanneke
uit de Mane, uitgave 1917. Of heb ik het mis voor?
Van ‘De Gebroeders Valentijn en Wolffried’ bezit ik een exemplaar van 143 blz.
gedrukt bij ‘Druk. J. Lannoo, Ieperschestraat, Thielt’: zonder datum en zonder
vermelding van uitgave.
Stavele. A. BONNEZ.

Brugse kerken in woord en beeld
Van de mooie en leerrijke gids door Brugse kerken van JEAN DE VINCENNES (Eglises
de Bruges; besproken in Biekorf 1958, 218) verscheen zopas een keurige vertaling
door A. DEVYT.
De oorspronkelijke uitgave werd zeer gunstig onthaald en de nederlandse editie,
even prachtig geïllustreerd, zal zeer welkom zijn. Aan de hand van dit werkje, dat
nog geen voorgangers kende, gaan zelfs veel ingeborenen met nieuwe ogen de
persoonlijkheid van de kerken van Brugge ontdekken. - Prijs 50 F: in de boekhandel
of door overschrijving van het bedrag op postrekening nr 4114.23 van
Gidsenbond-Brugge.
V.

Napoleon in ‘De Corenblomme’ te Brugge
Algemeen en gunstig bekend bij de reizigers was de afspanning ‘De Corenblomme’,
in de Franse tijd: Fleur de blé. Dit hotel stond op het terrein van de tegenwoordige
Stadsschouwburg.
Napoleon zou daar bij een van zijn bezoeken te Brugge afgestapt zijn. De
hotelierster, mevrouw Soubry, begroette de hoge gast. Haar dochtertje Jeannette
maakte een hoofse kniebuiging, reikte de hand en zei met haar liefste stemmetje:
‘Bonjour monsieur le rot’. Hetgeen Napoleon hartelijk deed lachen.
Een andere dochter van mevrouw Soubry trouwde met een heer Vande Waeter,
landmeter bij het kadaster, en dezes zoon werd hoofdkommissaris te Brugge. Zijn
afstammelingen tonen heden nog met fierheid het mooie geschilderde portret van
hun ‘tante Jeannette’, en vertellen nog graag over haar ontmoeting met Napoleon.
G. van NIEUWENHUYSE.
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Broeitijd van het Brugse College
Over de ‘Duinentijd’ (1834-1846) van het leergesticht waaruit het
St.-Lodewijkscollege gekipt is, waren we beter ingelicht dan over de vrije
concurrentiejaren (1841-1854) van directeur Henri Durieu. Nu verraste ons de
vaardige pen van JOZEF GELDHOF met een voortreffelijke studie, die mensen en
dingen aan de hand van een rijke onuitgegeven documentatie oproept en naar het
leven tekent. (De dertien ongeluksjaren van directeur Henri Durieu in het Jaarboek
Haec Olim 1957-58, blz. 7-34). Een boeiende biografie ook van een man die, in de
(Kortrijkse) handelswereld geboren, meer zakelijk dan opvoedkundig talent bezat
en de overgang van liberalisme naar centralisatie in het beheer van het nieuwe bisdom
Brugge heeft meegemaakt. Niet zonder persoonlijke beproeving.
Deze studie vormt een hoofdstuk uit een volledige geschiedenis van het College
die door de auteur wordt voorbereid. Voor zijn 125e verjaring, die in het schooljaar
1959-60 zal gevierd worden, mag ‘Saint-Louis’ een historisch gedenkboek verwachten
dat het ‘Collége des Princes’ waardig is.

Zingende markt
De geschiedenis van het marktleven moet nog geschreven worden. Markt is
volksleven. Is functie, geen opzet. In zijn markten ontmoet men een volk, ontdekt
men de volksziel. En de stem van de markt was het lied. Eeuwenlang heeft het wel
en wee vertolkt, wonder en gruwel verteld, liefde en rouw berijmd. En ook
eeuwenlang, als enige vrije stem, de censuur van bewindvoerders verschalkt. Het
vliegende blad heeft die stem en dat lied bewaard. Als een vrucht van veel voorstudie
en inleiding tot groter werk heeft HERVÉ STALPAERT een uitstekende brochure
samengesteld: Oudvlaamse Volksliederen op vliegende bladen. Historie en Folklore
(Uitgeverij voor Gemeente-administratie. Heule, 1959, In-8, 60 blz.) Over de zanger
en zijn toehoorders, over het lied naar vorm en inhoud en voorkeur, leest en leert
men daar beste dingen. Zoals steeds wordt de schets bezegeld met een bibliografische
nota die een kleine encyklopedie van het onderwerp is.
A.V.

Nijverheid te Torhout in 1807
Als antwoord op een vraag van de prefect van het Leiedepartement rond nieuwjaar
1807, over de toestand der industriële bedrijvigheid, gaf Fraeys, maire van Torhout,
op 17 januari 1807 volgende omstandige beschrijving, met het oog op de eventuele
inrichting van een plaatselijke handelskamer (Rijksarchief Brugge. Frans Archief
nr. 2866).
Te Torhout werd veel lijnwaad geweven ‘trés forte mais pas fine’. De Torhoutse
stukken ‘sont appelées dans le commerce 6/4.’ Er werden ook ‘quelques toiles dites
d'hollande’ voortgebracht.
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Twee ondernemers hadden enkele tijd voordien een aanvang gemaakt met het weven
van siamoise en enkele coatings in wol.
Verder twee jeneverstokerijen ‘à la manière hoilandaise’ en twee huidevetterijen,
waarvan de ene, steeds volgens de maire, onder de sterkste van het departement mag
gerekend worden, maar beide werken nog volgens oude methodes.
Eindelijk waren er nog 3 pottenbakkerijen, die sterk werkten en waarvan er twee
sinds enkele jaren merkelijke vooruitgang hadden gemaakt in de verbetering van de
gefabriceerde voorwerpen (ont fait de progrès depuis quelques années dans les
améliorations des objets de leurs fabriques).
Vooral de inlichtingen over de pottenbakkerijen zijn merkwaardig. Zowel wegens
de vermelding van een nijverheid waarover zo bitter weinig geweten is, als wegens
de bewering dat er in 1807 betere producten werden gemaakt, daar waar men steeds
geneigd is de oudere productie van Torhouts aardewerk hoger aan te slaan dan de
jongere fabrikaten.
L. VAN ACKER.

Nieuwe Genootschappen
Vereniging De Leiegouw
Op 14 november 1958 werd te Kortrijk, onder het impuls van Z.E.H. Jan De Cuyper,
een nieuwe wetenschappelijke vereniging gesticht, De Leiegouw. Zij heeft tot doel
de bevordering van de lokale geschiedenis, de taal en de folklore van Kortrijk en het
Kortrijkse. Het studieterrein van deze Zuidwestvlaamse vereniging omvat de streek
die vroeger deel uitmaakte van de kasselrij Kortrijk. Voorzien wordt de uitgave van
zesmaandelijkse ‘Verslagen en Mededelingen’. Prospectus met de voorwaarden van
lidmaatschap aan te vragen: Kapittelstraat 14, Kortrijk.

Heemkundige kring Bachten de Kupe
De stichting - op 14 december 1958 te Nieuwpoort - van deze kring is uitgegaan van
dhr. K.R. Berquin, conservator van het Museum te Nieuwpoort, bijgestaan door de
heren Goussey A.R., Rossey R. en Messiaen M. Doel en programma worden
uiteengezet in het stichtingsnummer (16 blz.) van het tijdschrift ‘Bachten de Kupe’.
Aan te vragen bij de secretaris, dhr. Van Brandt Emiel, Lombartzijdelaan 199,
Westende (met voorwaarden van lidmaatschap).
Op de eerste vergadering werd een belangrijk punt aangeraakt: de mogelijke
stichting van een museum van klein landbouwalaam, onder te brengen in de hoeve
‘ten Bogaerde’ te Koksijde. De Westhoek heeft nu juist het voorrecht in dhr. A.
Bonnez van Stavele de man te bezitten die als geen ander de folklore van de landbouw
in geest en hart draagt, en een merkwaardige verzameling oud gereedschap op zijn
hof heeft verzameld. De kern van een gedroomd klein museum is er. De nieuwe kring
moge de weg vinden om in goede voorwaarde en met passende waarborg de laatste
getuigen van onze ‘oude landbouw’ op eigen erf te herbergen.
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Vraagwinkel
Balpijp en balboog
In Burgerwelzijn (weekblad, Brugge) van 19 mei 1877 leest men: ‘Gemeente
Oedelem. De schieting met balpijp en balboog, ter herberg St. Eloi... zal uitgesteld
worden tot later datum.’.
Kan een lezer van Biekorf mij inlichten of dergelijke schietingen alhier nog plaats
hebben? waar en wanneer?
A.S. BRUGGE.

Cobonus en Pecavia
Dit modestuk van het dorps-rederijkerstoneel, uit de jaren 1780-1840 (en dat zelfs
te Brugge nog in de jaren 1860 werd opgevoerd), wordt op de naam gesteld van een
zekere Alleman die van Ardooie of Lichtervelde zou geweest zijn. Alle nadere
inlichtingen over de schrijver, en ook over het stuk, zijn welkom.
L.V.A.

De vijf godskaemeren te Oostkerke-Damme
Wie zou mij kunnen inlichten over de plaats genaamd ‘de vijf godskaemeren’, die
moet gelegen zijn in de omgeving van Damme-Oostkerke? Naar het schijnt betreft
het een deel van een ‘verdronken land’, dat in vroegere tijden is overstroomd geweest
en niet meer droog is gekomen.
A.M. Hoboken.

Vlaams mes
Een van de onderwerpen voor de meesterproef in het ambacht van de ‘taillandiers’
(gereedschapmakers) te Nantes in Frankrijk was nog in 1694 het vervaardigen van
een ‘couteau flaman’. Zo wordt de benaming door Gay (Glossaire archéologique
1479) opgegeven. Staat het ‘Vlaams mes’ nog elders in oorkonden bekend? en welke
waren er de eigenschappen van?
C.B.

Vollaard
Waar is de vollaard als nieuwjaargebak en -geschenk nog in gebruik? Hoe ziet hij
er uit? Wie geeft de vollaard en wie krijgt hem? Dank voor elke inlichting.
R.D.
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Op kunstambacht te Parijs
Rond 1850-1900 zijn er verscheidene Westvlamingen geweest die zich te Parijs
gingen vervolmaken in de beeldhouwkunst en de siermeubelfabricatie. Is daar iets
meer over bekend?
L.V.A.

Trappistentaal
Bestaat er een studie over de gebarentaal van de monniken, nl. van de oude
Cisterciënzers en de Kartuizers? Ik ken alleen de lijst door Ducange (1678)
gepubliceerd in zijn Glossarium s.v. significare. Vermoedelijk is dit niet de enige
lijst, en zullen zich ook plaatselijke tekentalen ontwikkeld hebben?
C.L.
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[Nummer 2]
Judith van Vlaanderen
Aan het hof van graaf Boudewijn van Rijsel werd, omstreeks 1047, de bruiloft gevierd
van prinses Judith met Tostig, zoon van Godwin, de machtige en rijke Earl van de
West-Saksers, en broeder van Harold die als laatste koning uit het Angelsaksische
huis zou sneuvelen te Hastings in 1066.
Dit huwelijk voerde de twintigjarige Judith naar Wessex. Meer dan twintig jaar
later zou een tweede huwelijk haar overvoeren naar Oostland, naar Zwabenland,
waar zij, in de kloosterkerk van Weingarten, naast haar tweede gemaal een laatste
rustplaats gevonden heeft.
Door haar huwelijk met Tostig was Judith de schoonzuster geworden van Edward
de Belijder, de regerende koning van Engeland. Edward was immers gehuwd met
Edith, dochter van Godwin. De jaren vóór de Normandische verovering waren, zoals
men weet, zeer beroerde jaren. Edward was een zwak vorst en de titeldragers van de
vier grote ‘earldoms’ streden in verwarde verhoudingen om de macht. Een tijdelijke
verbanning in 1050-52 bracht Judith terug naar Vlaanderen in gezelschap van haar
echtgenoot. Ook Godwin en zijn twee zonen, Swegen en Harold, vonden dan tijdelijk
als ballingen een onderkomen in Vlaanderen, in de St.-Bertijnsabdij te St.-Omaars
of aan het hof van Boudewijn.
Het jaar 1052 bracht het herstel van de macht van Godwin en zijn geslacht. Harold
volgde in 1053 zijn vader op en
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Tostig werd graaf (earl) van Northumbrië. Judith kende alsdan een twaalftal
betrekkelijk rustige jaren in Engeland, totdat een opstand haar hardvochtig regerende
gemaal uit Northumbrië verdreef.
De expeditie door Tostig samen met Harard Hardrada, koning van Noorwegen,
tegen Northumbrië ondernomen, mislukte. Tostig viel op 25 september 1066 te
Stamford Bridge, in het gevecht tegen zijn broeder Harold. Een paar weken later
werd Harold op zijn beurt verslagen door Willem van Normandië op de kust bij
Hastings(1).
Judith werd inmiddels ongemoeid gelaten. Na de ramp van 1066 kon zij, zonder
overhaasting, Engeland verlaten en al haar schatten en kostbaarheden medevoeren
naar het vasteland. Zij gold immers, zoals verder zal blijken, als een Normandische
prinses en behoorde tot de stam van Willem de Veroveraar.
De rijkdom, en meer nog de verwantschap van de weduwe van Tostig met het
nieuwe Normandische vorstenhuis van Engeland, richtten de blikken van een prins
uit Oostland naar Judith, die nu weer in Vlaanderen verbleef. Welf IV had in 1070
zijn tweede echtgenote, de negentienjarige Ethelinde, verstoten en liet zich in hetzelfde
jaar te Goslar verenigen met Judith van Vlaanderen. Judith was alsdan 42 en een
goede tien jaar ouder van Welf. Dit huwelijk, dat naderhand geregulariseerd werd,
maakte van Judith ditmaal een Beierse prinses en hechtte haar naam, samen met deze
van haar man, aan het klooster dat zij zeer hebben begunstigd, de benediktijnerabdij
Weingarten (bij Ravensburg).
Judith overleed op 5 maart 1094. Haar echtgenoot zou zeven jaar later als
kruisvaarder de dood vinden te Paphos op Cyprus(2).
Dit korte overzicht van het leven van Judith was er nodig om de vraag in te leiden
naar haar geboorte en afstamming. Wie was eigenlijk Judith van Vlaanderen?
In de Engelse en Duitse (Zwaabse) kronieken wordt Judith ‘dochter van de graaf
van Vlaanderen’, alsook, ‘dochter van Boudewijn, graaf van Vlaanderen’ genoemd(3).
Zij wordt echter

(1) E.A. Freeman, History of the Norman conquest of Engeland, Oxford, 1871-1879, vol. III;
over Judith vooral p. 656. Voor de genealogie raadpleegden wij vooral W.G. Searle,
Anglo-Saxon Bishops, Kings and Nobles, Cambridge, 1899, p. 346-355.
(2) Hansmartin Decker-Hauff, Zur älteren Geschichte der Welfen, in Pestschrift zur 900-Jahr-Peier
des Klosters Weingarten, Abtei Weingarten, 1956, p. 31-48. - Van het uitvoerig betoog van
deze auteur wordt hier een samenvatting gegeven.
(3) Historia Weiforum (ed. Erich König, Stuttgart-Berlin 1938, p. 20): ‘Accepit... filiam...
Balduwini nobilissimi comitis Flandriae Juditham in uxorem’. - Historia Weiforum (id. p.
78): ‘Hic accepit (uxorem) filiam comitis Flandriae... Juditam nomine’.
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Judith van Vlaanderen
overhandigt aan Christus het Evangelieboek dat zij in de St. Bertijnsabdij te St. Omaars liet schrijven
en verluchten.
- Miniatuur uit het Evangeliarium (tegenw. in de Hessische Landesbibliothek te Fulda); XIe eeuw.
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niet genoemd noch in het Chronicon Comitum Flandriae (Flandria Generosa), dat
overigens over Engeland en Zwaben goed ingelicht is, noch in andere Vlaamse
kronieken.
De moderne geschiedschrijving had tot nu toe twee verschillende afstammingen
van Judith voorgesteld:
1. Judith is de dochter van Boudewijn IV en van diens tweede echtgenote, die een
dochter was van Richard, hertog van Normandië, en van Judith van Bretagne. Aldus
onze klassieke L. Vanderkindere (La formation territoriale I 298; Brussel 1902) die
daarin, zoals de meeste Engelse en Duitse historici, de voorstelling van Freeman
(1871) heeft gevolgd.
2. Judith is een dochter van Boudewijn V uit diens huwelijk met Adelheid van
Frankrijk. Deze afstamming - reeds in 1642 door onze Brugse geleerde Vredius in
zijn Genealogia Comitum voorgestaan - wordt nog in de Encyclopaedia Brittanica,
uitgave 1947, aanvaard.
Het Gedenkboek van het negende eeuwfeest van de abdij Weingarten (1956) bracht
nu een derde versie van de stamtafel van Judith. In een alleszins goed gestaafde studie
komt Decker-Hauff tot het besluit dat Judith eigenlijk niet behoort tot het Huis van
Vlaanderen: zij is een dochter van Richard van Normandië en Adelheid van Frankrijk
die, weduwe geworden, een tweede huwelijk met Boudewijn V van Rijsel heeft
aangegaan.
Om hier kort en duidelijk te zijn, verwijzen we naar de drie stamtafels die hier in
Bijlage volgen(4).
De jongste voorstelling mag, naar we menen, veilig aanvaard worden. Een ‘Judith
van Vlaanderen’ heeft, genealogisch bekeken, nooit bestaan. De echtgenote van
Tostig van Northumbrië en van Welf van Beieren stamde uit het huis van Normandië.
In de historische overlevering van de Welfen wordt Judith ‘regina Angliae’ genoemd,
zowel in de Genealogia als in de Historia Weiforum. Deze titel wordt haar ook
gegeven in het Necrologium van Weingarten, en dat reeds ca. 1094, heel kort na haar
dood.
Van vaderszijde was Judith feitelijk een regina Angliae, een benaming die, naast
de letterlijke betekenis ‘koningin van Engeland’, ook geldend was voor een prinses
van koninklijken bloede uit het regerende (Normandische) huis in Engeland. Als
dochter van hertog Richard III van Normandië behoorde zij tot de mannelijke stam
van Willem de Veroveraar, en dus tot het huis dat sedert 1066 de koningskroon van
Engeland droeg. Zij zou geboren zijn tussen october 1027 en mei 1028, na de dood
van haar vader. Door het tweede huwelijk van haar moeder Adelheid was zij reeds
in haar eerste levensjaar een stiefdochter van Boudewijn V van Vlaanderen geworden.
Vandaar de benaming ‘dochter van Bou-

(4) Decker-Hauff a.w. p. 33-35.
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dewijn’ in de ruime zin: behorend tot het huis van Boudewijn van Vlaanderen.
Door haar tweede huwelijk met Welf van Beieren werd Judith de stammoeder van
het jongere Welfische Huis, overgrootmoeder van Hendrik de Leeuw en van Keizer
Frederik Barbarossa.
Hoewel Judith geen plaats meer toekomt in de genealogie van het Huis van
Vlaanderen, toch is en blijft zij innig met onze geschiedenis verbonden.
Van haar prille jeugd werd zij opgevoed als kind van ons grafelijk huis, dat
overigens zeer nauwe betrekkingen met de prinsen in Engeland onderhield. Als jong
meisje heeft Judith te Brugge haar groottante, koningin Emma, ontmoet die, uit
Engeland verdreven, de jaren van haar ballingschap bij het hof van graaf Boudewijn
is komen slijten. En zij zal op de rivierkaai van het Ketelwiic (op de oude Reie) het
toneel van het afscheid hebben bijgewoond toen Emma, met haar zoon Harthacnut,
weer scheepging naar Engeland: toneel dat zeker minder huilerig en tranerig moet
geweest zijn dan de monnik van St. Bertijns het in zijn gekunstelde Lofspraak
(Encomium Emmae) heeft beschreven(5). Als echtgenote van Tostig heeft Judith de
jaren van ballingschap op het vasteland telkens weer doorgebracht in Vlaanderen,
te St. Omaars en te Brugge.
In haar bewogen leven heeft Judith zich van West naar Oost verplaatst met een
vorstelijke schat, bestaande uit edelsmeedwerk en kostbare altaarsieraden voor haar
hofkapel. Dit alles is eindelijk in Zwaben aangeland, waar zij het in 1094 bij testament
aan het klooster Weingarten heeft geschonken. Tot de schat behoorden o.m.
paramenten uit goudbrokaat, twee gouden met edelstenen versierde altaarkruisen,
drie vergulde draagbare altaren, vier gouden reliekschrijnen. Van al deze
kostbaarheden is heden weinig of niets meer overgebleven. Beter is het de verluchte
mis- en evangelieboeken vergaan, die Judith in Engeland en in Vlaanderen had laten
vervaardigen. Van bijzondere betekenis voor ons is het ‘Evangeliarium van St.
Omaars’ dat nu te Fulda (Hessische Landesbibliothek) bewaard wordt. Deze prachtige
codex werd voor Judith uitgevoerd in het scriptorium van de St. Bertijnsabdij in 1065
- toen zij aldaar met haar gemaal Tostig vertoefde - ofwel gedurende de eerste jaren
(1066-70) van haar eerste weduwschap(6). Uit dit hand-

(5) Encomium Emmae Reginae, L. III c. 12, p. 50-52 (ed A. Campbell, Camden Society, 1949).
- Volgens Ph. Grierson, in Transactions of the Royal Historical Society, vol. XXIII, p. 95
kan met landingsplaats (castellum = statio) bij Brugge ook Oudenburg bedoeld zijn. Zie de
inleiding op Encomium p. LVVII. - Over het Ketelwiic, zie de studie over Brugse Wiic-namen
door J. De Smet in Handelingen Soc. Emulation 85 (1948), p. 114, 116.
(6) Hanns Swarzenski, Englisches und flamisches Kunstgut in der romanischen Buchmalerei
Weingartens, p. 333-340 van de boven vermelde Pestschrift-Weingarten.
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schrift wordt hier, op blz. 35, de votieve miniatuur met het portret van Judith
gereproduceerd(7).
De aanwezigheid te Weingarten van deze romaanse kunstwerken uit Engeland en
Vlaanderen heeft o.m. op de miniatuurkunst in Zwaben een invloed uitgeoefend die
door de moderne kunstgeschiedenis als zeer belangrijk erkend werd.
Judith was in het bezit van veel relikwieën; de kostbaarste daarvan, een druppel van
het dierbare Bloed Onzes Heren, werd door de prinses geschonken aan haar geliefde
klooster Weingarten. En ook deze schat had zij uit Vlaanderen meegebracht.
Over de herkomst van de relikwie, die nog heden zeer vereerd wordt, bewaart het
klooster de volgende overlevering(8).
Door de bekeerde honderdman Longinus werden onder het Kruis enkele
bloeddruppels van de Zaligmaker opgevangen en bewaard, en naderhand door hem
naar Mantua in Lombardije overgebracht. De relikwie geraakte in de loop der eeuwen
verloren, doch werd op wonderbare wijze teruggevonden en in ere hersteld. Paus en
Keizer waren daarbij te Mantua aanwezig en kregen ieder - zo vertelt de legende een druppel van het kostbare Bloed. De Keizer vermaakte zijn relikwie aan graaf
Boudewijn van Vlaanderen die, op zijn beurt, stervend, het H. Bloed overdroeg aan
zijn ‘dochter’ Judith, de ‘koningin van Engeland’. Deze trouwde een paar jaar later
met hertog Welf en bracht dan de schat naar Zwaben over. Toen haar nieuwe
echtgenoot met zijn zonen de bedevaart naar het H. Graf ondernam, schonk Judith
de gewijde schat aan de patronen van Weingarten, de heiligen Martinus en Oswald,
om de gelukkige terugkeer van haar gemaal te bekomen.
Volgens deze overlevering zou de relikwie van Weingarten, na de dood van de
Keizer, de reis Brugge - Engeland (?) - Brugge - Zwaben (Weingarten) met Judith
hebben meegemaakt. In de grafelijke kapel op de Burg te Brugge zou gedurende een
aantal jaren (1060?-1070) een relikwie van het H. Bloed hebben berust, dertig jaar
vóór de eerste kruistocht. En tachtig jaar vóór de aankomst van een H. Bloedrelikwie
die ditmaal door graaf Diederik uit Jeruzalem werd meegebracht en neergelegd in
de nieuwe St. Baseliskerk op de Burg.
A. VIAENE.

(7) Naar de grote titelplaat in Pestschrift. - De bibliotheek van St. Winoksbergen (Bergues,
Pr.-Vl.) bezit een Vita Oswaldi, verlucht met een portret van de heilige Oswald, dat in
hetzelfde scriptorium als het Evangeliarium van Judith werd uitgevoerd. Dit volgens
Swarzenski a.w. p. 339.
(8) Adalbert Nagel, Das heilige Blut Christi, p. 188-229 van de boven vermelde
Festschrift-Weingarten. Hier vooral p. 188-191 van deze zeer belangrijke studie. - Over het
H. Bloed te Weingarten, zie ook de studie van H. Rommel in Annales Soc. Emulation 40
(1890), p. 1-41.
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Textielnijverheid te Roeselare
1764-1767
Roeselare had in die jaren van de Oostenrijkse tijd een landbouwmarkt van regionale
betekenis. Granen en oliezaden werden er verhandeld voor het lokale verbruik en
voor het binnenland. De export van oliezaden (lijn- en koolzaad) naar Holland, die
door de toenmalige markten van Menen en Kortrijk druk werd beoefend, kende men
te Roeselare niet. Het vlas dat hier op de markt kwam was van geen beste
hoedanigheid en werd dan ook door de Fransen niet zeer gezocht. Dit blijkt uit de
rapporten van de douaneofficieren (Algemeen Rijksarchief te Brussel, Raad van
Financiën) waaraan ook de volgende bijzonderheden over textielnijverheid ontleend
zijn.
De markt van Roeselare was alsdan vooral belangrijk als garenmarkt: gewoon
vlasgaren werd in zeer grote hoeveelheden uit stad en platteland aangebracht en door
de Franse makelaars opgekocht; het ging meest naar Belle (Bailleul).
Nog in 1764 werd jaarlijks ca. 37.000 pond ongebleekt twijngaren geproduceerd
door 8 fabrikanten, die samen een 40-tal twijnders tewerk stelden. Hun bedrijf bestond
sedert lang, zonder octrooi, en werkte voor de export naar Frankrijk. De verhoging
van de invoerrechten (door Frankrijk gebracht op 7 pond 17 sc. per centenaar) was
fataal geworden voor de Roeselaarse twijnderij. In 1767 was deze nijverheid heel
vervallen. Verscheidene twijnders waren naar Frankrijk uitgeweken. In de Franse
protectionistische maatregel zag men een manier om geschoold handwerk uit onze
streken aan te trekken.
De thuisweverij was alom verspreid en stukken gewoon grauw linnen werden door
de wevers overvloedig op de markt gebracht.
Een meer afgewerkt artikel was het gestreept linnen, dat echter ook met garen uit
eigen streek werd vervaardigd en buiten de lokale markt geen afzet had. Twee
fabrikanten van deze ‘striepen’, sedert lang te Roeselare gevestigd, werkten met
samen 15 à 20 werklieden.
In 1764 was een zekere Jean-Baptiste Joye uit Armentières te Roeselare komen
wonen, met het voornemen er een manufaktuur van servetten op te richten. Zocht
deze Fransman om met de machtige Kortrijkse linnennijverheid te concurreren? In
het douanerapport van 1767 wordt deze Joye niet meer vermeld en zijn plan zal
zonder gevolg gebleven zijn.
A.V.
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't Manneke uit de Mane
Volksalmanak voor Vlaanderen
Veel mensen spreken nog steeds over 't Manneke uit de Mane, de volksalmanak voor
Vlaanderen of de fijngeestige encyclopedie van Vlaamse vrolijkheid, die destijds in
onze gewesten verscheen.
Een ontleding blijft echter noodzakelijk daar enkele punten in het duister bleven.
't Manneke uit de Mane is ondenkbaar zonder de ganzepenne van Alfons Vanhee
(1846-1903) en het leidend woord van ‘De Swigenden Eede’.
Hugo Verriest getuigde over Vanhee in zijn Twintig Vlaamse Koppen: ‘... gij
schrijft nog met een ganzepenne, en uw prachtig, vast, rond, vei en zwaarliplekkend
geschrift zou uit geen staal komen’(1). Met zulk een pen zal Vanhee aardige
vertelselkens weten op te stellen. Van natuur uit was Vanhee geenszins de
‘kluchtigaard’ zoals men hem noemde. Hij was integendeel een zeer ernstige en
rustige gezel, die zichzelf wel enig geweld moest aandoen om op dreef te geraken.
‘Gij zijt geen “geestigaard”... In u leeft en waakt er een eigen zicht, een zien en
grijpen van het aardige, van het belachelijke, van al hetgene er onder schijn en glans
verdoken zit.’
Als leraar (1873-1876) van de ‘Second Cours Français’ aan het Klein Seminarie
te Roeselare had hij als vrienden collega's: H. Verriest, E. Demonie, A. Decarne, J.
Axters, A. Boone, T. Moulaert en E. De Gryse, allemaal flinke leerkrachten en
overtuigde Vlamingen van het oude ras.
Weldra heeft er zich aan deze instelling een driemanschap gevormd tussen de
leraar van de ‘koophandelschool’ Alexis Decame, diens verre neef Juul Leroy, dan
leerling aan 't college, en Alfons Vanhee. In die fratsenmakende kring zal wellicht
de Vlaamse roeping van Vanhee ontstaan zijn. Hij wilde op eigen manier zijn volk
dienen en opvoeden door gezonde lach en leute. Alexis Decarne (1848-1882) en Juul
Leroy (1885-1939) hebben zo wellicht veel inspiratie nagelaten voor de grootmeester
van 't Manneke uit de Mane. Aktief hebben ze waarschijnlijk nooit medegewerkt.
Alfons Vanhee werd na twee en half jaar leraarsambt uit Roeselare overgeplaatst
als hulppriester naar Alveringem. Hij was te Rodenbachiaans in de tijd van de
verbanning van Julius Devos. In hetzelfde jaar (1876) werd hij echter nog kapelaan
benoemd te Wijtschate. Daar is ons Manneke ontstaan in de geest van De Swigenden
Eede.
‘De Swigenden Eede’ is het geheim Vlaams verbond, dat spontaan onder de leiding
van Hugo Verriest ontstond na de dood

(1) Deel I, 4e uitgave, blz. 54-55.
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van Albrecht Rodenbach in 1880. Tot nu toe is er weinig bekend geworden over dit
gezelschap dat de Vlaamse aangelegenheden scherp ontledend besprak en de
richtlijnen voor de vaandriks van ‘de Vlaamsche Vlagge’ klaar en duidelijk
samenvatte. De vaandriks waren achtereenvolgens: Ameet Vyncke, Emiel Demonie,
Karel Van den Bussche en Eduard Van Robays, Cyriel Delaere, Firmin Deprez.
Die Zwijgers en andere Vlaggemannen waren echter ook fijne humoristen van de
beste soort: ‘Wij zitten aan tafel, en peuzelen vriendelijk aan dat overheerlijke milde
maal; en drinken een teuge koelen en warmen wijn; en klappen in leute onder malkaar.
- Wat bonte spreuke botst er u weêrom, uit onhebbelijken mond, Vanhee? - Wat
droeve fijne blijde scherts vertelt gij daar zoo zoetjes, Lauwers? - Wat affirmeert gij
en beweert het vast en zeker, met welgezinde woord en deurdringende hand- en
vingerbewijs, Depla? - En gij allen, daarrond, dischgenooten, pastor Verriest, Wostijn
en andere, hoe jubelt gij in blijder woord en herten hooggezind?’(2)
In 1880 hebben Alfons Depla (1860-1924), August Blancke (1856-1936) en
Hendrik Persijn (1857-1933), drie hoogstudenten van Leuven, samen met Karel
Blancke (1849-1934) en Alfons Vanhee te Wijtschate het Manneke gesticht. Alleen
August Blancke was geen lid van De Swigenden Eede, de andere vier wel. Z'n broer
Karel gaf op een nieuwe vergadering van die Vlaggemannen te Ruddervoorde, waar
hij onderpastoor was, de naam aan de volksalmanak. En hij was er fier op. Het was
‘'t Manneke uit de Mane’.
Met Nieuwjaar 1881 verscheen het eerste Manneke. Het kostte een ‘dikken’ of
tien centiemen. De eerste vier nummers werden gedrukt en uitgegeven door Modest
Delplace van Brugge, die ook de drukker was van de Vlagge. De eigendom kwam
toe aan De Swigenden Eede, onder het financieel beleid wellicht van notaris Persijn.
De oplage, die uit 5.000 exemplaren bestond, werd in enkele dagen uitgevochten.
Een succesvolle Vlaamse volksalmanak was geboren...
Drie perioden kunnen we onderscheiden in de levensweg van ons Manneke(3). In de
eerste periode tot en met 1903, met een onderbreking in 1889, jaar waarin de almanak
niet verscheen, blijven Alfons Vanhee en Alfons Depla de grote bezielers. Vanhee
zoog de ‘goê- en kwâweêremaren’ uit zijn duim, die de kruim vormden van de
dagklapper. Daarvoor alleen al werd 't Manneke

(2) H. Verriest a.w. II, blz. 81-82.
(3) Over de geschiedenis van het Manneke, zie de bijdrage van Karel De Wolf in Biekorf 38e
Jg., 1932, blz. 353-359, alsook het werk van H. De Gryse, Pastoor Vanhee in de reeks
Westvlaamsche Boogaard, Tielt 1945.
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gekocht en gelezen. In het groot verlof trokken de Vlaggemannen naar Vanhee om
hem te helpen in het opstellen ervan. Vanhee kon alleen zeer moeilijk beginnen. Hij
moest tot het schrijven aangezet worden met man en macht. Eenmaal echter begonnen,
waren al de ‘weêremaren’ gewonnen.
Alfons Depla zorgde voor de uitgave van 't Manneke. Hij was een echte loopjongen
om het opstel op de persen te krijgen. Alhoewel geen penneman, heeft hij er toch in
geschreven. Onder de deknaam van ‘Meester Mane’ schreef hij enkele wijze
uiteenzettingen in volkse bewoordingen over besmettelijke ziekten en
volksgezondheid.
Karel Blancke en zijn jongere broeder August, later geneesheer te Lo, hebben ook
medegewerkt aan de eerste Mannekens. Als geneesheer had August Blancke later
teveel werk om nog als medewerker te kunnen optreden. Zijn rol als student mogen
we echter geenszins onderschatten. Hij was één van de Vlaggemannen, die alles
gedaan heeft wat hij kon voor de Vlaamse zaak en één van de lievelingen van Verriest,
die het college van Roeselare verliet om die leraar in Ieper opnieuw te kunnen
ontmoeten.
Amaat Vyncke (1850-1888) werkte aktief mede aan het eerste nummer. Later, als
missionaris van Afrika (Witte Pater) bij de Grote-Meren te Kibanga, vergeet hij
echter geenszins 't Manneke. ‘Hij zoekt en peist en droomt en studeert en leert die
vreemde talen: maar daartusschen zendt hij taalbrieven naar de Vlagge, en zotte
maren naar het Manneke uit de Mane...’(4).
De houtsnede voor de titelplaat van de almanak komt wellicht van Ferdinand
Rodenbach (1864-1938), de jongere broeder van Albrecht. Die houtsnede, waarvan
later de zincografie voor de afbeelding diende, is nog steeds bewaard gebleven(5).
In 1885 werd Adolf Van Mullem de drukker van het Manneke tot en met het jaar
1923.
Toen in 1903 Alfons Vanhee als pastoor te Moere stierf, wist eenieder dat de goede
glorietijd van het Manneke tot het verleden zou behoren.
Een crisisperiode (de tweede periode 1904-1914) begon inderdaad. Geen enkele
pen kon er immers de ganzepenne van Vanhee vervangen. De drukker Adolf Van
Mullem stelde de eerste drie nummers na de dood van Vanhee (1904-1905-1906) op
met de hulp van de vorige Mannekens. De mannen van De Swigende Eede hielpen
hem daarbij omdat ze terecht vreesden dat het Manneke zou verdwijnen. De goê- en
kwâweêremaren van Vanhee werden later heruitgegeven. Deze van 1882 in 1909,
1883 in 1910, 1884 in 1911 en 1885 in 1913. Zo bleef 't Manneke ook nog na de

(4) H. Verriest a.w. II blz. 69.
(5) Zie de afdruk van de oorspronkelijke houtsnede in Biekorf 58e Jg., 1957. blz. 333.
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dood van Vanhee leven dank zij het werk van hem, zonder wie de almanak ondenkbaar
was ook in de eerste periode.
In de oorlogsperiode verscheen het Manneke niet, en in 1919 ontbrak het aan
medewerking om opnieuw te beginnen. Een eerste nummer verscheen pas in 1923.
De derde periode 1923-1930 omvat 8 nummers. In 1930 viel het Manneke uit zijn
Mane en verdween voor altijd als volksalmanak voor alle Vlamingen. De drukker
was opnieuw Adolf Van Mullem. In 1924 werd hij echter vervangen door zijn
schoonzoon L. Gevaert. De oplage steeg tot 20.000 nummers. Een nieuwe
succesperiode was immers geboren. Achiel Denys van Roeselare werd de nieuwe
eigenaar van 't Manneke. De koddige en zwierige illustraties en maantjesvariaties
die in deze periode verschenen, komen van de hand van de sierkunstenaar Alfred
Ost.
De hoofdopsteller werd Achiel Denys (1878-1933), die in een volkse luimige en
aantrekkelijke stijl het werk van Alfons Vanhee verder zette. Hij was een echte
volksmens die niet hield van filosofisch gedoe, maar wel van gezonde natuurlijkheid
in een vrolijke atmosfeer. Over hem lezen we in een In Memoriam: ‘Niets mocht
verloren gaan wat specifiek West-Vlaamsch was. Hoe had het hem gedeerd dat 't
Manneke uit de Mane niet meer verscheen... 't Manneke dat zooveel gezonde
Vlaamsche humor had gegeven, zoo volksch was, en zoo populair was geworden,
moest herleven; want zoovele zoutelooze geestigheid, en zoovele ergerlijke
schunnigheden moesten nu, aan ons volk “humor” bieden’(6). Het nummer van 1927
werd gans alleen door hem opgesteld. Aan de andere nummers hebben z'n vrienden
Warden Oom (1861-1934) en G. Lybeer, alias Dr. Spuyter (in 1924-25-26) ook
medegeholpen. Deze drie mannen vormden een nieuw Vlaams triumviraat van
lustigheid en vreugde in fijne spirituele spreuken, meesterlijke typering, fijne vangsten
en vondsten. De almanak van De Swigenden Eede leefde zo verder in de echte geest
van zijn oorsprong en doel. Warden Oom had immers van dichtbij Vanhee gekend:
hij was een van zijn leerlingen geweest te Roeselare.
De stokoude Vlaggemannen waren zo blijde dat 't Manneke weer produktief leefde
en fleurde. Het was immers een deel van hun eigen leven geworden. Ze waren ermede
vergroeid geworden. En ze zouden ook... ermede sterven. Na de dood van 't Manneke
in 1930, stierven A. Denys en H. Persijn in 1933; E. Vermeulen (Warden Oom) en
K. Blancke in 1934 en August Blancke in 1936. Een goede oude tijd was voorbij.
Naast 't Manneke uit de Mane moeten we het ‘Oorlogsmanneke uit de Mane voor
1918’ vermelden, dat wel in dezelfde pittige geest geschreven is. Het werd dan ook
met veel smaak gelezen.

(6) Hendrik Persijn, Achiel Denys en Jerome Noterdaeme (uitgave Davidsfonds) 1937, blz. 17,
door F. Dewitte.
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Pater Bertrand Van der Schelden, een capucijn geboren te Rumbeke (1884), een van
de grote medewerkers van pater Ildefons Peters aan de Belgische Standaard, en nauw
verbonden met het oorlogsleven, was op de gedachte van dat Oorlogsmanneke
gekomen(7). Mej. Belpaire schreef het woord vooraf en Medard Maertens zorgde voor
de kundige pentekeningen. Pater Bertrand was van plan na de wapenstilstand in 1918
nog een Vrede-manneke uit te geven. Het is er echter nooit van gekomen.
Wat stond er zo allemaal in 't Manneke uit de Mane? Het bevatte gezonde
volkswetenschap, fijne uiteenzettingen van de berekeningen van de watergetijden,
herinneringsdata, lijsten van de leiders van kerk en staat, de markten. De dagklapper
vormde echter het voornaamste deel. Wijze spreuken waren daarin kwistig
rondgestrooid over de Vlaamse aktie tegen de verfransing, de strijd tegen de
drankplaag, de pantoffelhelden, de advokaten en anderen. De namen werden door
Vanhee suggestief en typerend gekozen, zodat thans nog vele ervan legendarisch
voortleven in de volksmond: Fijntje Nyptekreute, de gierige vrouw (feb. 1882), Karel
De Vrijsegghere (juli 1882: Is 't bier flauw... de beuter is sterk), paster Goederaart
(october 1882), Jan Slempaert (jan. 1883), die een put in de nacht al zingend en
tierend door de straten trekt, Paster Stillemans (mei 1890), Lientje Schoonaerts (feb.
1899) die een netje voor 't gelaat moet hebben om er nog jong uit te zien,
Burgemeester Buyck (aug. 1903)... Die namen liggen kwistig rond gezaaid met volle
manden.
Enkele voorbeelden van de dagklapper:
‘April 1882
Half April, warm of koud,
zit de nachtegaal in 't hout.
'k Hebbe compassie met 't beestje, want 't en zal niet boffen met 't weêre
van den 15: koude regen met geweldige schuwe wind.’ Heel spontaan
volgt nu: ‘'t Gaat er nog al schuw te Narden Zeurynck's: Narden moet nog
zijn paaschen houden en elken keer dat Narden te biechten moet gaan,
Vica, Nardens wijf, weet ervan te spreken. “Dat is stijf gemakkelijk voor
mij. zegt Narden; als ik mijne zonden wil kennen, ik geef mijn wijf een
rammeling, en binst dat ik sla, ze verwijt mij al 't kwaad dat ik gedaan
hebbe, zonder één zondetje te verzwijgen; ik ga dan met mijn pakske naar
de kerke en in één twee drie, 't is effen.” Dat gaat zoo verre en zoo
regelmatig, dat,. als de gebeurs hooren schelden en slaan te Narden's: 't
en is niets, zeggen ze, 't is Narden die zijn conscientie onderzoekt.’
‘Pombee, dat is ne Congoleeschen drank die 'n smaak heeft tusschen den
Coukelaerschen genever en den Pitthemschen uitzet.’ In de reeds
aangehaalde getuigenis over Vyncke lezen we verder op blz. 69: ‘... en
zotte maren naar het Manneke uit de Mane, waar koning Simafouta te veel
Pombé drinkt tot grooten spijt van die koninginne Amasi wier

(7) P. Hildebrand, De Belgische Standaard van de Kapucijn Ildefons Peters, Antwerpen 1957,
blz. 94.
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name vertaalt [sic] in karbonkelsteen.’ Terloops willen we aanmerken dat
Vyncke een geheelonthouder was, wijl Vanhee wel graag een lekkere
roemer lustte.
October 1891. ‘Den 2 is 't een weertje van zoete en zeur, lijk 't menagie
vap Engel Trame en Ciska Leme. Engel lag op sterven: en binst heel den
tijd van hun huwelijk en hadde Ciska geen een zoet woord aan heuren
Engel gehad: Engel, toch, zei Ciska, eer dat we voor eeuwig scheên, zeg
toch een zoet woordeke tegen uw Ciska, ééntje is genoeg...
- “Sirope”! zei Engel, en hij was dood!’
Met zulke materie als inhoud kon het Manneke zonder moeite zijn man staan tegen
al de andere almanakken. Geen wonder dan ook dat Verriest over 't Manneke het
volgende getuigde: ‘Geheel Vlaanderen verlangt er naar, leest het en lacht. Wij, uwe
vrienden, wij peuzelen er aan, traagzaam en smakelijk. Johan Winkler, de Fries,
zoekt en vindt en geniet er de teugen gedronken uit een levende taalbronne, en de
Artisten bespeuren en bewonderen de sobere, zekere, levende lijnen, de juiste matte
kleurengamme van die schilderijtjes: Boer Zompaerd en Paster Zerping! De
Swigenden Eed drukt het Manneken op twintig duist. Met vijftig duist kwame hij te
kort, deed hij propaganda.’
Uit de korte verhaaltjes van Vanhee mogen we terecht Pastoor Zerpynck onthouden.
Pastoor Zerpynck was een oude brave man, maar een beetje nauw en
bendig. In zijn sermoen wist hij altijd een woordeken te lasschen over
sparen en vergaren, en hij viel uit tegen de schandelijke verkwistingen
veroorzaakt door de mode, den drank en het spel. - Beminde parochianen,
zei hij, speelt nooit om geld, speelt liever om boontjes! - Jammer, de
beminde parochianen, die dat moe wierden, staken 't hoofd te gare en...
den eersten keer dat pastor Zerpynck offerande bood, leien ze elk een
boontje in 't offerandepateel. Pastoor Zerpynck verstond de lesse. Maar
den Zondag nadien, als hij speerswater ging gaan smijten voor d'hoogmisse,
dopte hij den wijwaterkwispel in d'olie, en, weg en weêre de kerke gaande,
gaf hij lament al zeggen: ‘Boonen vragen olie’.
In 1900 verscheen in 't Manneke als losse vertelling de schets van Vanhee: ‘Van
Seven Havelooze en Mietje Pameie’. Een meesterwerk van de vertelselkunst in de
Vlaamse almanak bij uitstek.
KAREL M. DE LILLE.

Als een jongen schuifelt
Als wij jong waren en wij floten of zongen vroeg in de morgen, dan zei moeder, die
een Brugse was: ‘De veugel die zo vroeg schufelt, wordt in de dag van de katte
gepakt’. Daarmee bedoelde zij dat, als men zich 's morgens te blij toont, die
blijgeestigheid geheel de dag niet zal blijven duren.
Dit in aanvulling op Biekorf hiervoor blz. 24.
F.V. Es.
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De liederen over Centen de Groof de Brugse vliegenier
Lodewijk De Wolf zaliger, hoofdopsteller van Biekorf, heeft indertijd historie en
legende vastgelegd nopens ‘Een uitvinder van 't vliegen - Bruggeling De Groof’
Biekorf 1912, blz. 33-63). In die bijdrage vindt men een afbeelding van de uitvinder
(Vincent de Groof, Brugge 1850 - Londen 1874) en van zijn uitvinding, een soort
beweegbare vleugels om aan het lichaam van de vlieger te bevestigen en hem het
vliegen mogelijk te maken. Daar ook vindt men de volksliedjes met hun melodie
opgetekend, zoals ze alsdan, hoofdzakelijk in de Brugse overlevering, in omloop
waren.
Een kwarteeuw na het verschijnen van die Biekorfstudie, als een hulde aan en een
herdenken van de bedrijvige hoofdopsteller, die later spijt oorlogsellende en de
verwoesting van al zijn geliefde verzamelingen opnieuw de hand aan het werk sloeg,
plaatsen we thans Centen De Groof - tijdens zijn leven zo graag 't haantje de voorste
- opnieuw op het voorplan. Bij de Brugse traditie, vooral door het lied levend
gehouden, dient thans een Brusselse gevoegd. Zoals het onze hoofdstad nu eenmaal
past, geschiedde dit overleveren tweetalig, met het Frans vooraan, maar met het
merkwaardige onderscheid dat het Vlaams geen vertaling maar wel een zelfstandig
liedstuk blijkt.
Om even het geheugen op te frissen maken we eerst een korte inventaris op van
hetgeen tot nog toe nopens Centen De Groof werd verzameld.
1. De Vlieger. - Inc.: Alles is uitgevonden / tot den hoogsten graad, ga, ga! - Expl.:
eer gij zult kunnen vliegen / en eenen vogel zijn. - Refrein: Daar is een man / die
vliegen kan. / En hij vliegt alleene (variante: omleege). - 7 str van 8 verzen. - Inhoud:
Er zijn veel uitvindingen, maar voor 't vliegen moet men te Brugge zijn. Een Brugse
zot werkt reeds 13 maanden aan een machine. Hij zou vliegen aan de Dampoort, de
vinkenvangers zaten op de loer met hun net. Maar de vlieger blijft aan de staken
hangen ‘in Rudders bleekerie’. De man zal nog lang moeten werken aan zijn machine
eer hij zal kunnen vliegen zonder zich pijn te doen.
Uitg.: Biekorf 1912, blz. 54-57 met de melodie. - Op te merken dat de
naam Centen De Groof in het stuk niet wordt vernoemd. Dit lied werd
omstreeks 1939 door de Bond van de Westvlaamse Folkloristen als
vliegende blad opnieuw uitgegeven. Exemplaren hiervan blijken grote
zeldzaamheden.
2. De Brugsche Vlieger. - Inc.: Vriendjes van 't gebakken meel / Rookt een pijp en
laaft uw keel. - Expl.: En de plakker trok in de stad / Met een buize aan zijn g... - 8
str van
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6 verzen. - Inhoud: Dank zij Centen De Groof zullen we naar de hemel kunnen
vliegen. Met zijn twee vlerken aan zijn nek komt hij voor St. Pieter, die geen ‘kromme
kemel’ en ook geen plafonneur nodig heeft. Centen keert met zijn buize terug bij
zijn vriend Goddyn (een Brugs verzekeraar).
Uitg.: Biekorf 1912, blz. 57-60 met de melodie. - Volgens L. De Wolf
werd dit lied oorspronkelijk gedicht door V. Steyaert, die werkte voor de
bekende Brugse speelman Blende Narden. Zie hierna nr 3. de beschrijving
van die oorspronkelijke versie. - Een herdruk van nr 2 ook in 't Beertje
1947, blz. 59-61, met een oproep van G. Michiels om mededeling van
andere liedjes over De Groof.
3. (De Brugsche Vlieger) - Inc.: Komt vrienden laat ons zingen, / Laat ons dansen
en springen. - Expl.: Zeer nuttig in 't gesticht: / Hij vangt er al de vliegen. - Inhoud:
Dit lied vertoont veel overeenkomst met nr 2, doch als sluitstuk voert Goddyn zijn
vriend naar de Boeveriestraat nummer vijf (vroeger 't zothuis te Brugge), waar hij
kan gebruikt worden om vliegen te vangen.
Uitg.: Biekorf 1913, blz. 191-192, tekstuitgave alleen, rechtstreeks
afkomstig van bovengenoemde volksdichter. Samen met nr 2 vindt men
hier twee uitstekende modellen voor de studie van het ‘zersingen’ en
‘umsingen’ in de volksoverlevering.
4. (Zonder titel) - Inc.: Ik wete een plakker die vliegen kan / Plakkertje plafonneur.
- Expl.: Hij dronk op de plak kan op kan / En hij vloog op een eind aan de deur. - 5
str van 4 verzen. - Inhoud: Ook de zwaluwen zijn plakkers, zij zouden de plakkers
nog leren vliegen.
Uitg.: Rond den Heerd XXV (1890-92), blz. 112. - Overgenomen in
Biekorf 1912, blz. 60. - De uitgever en de bloemlezer noemen het beiden
een gedicht. Het werd bewaard in ‘oude papieren’. Het is mogelijk dat het
ook werd gezongen.
5. (Brokstuk) - Ik wil hem eens zien vliegen, / Diene viese cadee; / Gij zult ons niet
bedriegen, / Geef onze pietjes wêe!
Uitg.: La Patrie (Brugs blad) van 2-X-1908 - Overgenomen in Biekorf
1912, blz. 60, met de vermelding: Te Brussel kennen velen dit refrein dat
gezongen werd na De Groof's mislukking.
Die beknopte inventaris bewijst De Groof's sterke populariteit in het Brugse, slechts
het korte refrein (nr 5) laat vermoeden dat ook te Brussel een of meer liederen in
omloop waren. Daar werd zijn vliegen vluchten, en dit wekte de schijn van een fijn
opgezette aftroggelarij. De twee volgende volledige teksten hebben we teruggevonden
in de Centrale Stadsbibliotheek (Conscienceplein) te Antwerpen, waar een goed
verzorgde verzameling van vliegende bladen in verschillende (nog niet genummerde)
albums wordt bewaard. Op de ene zijde van het enkele blad staat het Franse lied, op
de andere het Vlaamse. Beide zijn het overdrukken waard.
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6. Complainte de l'homme volant par un homme volé.
Air: La belle Polonaise, ou: As-tu vu Lambert?
Refrain:
Qu'est-ce qu'a vu De Groof voler
Et dans les airs s'élever?
C'est pas vous, ni moi,
Je vous le jure sur ma foi!
Si d'terre il n'a pu s'enl'ver,
Chacun a pu remarquer,
De Groof, l'homme volant,
S'envoler avec notre argent.
1
Les bonnes gens de St. Gilles,
D'Laeken et d'Molenbeek,
Du centre de la ville,
D'Anderlecht et d'Schaerbeek,
Roulaient ainsi qu'un fleuve,
Homm's, femmes et enfants,
vers le champs de manoeuvre,
voir voler l'homm' volant.
2
Y'avait la tout' la ville,
Y'avait des grenadiers,
Y'avait des imbéciles,
Et des sapeurs-pompiers;
Mais ce qu'en son estime,
Préférait l'homme volant:
C'est les cinquante centimes
Qu'on donnait en entrant!
3
Par des études fort belles
Faites sur les oiseaux,
Il connaissait d'ieurs ailes
Les trucs les plus nouveaux.
Mais de ces vieilles constantes,
C'qu'il a r'tenu, dit-on,
C'est l'art de s'fair' des rentes
Par le vol des pigeons.
4
Après deux heures de lutte
On croit qu'il va s'élever;
Mais vlan! son parachute
Tombe, et s'y casse l'nez.
Adieu donc l'auréole!
Sur la plaine en ce moment,
En fait d'homm' qui vole
Y'avait qu'Monsieur Langrand.
Morale.
Que cela vous conduise
Gens d'Bruxelles en Brabant,
D'vous méfier quoiqu'on dise
De tous les homm's volants!
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Car c'est a vos sacoches
Qu'ils en veulent, croyez-moi,
Les deux mains dans vos poches,
Dit's-leur une autre fois.

Déposé. - Propriété de l'éditeur. Imprimerie de Ch. Sacré-Duquesne, rue de l'Ecuyer,
3 bis.

7. Lied van den Vliegenden Man door een bestolen man.
Stemme: Die wilt te hoog vliegen zal laag vallen.
1
De wereld is een zot
Kot
Zegt het spreekwoord en ten slot
Zou 'k moeten gaan gelooven
Als men alles wel beschouwt
Hadt gij niet De Groof betrouwt,
Dan had hij niet kunnen rooven,
Uw schoon geld
Wel geteld
Waarmee hij is heengesneld!...
2
T'is in onze stad
Dat
Ons de Vlieger vast heeft g'had,
Overal uit alle streken,
Als een hobbelige vloed,
Met konvooi, per koets, te voet,
Kwam het volk hier aangeweken,
En de man
Die vliegen kan,
Gaf er fijn den bliksem van.
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3
T'was zoo rond de vijf nanoen
Toen
Hij - zoo dacht men [kalm en koen,
Met zijn vleugels op zou zweven,
Maar daar hoorde men een krak
En het koordeken dat brak,
En hij werd in 't zand gedreven
Maar 't klonk hol,
Woest gegrol,
Veel geschreeuw, en weinig wol.
4
Vrienden, luistert, weet ge wat;
Dat;
Komt een vlieger nog in stad,
Gy uw geld niet weg moet smijten
Aan De Groof en zijn ballons
Of welkdanig fel gegons,
Dan zal men ons niet verwijten
Pier en Jan
Alleman
Dat De Groof ons foppen kan.

Eigendom van den uitgever. Gedeponeerd. - Brussel. Drukkerij Ch. Sacré-Duquesne.
Ridderstr 3 bis.
Het brokstuk refrein (5) en de twee liedteksten (6 en 7) zijn vruchten van de Brusselse
overlevering. Ze belichten het vraagstuk De Groof tamelijk eenzijdig, niet alleen
omdat de Brugse uitvinder er jammerlijk heeft ontgoocheld. Men beschouwde hem,
na zijn mislukking, als een aftroggelaar en men rouwde om het verbeurde
toegangsgeld. Nochtans vindt men in die liederen ook het bewijs dat veel volk op de
been werd gebracht voor vliegvertoningen, aangestoken door de belofte een tot dan
toe niet geziene demonstratie te kunnen bijwonen.
Na zijn Brusselse avonturen vertrok De Groof naar Londen en in juli 1874, na een
eerste geslaagde poging, kwam hij er bij een vernieuwde proef tragisch aan zijn
einde. Het is mogelijk dat na dit aangrijpend voorval ook in Engeland liederenblaadjes
in omloop werden gebracht.
H. STALPAERT.

Strobatse
De Bo geeft het w. ‘stroobatse’ = vliegertje van papier op een strohalm; fr. petit
cerf-volant des enfants. Men zegt ook eenvoudig batse. Deze beschrijving is
onduidelijk, en De Cock-Teirlinck hebben in hun Kinderspel 5, 232 het woord niet
nader kunnen toelichten.
Guido Gezelle heeft het w. batse gehoord te Kortrijk in de betekenis: kort stenen
pijpje; beschadigde tabakpijp, die haar steel half of bijna geheel kwijt is. En ook nog
in de uitroep: ‘o gij kleene batse!’ (kleingestaltig kind, butse). Ook stroobatse heeft
hij te Kortrijk gehoord in de betekenis die door De Bo is opgegeven, en ook als

Biekorf. Jaargang 60

scheldnaam voor een kleine kwajongen: ‘Hoe durf-je, voor zulk een stroobatse!’
(Loquela).
De strobatse als kinderspeeltuig is daarmee niet opgeklaard. Kan iemand het
kleinkinderspel met die strobatse nader toelichten?
V.S.
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Spokende katten
I
Rondedans in de brouwerij
De brouwer had de meeste ruzie van de wereld om knechten te houden. En 't schoonste
van d'historie, ze bleven achter zonder hond of beeste te zeggen.
't Was er pertank goed van de kost, hij zag op geen kitte bier, en wat de winninge
aangaat, ze waren ook niet ten achtere.
Pier, de nieuwe knecht, was noch van den duvel noch van Geeraart benauwd en
'k zal het weten te zeggen, zei hij, als ik hier wegga, waarom, ge moogt er staat op
maken.
's Nachts nu moesten ze brouwen en de trempe was volop aan de kook, als er op
slag van den twaalven door een van die wipvensters een grote grijsde katte kwam
gekropen, dan nog een, en nog een, en alzo twaalve tereke...
Ze mieken een ronde en al wiegewagend op de mate van een rondedans, zongen
ze ‘we gaan Pietje in 't kuiptje steken - we gaan Pietje in 't kuiptje steken’ en alzo
voort.
Maar Piere had het in de mot, en hij zwaaide van passe met een seule kokende
trempe over de dansende katten die al blazen en spuigen door 't venster naar buiten
spoeterden.
's Anderendaags stond geheel de plaatse op sprieten, twaalf vrouwmenschen van
de prochie lagen deerlijk verbrand te bedde. En 't waren er al van de rijkste, geen
een boerinne of werkmenscheswijf was er bij.
- Gehoord van Vrouw R. Sohier, Beveren (IJzer), die het hoorde vertellen van
haar moeder, die het zelf hoorde rond de jaren 1870 te Westvleteren.

II
De witte katte van 't Nekkerputje
Gusten Houtschaeve, een muileboertje uit 't busch niet verre van de Paters (sint Tjiks)
kwam van de bollinge.
't Was al in de kleine uurtjes en schone mane, en Gusten ging stap en half al wat
hij gaan kon, overhoek de stukken voor 't naarste. Verraads viel hij stille, hij hoorde
'n katte miauwen, en 't geruchte kwam van al de kant van 't nekkerputje.
Bij 't putje gekomen zag hij een sneeuwwit katje zitten op een einde boombul dat
reize uit 't water zat in 't midden van de put.
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Ge moet weten, 't Nekkerputje was een gewezen marelput, die men nu gebruikte om
eikenhout te wateren: jaar uit jaar in lagen er plantsoenen en eekzaan te weken voor
‘langwagens’ en speken voor de wagenmakers.
Gusten peisde, maar me schamel beestje, hoe zitte gij hier alzo in 't midden van 't
water. En 't katje keek zo bedrukt in Gusten z'n ogen dat hij kompassie kreeg, en hij
stak een einde pertse van de putkant naar 't midden als brugge.
Maar in één slag, 't water begon te ruischen, 't was lijk koken, walme op walme
nere, en geen katte meer te ziene.
Z'n haar sprong rechte op z'n hoofd van 't verschot en Gusten zette het op een
lopen al wat hij rekken kon, rechte naar den tuin, maar dat verduveld katje zat van
boven op den tuin, en Gusten te vierklauwe were. 't Was daarmee nog niet al, die
katte was daar were, en hoe rapper dat Gusten liep, hoe rapper dat ze, links en rechts,
weg en were, tusschen z'n benen sprong.
Gusten vluchtte over 't land huiswaarts en met een harden bons viel hij tegen de
deure in dolinge.
Op 't geruchte deden de thuiswachters de deure open, ze vonden hem, bleek lijk
een afgeleiden, en sleepten hem binnen, en met koud water en azijn kregen ze hem
were bij zijn zeiven.
Sichtendien heeft Gusten nooit geen gezonde ure meer beleefd, hij verkinderde
van langs om meer en is er van dood, vele jaren vóór zijn tijd.
- Gehoord van R. Sohier, Beveren (IJzer).
A.B. Stavele
NOTA. - Bij Sage I. Een Assebroekse variante, in: 't Beertje 1946, blz. 46. - Vgl.
verder een zevental Noordnederlandse varianten vermeld door Sinninghe, Katalog...
Helsinki 1943, nr. 622: Die verzauberte Mühle (Brauerei). - Bij Sage II. Een
Oostvlaamse variante van Denderwindeke, in: A. De Cock, Vlaamsche Sagen uit
den volksmond, A'dam 1921, nr. 56: Boerke Jans en het witte katje.

Trappistentaal
Op de vraag in Biekorf hiervoor blz. 32.
Over dat onderwerp bestaat een uitvoerige studie door G. Van Rijnberk: Le Langage
par signes chez les moines, in 1954 verschenen te Amsterdam (Noord-Hollandse
Uitgevermij; 163 pp.). Dit werk geeft een index op de tekens, volgens een twintigtal
chronologisch geschikte lijsten. Daarbij komt een kort historisch overzicht van het
gebruik en een onderzoek naar de oorsprong van sommige van de tekens en gebaren.
D.E.D.
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Vertellingen van pastoor Leroy
Aanvullingen op de bibliografie
Op de vraag van H. Stalpaert in Biekorf 1958, 389 kunnen we de volgende
aanvullingen op de bibliografie van de uitgaven van Pastoor Leroy mededelen.

1o Zeisels en vertellingen.
De uitgave van ‘Zeisels en Vertellingen I, 1908’ is geïllustreerd door ALF. LEWYLLIE.
Wij hebben 2 exemplaren van de TWEEDE BUNDEL (1896), van de DERDE
BUNDEL (1897) en van de VIERDE BUNDEL (1900) gevonden met hetzelfde
titelblad, hetzelfde formaat, hetzelfde aantal bladzijden maar met een verschillende
omslag. Alleen de omslagen verschillen door: 1o de kleur; 2o een andere schikking
van het bibliografisch adres; 3o de randversiering.
Hier volgt een beschrijving van de omslag van de twee exemplaren, wat het verschil
betreft:
TWEEDE BUNDEL
roos

rood
DERDE BUNDEL

roos
YPER.
Drukk.
Callewaert-De Meulenaere,

blauw
Gedrukt bij
CALLEWAERT-DE
MEULENAERE
Boterstraat, 36, Yper
Op het titelblad staan
volgende jaartallen van
uitgave:
2e bundel: 1896
3e bundel: 1897

Uitgever,
Boterstraat, 36.
1896.
Op de omslag en op het
titelblad van de 2e en 3e
Bundel is 1896 vermeld.
Onder de randversiering
van boven is een
rechthoekige tekening, die
met twee tegenover elkaar
staande kraaiende hanen en
met bloemen gevuld is.

Randversiering.

VIERDE BUNDEL
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rood
YPER
Boterstraat, 36
Druk Callewaert-De
Meulenaere.
Uitgever
1900

geel
Gedrukt bij
CALLEWAERT-DE
MEULENAERE
Boterstraat, 36, Yper. 1900.
Onder ‘VIERDE
BUNDEL’ staat een haan
tussen ‘RUST ROEST’.

De randversiering en de
tekening zijn dezelfde als
van de 2e en 3e bundel.

Onder de randversiering
van boven is een
rechthoekige tekening met
een zeemeerman, een
dierenhoofd en twee
bloemen.

Soms heeft men ook andere lettertypes gebruikt.
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In de ‘TWEEDE BUNDEL’ van ‘Zeisels en Vertellingen’ staan volgende verhalen:
Over 't Peerdeken Malagys blz.

5-19

Tooverlapkes

20-30

De Tooversloter

31-54

Stijn Lukket-al of meer
geluk als verstand

55-86

Zeisel over de drie
Koningen

87-94

Zeisel over Katten en
Honden

95-100

‘Pocketeditie’.
In deel VIII is geen jaartal en geen tweede uitgave vermeld. De grootte van het
boek bedraagt 21 X 16,5 cm, terwijl de deeltjes van de ‘pocketeditie’ 15 X 11,5 cm
zijn. Deel VIII bevat:
Jantje Goedherte en Pieter blz.
Kwaadherte

5

Een schoon Hertgeetje

25

Gevaarnissen van Triple
Sec

37

Karel met zijn Kluppel

49

No Kluyte

67

'n Vertelderke van de
Binde

76

De sprekende Vogel

78

Hoe een oud Soldaat in den
Hemel gerochte

90

De Paddeput

102

Sint Jozef in de Wildernis

107

Eene Legende op Sinte
Pieter

114

2o Karel de Blauwer of een schets uit het blauwersleven.
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2e herziene uitgave. Yper, Drukk. Callewaert-De Meulenaere, 1900, 22 X 15,5 cm,
343 blz. - Deze uitgave is vermeld in ‘De Pensejager, Yper, 1906’.
Er is ook een uitave geweest in 1922 maar zonder vermelding van de hoeveelste
uitgave: Thielt, Lannoo-Maes, 1922, 18 X 12 cm, 298 blz. (Vgl. de opgave van A.
Bonnez, Biekorf hiervoor blz. 29.)

3o Pieter de Pensejager.
De Pensejager. Gedrukt t'Yper, bij Callewaert-De Meulenaere, Uitgever in de
Boterstraat, 36, (1906), 23 X 15 cm, 246 blz., ill.
In het kolofon achter in het boek staat gedrukt ‘Afgedrukt t'Yper den 22 Maart
1906 bij Callewaert-De Meulenaere’.
De titel luidt ‘DE PENSEJAGER’. Pieter is niet vermeld.
De illustraties zijn niet ondertekend. Heel waarschijnlijk zijn zij van F.O.
SCHMIDSE.
Vanaf de 2e uitgave luidt de titel ‘Pieter de Pensejager’. 2e uitgave. Thielt,
Lannoo-Maes, (1922), 18X 13 cm, 317 blz. (1922 is niet vermeld op het titelblad
maar wel op de omslag.)

4o De gebroeders Valentyn en Wolffried.
Er is geen datum vermeld op het exemplaar (142 blz.), dat in de Koninklijke
Bibilotheek berust.
Op deel VlII van ‘Zeisels en Vertellingen, 7e omgewerkte uitgave’, dat ‘De
Gebroeders Valentyn en Wolffried’ is, is ‘3e omgewerkte uitgave’ vermeld.
Duffel. FR. SILLIS.
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Mengelmaren
De frontstreek van West-Vlaanderen
Provinciale premies voor lokale geschiedenis
In uitvoering van een beslissing van de Bestendige Deputatie dd. 8 januari 1959,
schrijft de Provincie West-Vlaanderen premies uit toe te kennen aan monografieën
en uitgaven over lokale geschiedenis van geteisterde gemeenten in de oorlogsperiode
1914-1918.
Komen in aanmerking voor behandeling, de volgende gemeenten:
Beerst, Beselare, Bikschote, Boezinge, Booitshoeke, Brielen,
Dadizele, Dikkebus, Diksmuide, Dranouter.
Elverdinge, Esen,
Geluveld, Geluwe,
Hollebeke, Houthem (I.), Houthulst, Ieper,
Kaaskerke, Keiem, Kemmel, Klerken, Komen,
Lampernisse, Langemark, Leke, Lo, Loker, Lombardsijde,
Mannekensvere, Menen, Merkem, Mesen, Moorslede,
Neerwaasten, Nieuwkapelle, Nieuwkerke, Nieuwpoort, Noordschote.
Oostduinkerke. Oostkerke (D.), Oostnieuwkerke, Oudekapelle,
Passendale, Pervijze, Ploegsteert, Poelkapelle, Pollinkhove, Poperinge,
Ramskapelle (V.), Reninge, Reningelst, Roeselare, Rumbeke (Beitem).
Schore, Slijpe, St.-Jakobskapelle, St.-Jan, St.-Joris, St.-Pieterskapelle, Staden,
Stuivekenskerke,
Veurne, Vlamertinge, Voormezele.
Waasten, Wervik, Westende, Westouter, Westrozebeke, Wijtschate, Woesten,
Woumen, Wulpen, Wulvergem,
Zande, Zandvoorde (I.), Zarren, Zillebeke. Zonnebeke. Zuitschote.

De behandeling zal hetzij een afzonderlijke gemeente hetzij een groep gemeenten
betreffen.
Twee soorten premies worden voorzien:
1o premies voor een monografie of historische studie opgemaakt aan de hand van
geschreven documenten (o.a. dagboeken) en vooral van mondelinge bronnen (nl. het
relaas van nog levende getuigen). Deze premies kunnen van 2.500 tot 10.000 F
belopen.
2o premies voor de tekst van een onuitgegeven dagboek of van een verzameling
onuitgegeven brieven in betrekking met het onderwerp. Deze premies kunnen van
2.000 tot 5.000 F belopen.
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Als bijzonder waardevol zullen beschouwd worden, naast de geschiedenis van de
plaatselijke oorlogsgebeurtenissen zelf, de gegevens over de gevluchte en ontheemde
bevolking in België, Frankrijk en elders.
De inzendingen moeten gebeuren uiterlijk op 1 augustus 1959.
Het volledig reglement wordt toegezonden op aanvraag, te richten aan: de Weledele
Heer Gouverneur van de Provincie, Dienst voor Culturele Aangelegenheden, Burg
4, Brugge.
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Drinkwater in Vlaanderen
De geschiedenis van het dagelijks leven heeft, in Vlaanderen misschien meer dan
elders, een grote achterstand in te lopen. Wij bezitten nog niet eens een archeologisch
glossarium dat de oude vakwoorden van grondstoffen en handwerk taalkundig en
technisch toelicht. Onze nieuwste historische encyclopedieën en verzamelwerken
zien er dan ook zeer schamel uit op dat gebied. De landbouw is er beter aan toe, dank
zij de monumentale Geschiedenis van Ir. Paul Lindemans en het nu voltooide
uitstekende Woordenboek van Dr. J. Goossenaerts. Eer men de geschiedenis van de
voeding, de kleding, de woning en het handwerk kan aanpakken, is nog ontzaglijk
veel te ontginnen. De Vereniging voor de geschiedenis van de Textiele Kunsten
onder de leiding van Prof. Dr. J. Duverger (Gent) toont hier de weg o.m. met de
uitgave van het belangrijke jaarboek Artes Textiles. We staan echter onmondig op
het gebied van steen, aardewerk, hout, metaal, leder, en moeten ons nog steeds met
vreemde referentiewerken verhelpen.
Daarom is het verheugend een ingenieur van de Mij voor Waterbedeling
stoutmoedig de geschiedenis van zijn sector te zien aanpakken. Met de medewerking
van plaatselijke historici heeft hij een boek samengesteld dat een belangrijke bijdrage
is tot de geschiedenis van de bewoning, de volksgezondheid en het sociale en
huiselijke leven in vroeger eeuwen. Op een verdienstelijke algemene inleiding volgen
een dertigtal kleine monografieën over de watervoorziening in West- en
Oostvlaanderen, en de auteur had de gelukkige gedachte ook de steden van het Oude
Vlaanderen in zijn overzicht te betrekken, nl. Aardenburg, St.-Winoksbergen,
Broekburg, Cassel, Douai, Duinkerke, Hontschoote, Hulst, Rijsel, Roubaix,
Saint-Omer, alsook Doornik. Een hoofdstuk over de moderne evolutie van de
watervoorziening in Vlaanderen besluit dit waardevolle werk, dat de historici verder
moge uitnodigen om aanvulling en verbetering bij te brengen. Voor Damme zal dit
niet meer nodig zijn: Meester R. Vandenberghe leverde hier een studie over ‘De
Pijpweg en de middeleeuwse waterleiding van Male naar Damme’ die zo belangrijk
is, dat wij in een volgend nummer meer daarover moeten mededelen.
- IR. R. BOONE. Overheidszorg voor drinkwater in Vlaanderen. [Gent, 1958]. In-8,
294 blz.; met talrijke schetsen en buitentekstplaten.

Westvlaamse Polderdorpen
Helder en overzichtelijk behandelt J. AMERYCKX, van het Centrum voor
Bodemkartering (Gent), de samenhang van de landelijke bewoning met de
bodemgesteldheid in de Zeepolder (Bodem en Bewoning in de Zeepolders in
Natuurwetenschappelijk Tijdschrift 40, 1958, pp. 176-193). De indeling van de
polderlandschappen in Oudland, Middelland en Nieuwland, vrucht van de
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vernieuwde bodemstudie, is bestemd om klassiek te worden. De aparte plaats van
de Historische Polders van Oostende en van de Moeren (droogmakerijen) treedt
duidelijk naar voren. Ook de samenvattende beschouwing over de dorpskommen is
een kostbaar document, dat door geen geschiedschrijver van de streek mag
verwaarloosd worden. Terwijl de meeste dorpen van het Oudland en het Middelland
op kreekruggen liggen, zijn Booitshoeke en Houtave op plaatsen met veenondergrond
gebouwd: ligging die misschien bepaald werd door de oude daringdelverijen in de
omgeving van deze dorpen. Ook Kaaskerke, Ramskapelle (bij Nieuwpoort) en
Stuivekenskerke lagen vóór de eerste wereldoorlog op een kreekrug; de verplaatsing
bij de wederopbouw is, bodemkundig bekeken, niet gunstig geweest.
Deze studie is geïllustreerd met schetsen en een reeks leerrijke luchtfoto's. Zeer
welkom is de uitslaande plaat die de uitbreiding van de duinkerkiaanse
transgressiefasen en van de landschappen grafisch samenvat.
A.V.

Grafschrift als politieke satire
1471
De Excellente Cronike van Vlaenderen (ed. 1530; f. 157) heeft ons twee ‘Epytaphyen
ter cleender weerdicheyt’ van de graaf van Warwick bewaard. Warwick (Richard
Neville, zoon van de graaf van Salisbury) was van de Witte Roos (Edward IV) naar
de Rode Roos (Hendrik VI) overgelopen. Hertog Karel de Stoute stond op de zijde
van de Witte Roos en hielp Edward, die naar Vlaanderen gevlucht was en te Brugge
als gast van Lodewijk van Gruuthuse vertoefde, weer voet vatten in Engeland, waar
Warwick in de slag bij Barnet (1471) sneuvelde.
De twee grafschriften in de Cronike zijn fictieve stukken en opgesteld als bittere
politieke pamfletten tegen de gevallen, als verrader gebrandmerkte Warwick.
Waarschijnlijk hebben we hier met ingelast vertaalwerk (uit het frans of het engels)
te doen. De Brugse auteur van de Cronike, Anthonis de Roovere, staat natuurlijk op
de Bourgondische zijde. De teksten zijn in proza.
Dit soort satire, dat in 1471 zo'n ontwikkelde vorm vertoont, kan alsdan niet nieuw
geweest zijn. Komen fictieve grafschriften als politieke satire reeds vroeger in
kronieken of gedenkschriften voor?
En nog een andere vraag. Weerspiegelen deze pamfletten niet het politieke gevoel
uit de brugs-bourgondische kring van Lodewijk van Gruuthuse, die Edward mede
op de troon had geholpen en door hem tot graaf van Winchester werd verheven?
Voor de kennis van de openbare gezindheid zouden ze, in dit geval, ook als vertaling
of navolging van bestaande modellen, een waardevol document zijn.
A.V.
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't Beertje. Volkskundige almanak voor 1959. Uitgegeven door de Bond
van de Westvlaamse Folkloristen. 64 blz. met prenten. Prijs: 25 F. (P.C.R.
4512.63, Bond Wvl. Folkl. Brugge.)
Beertje is XVIII en meerderjarig en staat voor 't leven, 't Heeft dan ook een retraite
meegedaan om beter zijn toekomst te kennen: zal het pater worden? 't Begint met
een beevaart te doen naar Gistel en 't valt daar, bij en in het stille Kloostertje, bij
mensen die, als ge ze aan 't klappen krijgt, een vat van overleveringen blijken te zijn.
't Gaat dan mediteren over pest en dood, pestboekjes en pestmissen, en 't moet hier
buiten zijn eigen Brugge niet gaan om flink beleerd te worden. Gerechtelijke registers
uit de eeuw van Maria-Theresia komen patersgezind Beertje wat ontnuchteren en
het Visserslied - tekst en muziek - van Stierman Leeze doen hem zelfs twijfelen aan
zijn vokatie. 'k Heb nog al mijn haar, denkt Beertje, en waar zijn dan mijn streken?
Ze kruipen uit, zei Pierlala, lijk Masoefeltjen uit d'eerde... Te naaste jare al? Heilige
Godelieve, waak over ons Beertje, 't gaat op zijn negentiende en moet naar den troep.
En zo'n levaard lijk ons Beertje!
B.

Moederkensdag en Vaderkensdag
Over deze viering, die tussen de twee oorlogen en vooral na de tweede wereldoorlog
ook bij ons haar weg heeft gemaakt, werd door de Dienst voor Folkloristische
Opzoekingen een enquête (met vragenlijsten) in Vlaams-België doorgevoerd, waarvan
de gegevens door F. VAN ES, Voorzitter van de Bond der Oostvlaamse Folkloristen,
in Oostvl. Zanten 34 (1959) pp. 7-29, worden samengevat. Een belangwekkend
document van levende folklore dat het waar, wanneer en hoe van deze viering
illustreert. De studie wordt ingeleid door een welkome nota over het ontstaan van
de dubbele viering en over de viering buiten het Vlaamse land (Wallonië en
Buitenland).

Oud Spermalie
KANUNNIK A. DE MEESTER vervolgt met voorbeeldige regelmatigheid de geschiedenis
van Spermalie sedert de overkomst van de zusters in het oude Huis ten Duinen in de
Snaggaartstraat (Wetenswaardigheden over 't Oud Spermalie in Spermalie-Klokje
1958; overdruk 20 blz. illustr.).
In de jaren 1620-30 werd de nieuwe kerk opgetrokken naar de plannen van de
Kortrijkse architecten Persyn (Jan en zoon Robert), die te Kortrijk zelf de
Jezuïetenkerk en het nieuwe klooster van Groeninghe hebben gebouwd. Over het
gebouw en zijn meubilering worden interessante bijzonderheden medegedeeld. Naar
het voorbeeld van de Augustijnerzusters (Windesheim) beginnen de
Cisterciënzerzusters in de 16e eeuw meisjes als leerlingen (scholieren, tafelieren) op
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te nemen. Dit was het geval o.m. in de abdij van Groeninghe in 1572 (Handelingen
Gesch. Oudh. Kring Kortrijk,
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N.R. XI, 1932, blz. 166) en in de abdij van Wevelgem. Ook Spermalie is te Brugge
met zo'n kleine school begonnen: de medegedeelde wetenswaardigheden over dit
pensionaat zijn dankbaar materiaal voor de (nog te schrijven) geschiedenis van het
onderwijs in onze gewesten. Boeiend is ook het laatste en langste stuk over het
huiselijk leven, de recreaties en de keuken van het klooster: een oorspronkelijke
bijdrage tot de folklore van het kloosterleven.
A.V.

Pastoorsinhaling in de Hollandse Tijd te Zarren
Op 8 juli 1827 overleed te Zarren in zijn zeventigste jaar de pastoor van de parochie
Petrus Josephus De Backer van Roeselare. Enkele weken later werd hij opgevolgd
door de 36-jarige Bruggeling Ludovicus Cuypkens, die van Blankenberge kwam
waar hij de pastorij drie jaar had bediend.
Zarren bezat alsdan een gelegenheidsdichter in de persoon van David Bilcke die,
in naam van de heren van het gemeentebestuur, de snaren van zijn lier spande naar
de toon van Bilderdijk en Helmers. Het volgende eredicht heb ik letterlijk
overgeschreven uit een oud schrijfboek dat in de jaren 1820 aan voornoemde dichter
toebehoorde. Als tijdsdocument wordt hier de aanhef van het stuk medegedeeld.
Werken.
B. SLEMBROUCK.

Eerdicht
Op de blijde en glansrijke inkomst van den Zeer Eerweerden Heer: Mijnheer
LUDOVICUS CUYPKENS, als geestelijke herder te ZARREN, uytgegalmd in naem
van de heeren Burgemeester, Assesoren en verdere leden van het plaetselijk Besteur
op den 27en oostmaand 1827.
Hoofdstoffe. - De priesters die wel bestieren zijn dobbel eere weerdig aldermeest
die arbeiden in het woord Godts en in de leering.
‘Wie zal thans 't zoute vocht van onze wangen droogen?
riep Zarren, naer de dood die Bakker heeft geveld,
De Bakker die ons lief en dierbaer was in d'oogen,
op wiens lofweerden naem ons borst van rouw nog zwelt!
Ja groot was onze rouw, beklemdheyd, druk en smerte!
Elk zugte op den dood van zulk een vroomen heer,
hoe trof dit groot verlies ons boezem, ziel en herte,
'k hoor nog dien donderslag “de Bakker is niet meer!”
Maer stil: de algoedheyd die in d'opperhemelstreken
op eeuwig diamant vol glans gezeteld zit,
zag uyt het smeltend oog ons tranendroppen breken.
De hemel wordt beweegt als men hem zugtend bidt,
de Hemel zendt, O vreugd, tot onze zielsverkwikking
een Heer niet min begaefd met wysheyd, edele deugd,
een Heer voor wie de hel zal dreygen met verschrikking,
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een Heer die onze smert verdrijft in engelse vreugd!
‘Wie is 't? roept elk, wie is 't? Hoe! Wij zien Cuypkens naedren.
Kan 't zijn? Ja 't is dien Heer! 't Is hij, wij zien hem aen,
hoe huppelt thans de vreugd door onze ziel en aedren,
Wij zien de zielevoogd reeds voor zijn kudde staen.
Wij zien de minzaemheyd geschilderd op zijn wezen!......’
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Serpentblazer
In verband met de bijdrage van E.N. over serpentenglazen (Biekorf 1959, blz. 6)
moge, tot betere kennis van het serpent, het volgende nog aangehaald worden.
Een echt, oud serpent is te zien in het Museum van de Kunsten Oudheidkundige
Kring te Deinze onder de verzameling van oude blaasinstrumenten. Deze instrumenten
werden in het jaar 1929 geschonken door dhr Robert Martens te Zulte, die ze nog
liggen had van zijn voorouders, onder wie een voorzitter van ‘'t oud muziek’ van
Zulte.
Het serpent is goed bewaard, trompetachtig en slangvormig, een instrument in
hout met zwart kalfsleder overtrokken en met zes toongaten; het heeft een mondstuk
zonder tong zoals bij de tuba. Het is de voorzaat van de trompe van de torenwachter.
Deze trompe was tot in de 17e eeuw het geliefde instrument voor hoogliggende
melodietonen, maar het werd naderhand ook voor lage toonladder gebouwd en, voor
basstem, in de begrafenissen als serpent (Cornone). Het werd in de 18e eeuw door
de opkomende koperen blaasinstrumenten verdrongen.
Het werd beschreven in de Catalogue Descriptif et analytique du Musée
instrumental du Conservatoire de musique de Bruxelles, door B. Mahillon,
blaasinstrumentenmaker (ed. Gent, 1893).
Bij 't beblazen geeft het een klaagtoon die zeer wel te vergelijken is met de slepende
basstem van de saxofoon in de huidige jazz, wat wonderwel schikt bij begrafenis en
rouwstoeten.
G.P.B.

Leiemossels
Aangaande de Leiemossel, waarvan Hendrik Van Doorne sprak in zijn zedenroman
Jan Van Noorde (hiervoor blz. 25) verwijs ik naar de bijdrage ‘Van den ouden Disch’
in Biekorf 1937, blz. 289-294, alwaar sprake is van ‘de dikkaard uit het stijfselkot
waar de jongens dikbalgde van wierden’.
Van Doorne heeft inderdaad de Leiemossel genoeg gekend als voedsel voor de
armsten onder de armen en vooral in tijd van hongersnood nl. in die van 1845-1847.
Dat hij te Poeke de Leiemossel kende komt voort uit het feit dat de Poekebeek in
zijn geboortedorp vloeide. Ze is een onstuimige beek die elke winter met haar water
de meersen en kouters in de oude Roede van Tielt blank zet, en in de Leie uitmondt.
De beek neemt haar oorsprong ten noorden van de stad Tielt, loopt over
Rijkegem-Kouter te Ruiselede, ontvangt de Akspoelebeek op de wijk Hooie te Poeke,
neemt de Voorderbeke op te Lotenhulle en stroomt vandaar naar Splete-in-Vinkt
over Vinkt-Brugge naar Nevele. Ze wast geweldig in de winter, wanneer ze water
krijgt van
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de Kanegembeke die op 't Hooge van Aarsele ontspringt. Van Nevele komt ze
zuidwaarts door de lage meersen van Meigem en Zeveren, en mondt in de Leie bij
Noorderwal te Deinze (thans in de Vaart van Schipdonk). Vergelijk Kaart van het
Brugse Vrije en aanpalende gebieden, Nic. Visscher 1660.
Nu de Leiemossel. Deze is de grootte van een nagerechtteljoor. De schaal heeft,
gelijk bij andere mossels, drie lagen, de paarlmoerlaag, de zachte kalklaag en de
buitenlaag, vuil, ruig, rossig-grijs, en wat geschilferd als van de oester. De band
tussen de twee schalen is een harde pees, die bij 't drogen zo hard wordt als die van
de navelstreng van een zwijn.
De Leiemossel dient tot spot. Wanneer te Deinze een visser zegt dat ze in het
lokaal van de vissersbond een vissmul gaan houden met de vangst, dan antwoorden
de twijfelaars: ‘met Leiemossels, zeker’.
De Leiemossel heeft een harde voet en een stevige rosse baard. Hij is ‘al verloren
gekookt’ en heeft een fletse, fleeuwe, zoeterige kalksmaak ‘al verloren gezouten’.
Hij vult de maag, maar stilt de honger niet. Te Deinze is hij het symbool van het
hongerspook. ‘Smaakt het niet, eet dan leiemossels’.
Toen ik in de nieuwjaarmaand naar het lot van een arm gezin vroeg, zei mijn
gastvrouw ‘ze 'n stellen 't niet kwalijk maar z'hebben in den laatsten oorloge veel
zwarte sneeuw zien vliegen en alle dagen die den Heere verleende trokken ze naar
Westaarde of Noozer Wal (de oude monding van de Poekebeek) om leiemossels’.
Zodat de leiemossel in heel 't geweste nog bekend staat en, wat erger is, onder de
armsten, in tijd van hongersnood, nog dient als laatste toevlucht tot ‘balgvullinge’.
G.P.B.

Leiepaling
De Leie heeft vroeger - voordat ze de ‘gouden rivier’ van 't vlas geworden was meer en beter dan die Leiemossels opgeleverd, waarover Biekorf 1959, 25 (en hier
juist boven).
Vissen in de Leie tussen Wervik en Wielsbeke was vroeger een privilegie. Dit
voorrecht werd geregeld door Filips de Goede en in 1494 bevestigd door hertog
Maximiliaan en zijn zoon Filips. Deze laatste oorkonde beschrijft het voorbehouden
vak dat gelegen was ‘tusschen der Libbeke by Werveke ende den breeden eeke,
staende tusschen Oydeghem ende Wielsbeke’. Mochten aldaar vissen: de Heer van
Halewijn met 3 ½ schepen ‘cause ende actie hebbende van den grave van Vlaenderen’;
het O.L. Vrouwkapittel en het O.L. Vrouwhospitaal te Kortrijk elk met één schip;
het klooster van Groeninghe bij Kortrijk met één schip; de armendis van Harelbeke
‘met eenen halven scepe’. Mijnheer
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van der Gracht mocht vissen met één schip ‘van beneden den houc van Wevelenghem
totte Petyts Beecke’. (Bulletijn Gesch. Oudh. Kring van Kortrijk 10, 1913, 190).
Een geheel schip had de volgende uitrusting: ‘Eenen riec, 6 langhe netten, 34
valnetten, 34 carien, twee aelzacken ende eenen polzack’.
Een half schip had: ‘Eenen riec, 17 valnetten, 17 carien, 3 langhe netten ende
eenen aelzack’.
Uit deze beschrijving van 1494 blijkt dat die bevoorrechte schepen vooral op
paling uitgingen; daarop wijst het gereedschap: riec (vork om paling te steken,
aalvork); carie (fuik van kleine afmeting); aelzack (fuik, puikei); polzack (polssac:
een zaknet; zie pulsnet bij De Bo). Snoek en karper zal men niet veel hebben
opgehaald. De goede en beste snoek werd door de Scheldevissers, o.m. deze van
Oudenaarde, op de markt gebracht.
E.N.

Gerecht van desperatie te Nieuwpoort. 1623
Een zekere Jan Leus, geboortig van Yde, had zich gehangen op 19 februari 1623
‘naer den noene omtrent den twee uren met een corde in seker syn achter huiseken
als desperaet’.
Op eis van de hoogbaljuw, Jonkheer Robert de Clercq, werd door de burgemeesters
en schepenen van Nieuwpoort het volgende vonnis tegen de gehangene uitgesproken,
in het bijzijn van zijn ‘naeste bestaende’, die naar het schepenhuis waren ontboden:
(Wij burgemeesters en schepenen...) wysen ende condempneren tselve dood
lichaem (van Jan Leus) met coorden onder de sille vande voordeure vanden huyse
daer tvoorseide leelick faict gheschiet is, ghetrocken ende up een huerde (horde)
gheleyt van daer ghesleept te worden achter de straeten over de cruysstraete ende
marct deser stede. Ende van daer tot buyten ter plecke patibulaire (galgenveld), alwaer
tselve ten exemple ende terreure van andre metten hoofde aen eenen spriet ghehanghen
zal worden’.
Bij deze uitspraak kwam nog de verbeurte van goed ‘tsy erfve ofte catheyl’ van
de gehangene, dit ten profijte van de koning (of andere rechthebbende), na aftrek
van de onkosten van justitie. De verbeurte van goed liet gewoonlijk de helft aan de
vrouw en kinderen van de desperaet.
Het gerecht van desperatie werd hier voltrokken volgens de algemeen gangbare
procedure. Men vergelijke het geval van Jacob Crousin te Kuurne in 1555 (Biekorf
1956, 252-253). Met groot geld kon de familie, zo niet het slepen onder de drempel
van het huis, dan toch het slepen over de straat en het onterende hangen in een spriet
afkopen. Of de naastbestaanden van Jan Leus de middelen van afkoop hebben gehad,
weten we niet.
- Brugge. Rijksarchief. Kasselrij Veurne nr. 1236 bis, Sententie-Bouck 1606-1623,
f. 161.
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Getijdenboek uit de kring van Alexander Bening
Op dinsdag 9 december 1958 werd bij Sotheby & Co te Londen o.m. een prachtig
getijdenboek verkocht uit de beroemde Dyson Perrins Collection, vroeger bezit van
John Malcolm of Poltalloch.
Deze ‘Getijden van O.L. Vrouw’ zijn zeer rijk verlucht: zij bevatten 27 grote
miniaturen, 12 kleinere verluchtingen en gehistorieerde initialen, 24 versierde randen
van de kalender. Dit handschrift werd uitgevoerd te Brugge in de jaren 1470-1500
door een naamloos kunstenaar die tot de kring van Alexander Bening behoort en in
de kunsthistorie ‘de Brugse Meester van het getijdenboek van Dresden’ genoemd
wordt. Door Fr. Winkler (Die flamische Buchmalerei; Leipzig, 1925) werden een
twintigtal bekende getijdenboeken op de naam van deze meester gesteld.
De kalender, met zijn kleurige tonelen uit het dagelijks leven, is zeer merkwaardig.
Twee afbeeldingen komen voor in de Catalogus van de veiling (platen 44 en 45) en
het getijdenboek wordt er (pp. 95-98) uitvoerig beschreven.
Het boek werd op de veiling toegeslagen op £ 7500. (ca. 1.125.000 F) zonder de
ongelden, aan de Londense antiquaire Quaritch.
V.

Heilig-Kruisommegang te Sluis
Te Sluis heeft vroeger een ommegang bestaan ter ere van het H. Kruis. Er er was
ook een confrerie van het H. Kruis in de O.L. Vrouwekerk aldaar.
Ziehier de mij bekende bewijsplaatsen.
1472. april 24. - Charter betreffende verkoop van een partij land ‘ligghende binden
ambochte van Aerdenburch ende binder prochie van Hanekinswerve tusschen den
wech daermen metten heleghen cruce omgaet ande zuudtzyde, streckende metten
oosthende anden smoudtwech’. Naar de kopie van dit charter, opgenomen in de
fondatiebrief 1481 van het jaargetijde van Adriaen Lonis. Kerkarchief Oostkerke.
1481. ‘Den wech daer men met den heleghen Kruuse van Sluus ommegaet’. In de
Omloper der renten en landen van de kerk te Oostkerke, f. 57. Archief Spermalie
(Doofstommengesticht), Brugge.
1602. ‘t' Gilde van den heiligen cruuse in onse vrouwe kerke ter sluus, 3 gemeten 2
lijnen 76 roeden land’. Omlooper Greveninghe anno 1602, f. 122. Dit bezit van de
gilde lag in het 34e begin in Brixuspolder. Rijksarchief Brugge. Acquis. 3655.
Wie weet meer over deze ommegang en gilde?
R.D.K.
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Vraagwinkel
Een potje troost
Zo hoort men nog soms zeggen voor een kopje goede koffie. Vanwaar die ‘troost’?
- Troost is het tegenovergestelde van verdriet, zei me een oude vriend, van chagrin,
zoals de Fransen de suikerij (cichorei) noemden, dat bedroevende koffie-surrogaat
dat met Napoleon is opgekomen: denk maar aan de benaming krotte bij ons.
Om deze uitleg te aanvaarden zou men eerst iets meer over dit franse ‘chagrin’
willen vernemen. Waar kan ik daarover iets vinden?
C.M.

Als 't regent en de zunne schingt
Het rijmpje op deze spreuk heb ik van mijn vader zaliger geleerd (geb. Deerlijk 1865)
als volgt:
Als 't regent en de zunne schingt
't is kerremesse in d'helle,
de duivels eten braambusschen
met peerdshaar voor perselle.

Er moeten varianten van dit rijmpje bestaan. Wie steekt de vinger op?
L.O.

Lancksteerten: een schapenras
Pastoor V.A. Vander Meersch spreekt daarvan in het rekeningboek van de pastorij
van Merkem bij Diksmuide over het jaar 1724: ‘troupschaepen die men noemt
suydersche oft lancksteerten’. Welk schapenras mag daarmee bedoeld zijn?
C.B.

Meisjesnamen Bonnette en Sonette
In Biekorf 1958, 263-264 vind ik deze namen gedragen door jonge meisjes die op
school waren in het Sioenklooster te Kortrijk in de jaren 1520-1550. Het is de eerste
maal dat ik die namen heb gehoord. Wat zijn dat voor heiligennamen? of vleivormen
van welke doopnamen? Weet iemand ze thuis te wijzen?
P.M.

Kruidekoeken
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Waar bakt men ze nog de kruidekoeken die ik heb gekend te Kuurne (en bij familie
te Hulste) vóór 1914? Het waren pannekoeken (hetekoeken), maar in den temper
waren fijn gehakte kruiden geroerd. Die kruiden waren: celiadoone (chelidoninm
majus). mater (chrysanthemum matricaria) en reivane (reinvaren, tenkte; tanacetum
vulgare). Men bakte ze in 't voorjaar ‘voor de gezondheid’; zij waren wormverdrijvend
en bloedzuiverend.
H.L.
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[Nummer 3]
De donderheilige Sint-Donatus en zijn verering in West-Vlaanderen
Het eerste dat we moeten doen om een heilige te leren kennen, is hem zijn
identiteitskaart vragen. In zijn Dictionnaire d'Hagiographie geeft Dom Baudot twintig
autentieke heiligen die Donatus heten... en onze Donderheilige is er niet bij! Toch,
als we de devotieboekjes mogen geloven die, in de jaren 1600 en vooral 1700, met
tienduizenden verspreid werden, zou onze Donatus onder de meest autentieke heiligen
tellen. Zijn gebeente is, in 1649, ontdekt in de Katakombe van Sint-Agnes te Rome.
‘Men vond op den steen van syne tombe gegraveert een sweird en de palm-tak, met
dit opschrift: “Sancti Donati Martyris ”’. Zo lees ik in 't ‘Beginsel en Voortgang der
devotie en aenroepinge van den H. Donatus Martelaer’, een plaketboekje dat in de
jaren 1770 door de Ieperse drukker T.F. Walwein gedrukt werd, met lichte varianten
en aanpassingen voor vijf, zes verschillende lokale Donatus-devoties in
West-Vlaanderen.
Alleen de formulering van het grafopschrift: ‘Sancti Donati Maryris’ stemt tot
nadenken en wekt het vermoeden dat onze Donderheilige met een vervalste
identiteitskaart de wereld werd ingezonden. Dat zal niet het grafopschrift geweest
zijn; wel het opschrift op de kist van cederhout, waarin de relikwieën werden bewaard
van na de opgraving
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in 1649 tot in 1652, wanneer ze naar Rijnland werden overgevoerd. Ik heb meer
betrouwen in pater J. Braun S.J. die, in zijn Tracht und Attributen der Heiligen, onze
Donatus onder de ‘Martyres baptizati’ rekent. En deze benaming vraagt een woordje
uitleg.
De Romeinse katakomben zijn, sedert hun herontdekking in 1578, de grote
leveranciers voor de Thesaurus S.S. Reliquiarum of Schatkamer der H.H. Relikwieën
te Rome, schatkamer waarover thans de Nederlander Mgr. van Lierde, als pauselijk
sacrista, de schepter zwaait.
Men heeft er steeds prijs op gesteld het volledig gebeente van een heilige te
bezitten, een ‘Corps Saint’ zoals de Walen thans nog zeggen; en met deze overvloed
van Katakombenheiligen begon het bezit van een Corps Saint tot het rijk van de
mogelijkheden te behoren voor een gewone kerk. Zoals ‘Vlaanderen zijn zonen
uitzendt’, zo zond het Hoge Rome zijn martelaren-heiligen uit. Maar veel van die
martelaren, waarvan het graf de duidelijke aanwijzing gaf dat men met een martelaar
te doen had, gaven geen naam op. De oude heidenen, zoals we lezen bij Sint-Paulus,
bestonden het wel altaren op te richten voor een ‘onbekende godheid’; de moderne
heldenverering schiep na Wereldoorlog I de cultus van de Onbekende Soldaat; maar
de oude wijze Moederkerk, die men zo gemakkelijk van lichtgelovigheid beschuldigt,
heeft een aangeboren afkeer van al dat onbekende en onbepaalde. Men kon ook
moeilijk deze overtalrijke Katakombenmartelaren als onbekende heiligen de wijde
wereld ter verering inzenden: dat zou ten slotte aanleiding kunnen geven tot confusie.
Daarom had men de gewoonte ingebracht deze onbekende heiligen een eigen naam
te geven.
Dat zijn de Martyres baptizati, de ‘gedoopte’ martelaren. Het kon hun derde
doopsel zijn: na het doopsel van 't water en dat van 't bloed, kregen ze een
naamdoopsel van de sacrista van de H. Vader.
Rome heeft hierin niet geïnnoveerd. We kennen wel enkele niet geïndividualizeerde
martelaarsgroepen - de Vier Gekroonden, de Zeven Slapers, de Veertig Martelaren,
enz. Maar waar deze groepen te talrijk worden, treden zekere wel afgelijnde gestalten
op de voorgrond. Sint-Ursus te Solothurn, Sint-Gereon te Keulen, Sint-Viktor te
Xanten zijn sterren die zich hebben losgemaakt uit de hemel van het Thebaans legioen
van Sint-Maurits. Het ‘sterkste’ geval is wel dit van de mysterieuze Elfduizend
Maagden, gezellinnen van Sint-Ursula. Wanneer men over elfduizend exemplaren
beschikt, hoeft men er niet zuinig op te zijn. Tijdens de late Middeleeuwen kennen
we een echte invasie van het vreedzaam leger van de Elfduizend in onze Westerlanden.
Het gebeurde dat
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men deze onbekende heiligen uit Keulen verstuurde met een eigen naam en... soms
met een zeer uitgewerkte eigen geschiedenis, die van A tot Z verzonnen was. Cunera
van Renen en Cordula zijn van de meest slaande voorbeelden.
We gaan de glorie van onze Donderheilige Sint-Donatus niet verkorten met hem
op de lijst van de Martyres baptizati te houden. En te bekennen dat we volledig
onwetend staan wat betreft zijn echte naam en de heldendaden van zijn aardse leven.
Zijn geschiedenis begint pas na 1649 en is feitelijk de geschiedenis van zijn verering,
't Zal wel met een beetje tegenzin zijn dat vele levensbeschrijvers van 1649 vertrekken:
ze doen nog schuchtere pogingen om 't gordijn, dat de glorieuze voorgeschiedenis
versluiert, met een tipje op te lichten. Zo lezen we heel dikwijls dat onze Donatus
behoorde tot de Legio fulminatrix = het Bliksemend Legioen, dat wel tot de
betrouwbare geschiedenis schijnt te behoren. Het is een legioen, dat overwegend uit
kristenen was samengesteld en omtrent 't jaar 177, met keizer Marcus Aurelius, tegen
de barbaren ging strijden. Bedreigd door een vijand die meer gunstige stellingen
bezette en geplaagd door de dorst, knielden de kristensoldaten neer om Gods hulp
af te smeken. Ze verkregen de regen om hun dorst te lessen en een vreselijk orkaan
- donder en bliksem - dat de vijand uit zijn stellingen verdreef. Volgens Tertulliaan
hebben we hier de reden waarom Marcus Aurelius de bestaande vervolgingswetten
tegen de kristenen niet langer liet toepassen. Maar, zoals we gezien hebben, van de
geschiedenis van onze Donderheilige is niets bekend, en 't is juist zijn kwaliteit van
Donderheilige die hem, de sterke verbeeldingskracht van zijn devote vereerders
daarin een beetje meespelend, eerst na zo lange eeuwen in het Bliksemend Legioen
deed inlijven.
Over 't algemeen gaat men niet verder dan dat Bliksemend Legioen. Toch zijn er
die met zo'n sobere illustratie niet konden voortdoen en de verdere geschiedenis van
onze heilige hebben uitgestippeld met een haast mirakuleuze overvloed van
nauwkeurige biezonderheden. Zo lees ik in ‘La Vie de St Donat... tiré d'un livre
composé en François par un docteur de Sorbonne et imprimé à Liège l'an 1758’
(herdrukt te Brussel door de weduwe van J. Vleugaert, in 1764): ‘Son père s'appeloit
Faustus, décendant d'une des plus illustres families de Rome... commandant des
armées Romaines. Sa mère se nommoit Flaminia, tirant son origine d'une familie
royale dite Lamias, rois de Lestrigonie... dont... plusieurs ont été choisis empereurs
des Romains’ (bl. 6).
Een keer zo stevig in de zadel, zal onze Docteur de Sorbonne ons het verder verloop
van de geschiedenis vertellen met details die bladzijde op bladzijde vullen en haast
doen vermoeden dat we hier een tijdgenoot en ooggetuige aan 't woord hebben. Of
een behendig falsaris.
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Hij weet volstrekt alles, de juiste datums, de stichtelijke geschiedenis van de ouders,
de rol gespeeld door een zekere Sint-Gervaas, die de familie bekeert en de mentor
wordt van de jonge Donatus. Zelfs de aanspraken van Gervaas zijn woordelijk
opgenomen en we vernemen dat Gervaas de jonge knaap Donatus doopte, te Milaan
in 't jaar 159. De geschiedenis van de Legio Fulminatrix wordt, op 't passend moment,
in 't verhaal ingevlochten; ik spring over een macht van biezonderheden om te komen
aan het einde, waar onze Docteur de Sorbonne van de hagiografie verdoolt in een
liefdesroman. Marcus Aurelius is zo ingenomen van onze jonge officier, dat hij hem
tot zijn opvolger wil maken en uithuwen aan zijn nicht Alexandria. De jonge prinses
is, dàt kunt ge raden, letterlijk verzot op Donatus. Die, zoals dat past in 't kader van
zekere traditionele hagiografie, onverdeeld aan God wil toebehoren, een soort afkeer
voelt voor 't huwelijk, weigert met een heidense prinses te trouwen en, dat hadden
we kunnen voorzien, de keizerskroon ruilt voor de martelaarskroon. In die dagen
moest de historische kritiek aan de Sorbonne nog in de kinderschoenen staan.
De echte historie van onze Donatus is een postume geschiedenis. Na 't verdwijnen
van de grote Bosio († 1629), begint voor de Romeinse katakomben wat Dom Leclercq
noemt ‘la période lamentable... la période d'oubli, qui n'était pas l'abandon’. Men
vernielt soms de meest interessante graven om de relikwieën uit te halen en de wijde
wereld door te verspreiden. We zijn in de tijd van de Contrareformatie, waarin de
heiligen- en relikwieverering zo'n belangrijke rol spelen. Dat de Jezuieten, die op de
voorposten staan van de Contrareformatie, in die stelselmatige plundering van de
katakomben meedoen, is niet verwonderlijk. In 1649 is de Jezuiet Baltasar Belloni
(elders leest men Bolanus of Ballorum) door kardinaal Genetti gelast met het opsporen
van Martelarenrelikwieën in de Katakomben van Sint-Agnes, bij de kerk van deze
heilige aan de Via Nomentana. We kunnen best begrijpen dat de kardinaal een deeltje
van de heilige buit aan zijn trouwe medewerker afstond. We zijn juist in de dagen
dat de jonge, veerkrachtige Societeit overal haar residenties inricht en haar beroemde
colleges. Een ‘Corps Saint’ moest aan de nieuwe Jezuietenkerken een zekere luister
geven. De mannelijke Katakombenheiligen werden bij voorkeur naar de collegekerken
gezonden. Van soldaten van Kristus, die hun bloed vergoten hebben voor 't geloof,
worden die onbekenden gemakkelijk Romeinse legionairs met pluimhelm en
schitterende wapenrusting. Stellen we dat weerom in zijn tijdskader: we zijn in de
dagen van het Ratio Studiorum, van het Arma virumque cano, waar de Odussea 't
moet afleggen tegen de strijdlustige Ilias. Pater Belloni had o.m. het gebeente van
de onbekende martelaar, die nu Donatus gedoopt was, in geschenk gekregen en
gesloten in een kistje van cederhout, verzegeld met het zegel van kardinaal Genetti.
Dat kistje zal nu het opschrift gekregen hebben ‘Sancti Donati Martyris’, dat de latere
geschiedschrijvers op het graf zelf weten te ontdekken.
Kort daarop overleed pater Belloni. Men vond het verzegeld
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kistje op zijn kamer en de pater generaal, Florent de Montmorency, zond het, in 1652,
naar Münstereifel in 't land van Gulik, waar de Jezuieten onlangs een college hadden
ingericht.
Hier nu begint, heel toevallig, de glorieuze geschiedenis van onze Donatus.
De relikwieën waren voor de plechtige translatie neergelegd in de parochiekerk
te Wingarten, anderhalf uur van Münstereifel. Het

Confrerieplaat (einde 1700) van de St.-Donatusbroederschap bij de Kapucijnen op 't Zand te Brugge
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regende en stormde als het overbrengen begon, maar toen de stoet in 't stadje toekwam,
was 't een echt zomerweertje. Acht dagen lang werd er gevierd en van uit de parochies
in 't ronde naar Münstereifel gepelgrimeerd; en dat ging telkens met die eigenaardige
afwisseling van stormweer en zonneschijn. De laatste dag van de achtdaagse viering,
toen Euskirchen naar Münstereifel in beevaart zou komen, was pater Heerde naar
Euskirchen afgereisd om de pelgrimage te leiden. Toen hij in de kerk van Euskirchen
de mis las, stak er zo'n geweldig onweer op, dat het op 't einde van de wereld begon
te lijken. Verscheidene keren sloeg de bliksem in de kerk, en als de pater zich
omkeerde om de zegen te geven ‘wierd hy geslaegen door een vreeselyken donderslag
als van een scheut van kanon... de kerke stond heel in vier, de steenen wierden van
de meuren afgeslaegen, de heilige gewaden verbrand en veele wierden achterwaerts
om gesmeten’. Pater Heerde was lelijk toegetakeld, maar vooraleer een Jezuiet het
opgeeft moeten er straffer dingen gebeuren. Hij bestond het nog, half dood, de
beevaart te begeleiden ‘dry duytsche mylen ver’; maar bleef nadien acht dagen
ongesteld ‘niet konnende staen op syne beenen, dewelke soo swak en flexibel waren
als wasch... hetgene hy is cjuyt geworden met het dagelyckx nemen van melk en
corael, aengeraekt aen de reliquien van den H. Donatus’.
Het uitgebreid relaas kunt ge vinden in de Acta Sanctorum van de Bollandisten (juni,
V, 575); waar we nog lezen dat in het cederhouten kistje, benevens de
echtheidsbrieven, de relikwieën lagen. Het ‘Corps Saint’ bestond al in een
gereduceerde staat: het hoofd, zes grote beenderen en een hoop mindere. Er was nog
een lamp bij van gebakken aarde, een glazen vaatje (de fameuze Ampulla Sanguinis
waarover men later zo fel gaat discuteren), drie ijzeren ringen, nog een ander ijzeren
instrument dat men dacht het marteltuig te zijn en een kopie van wat op de grafsteen
had gestaan.
De relikwieën waren te Münstereifel toegekomen de tweede zondag van juli 1652
- die tweede zondag in juli zal het traditioneel jaarfeest worden van de Donderheilige
- en wel om de plechtigheid op te luisteren van 't leggen van de eerste steen van de
nieuwe collegekerk. Die eerst in 1670 klaar kwam en ingewijd werd onder de
aanroeping van Sint-Donatus(1). Münstereifel was een zeer gevolgde beevaart
geworden voor het hele ommeland: de Rijnstreek, 't Luikse, de Ardennen en zelfs
Lotaringen. Maar Sint-Donatus zou waarschijnlijk nooit tot volksheilige geworden
zijn in onze gewesten, zonder de episode van de Kapucijntjes te Aarlen (Arlon).
De Kapucijnen te Aarlen hadden hun klooster gebouwd op het puin van de oude
Citadel, op een heuvel die boven het stadje uitkijkt. Het hele kompleks - kerk en
convent - staat nog recht; wie ooit per wagen langs Aarlen voorbijscheerde, zal zich
nog wel

(1) Over die Jezuietenkerk te Münstereifel, zie J. Braun S.J., Die Kirchenbauten der Deutschen
Jesuiten, I, bl. 129-135. Alhoewel van latere datum dan onze Vlaamse Jezuietenkerken, is
het een tamelijk pover gebouw, met veel reminiscenties van de gotiek. Wat bewijst dat onze
Vlaamse Jezuieten, op dat terrein, ver voor waren op hun Duitse konfraters.
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herinneren de berg met ‘l'église St.-Donat’ en het eigenaardig torentje. Hoge bomen
vangen veel wind en hoge bergen - denk maar aan de Sinaï - trekken aan donder en
bliksem. Dat hebben de Aarlense Kapucijntjes, tot hun scha en schand, moeten
ondervinden in 't begin 1700. In 1707 brandt het torentje en worden drie paters gelukkiglijk zonder veel letsel - door 't hemelvuur getroffen, 't Jaar daarop, nieuwe
torenbrand; broeder klokluider valt van zijn sus en een pater wordt doodgebliksemd.
In 1719 nog eens onweersrampen en grote schade. En zeggen dat in de oude kelders
van de Citadel, het leger een stapelplaats had ingericht voor poeder en springstoffen!
Een schone dag, of beter een lelijke onweersdag, kon heel 't konvent, met paters en
al, de lucht invliegen. En zo begonnen de paters hun devotie tot de gevierde
Donderheilige. Zij stelden zijn beeld uit in de kerk en gingen te Münstereifel schoon
spreken om een brijzelke van de relikwieën te krijgen. Dat was echter een paar andere
mouwen: dat konden de Jezuieten niet toestaan. Eerst was, zoals we gezien hebben,
dit zogezeide ‘Corps Saint’ niet het volledig gebeente en had men daarvan al
fragmenten opgezonden naar Wenen op verzoek van zijne Keizerlijke Majesteit en
aan de keurvorsten van Beieren en Keulen. De Jezuieten die, in deze dagen, fel
gesteund werden door de katolieke prinsen, konden moeilijk soortgelijke verzoeken
afslaan. Maar nu begon men van alle kanten om relikwieën te vragen; zodat de paters
van Münstereifel begonnen te vrezen dat ze op de duur gingen uitgedeeld geraken.
En dat ze, met de vertakking van de devotie door het verspreiden van de relikwieën,
hun ‘broodwinner’ gingen kwijt spelen. Van de andere kant met altijd stug te
weigeren, kon men veel sympatie verliezen. Maar ge kunt moeilijk een Jezuiet tegen
de muur zetten. De paters van Münstereifel kregen van pater generaal streng verbod
nog iets van hun tresoor af te staan zonder zijn uitdrukkelijk consent. Als ik zeg
‘kregen’, dan hebt ge al geraden dat zijzelf - men is Jezuiet of men is het niet - om
dat verbod gevraagd hebben... Zo die van Münstereifel lieten te Aarlen weten, dat
ze heel graag een relikwie zouden afstaan, maar dat dit niet ging met het streng verbod
van pater generaal.
De Kapucijnen lieten 't niet liggen. Eerst gingen ze te Rome vragen of er daar niets
achter gebleven was van Sint-Donatusrelikwieën. Ja, er waren er, waarschijnlijk van
‘gedoopte’ martelaren - de naam Donatus werd hierdoor nogal veel gebruikt, - maar
ze kwamen niet uit de Agnes-Katakombe en verwezen dus niet naar onze
Donderheilige. Er bleef dus niet anders over dan bij de generaal der Jezuieten te gaan
aankloppen. Wat dan ook gebeurde met een goed gevolg. De paters van Aarlen kregen
een stukje van het Corps Saint; maar ze moesten plechtig beloven dat ze nooit of
nooit 't minste brijzelke van de heilige schat aan anderen zouden afstaan.
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En hiermee is Aarlen als het uitgangspunt geworden van de devotie tot Sint-Donatus
in onze gewesten(2).
Aarlen werd een tweede Münstereifel. Men ging er beevaren. De pelgrims brachten,
als behoedmiddel tegen donder en bliksem, van hun beevaart mee, gewijde ijzeren
ringen - dat in navolging van de ringen die in 't graf van Donatus gevonden waren en gewijde beeldekens ‘die de relikwieën hadden aangeraakt’. Veel van die gravuurtjes
zijn, wat het formaat betreft, afgekeken van deze van de beevaart naar de Drie
Koningen te Keulen: een smalle schro, met rechts de tekst, en links een prentje. In
veel Donatus-beevaarten zal men prentjes van gelijk formaat uitdelen, o.m. te
Antwerpen en te Bergen (Mons).
Met de relikwie uit Münstereifel te krijgen, hadden de Aarlense Kapucijnen iets
van de drang naar 't monopolium in de devotie overgenomen, die we te Münstereifel
reeds hebben opgemerkt. De devotie zelf mocht over heel 't land zijn weg maken,
hoe meer hoe liever; maar Aarlen moest de centrale blijven: daar waren de echte
relikwieën van de Donderheilige. Daar werd in de devotieboekjes de nadruk op
gelegd, daar men, met de verspreiding van de devotie en de quasionmogelijkheid
om relikwieën uit Münstereifel los te krijgen, op tal van plaatsen te Rome
Donatus-relikwieën ging vragen. En feitelijk bekwam. Al waren het, zoals boven
gezeid, geen relikwieën van onze Donderheilige, maar van een andere ‘onbekende’
martelaar, die ook ‘Donatus’ was gedoopt. Maar ze kwamen niet - de oudstvermelde
althans - uit de Agnes-Katakombe; en daarmee kon de Kapucijn Bonaventura van
Luxemburg in zijn Abrégé historique de l'invocation de St.-Donat (1739) als inleiding
een ‘Avertissement’ laten drukken, waarin hij erop steunde dat er veel heiligen onder
de naam van Donatus bekend stonden, maar dat de ene en echte Donderheilige is
deze waarvan de relikwieën slechts te Münstereifel en te Aarlen berustten.
Het ‘Avertissement’ werd in de late jaren 1700 in tal van West-Vlaamse plaketboekjes
overgenomen onder de titel van ‘Waerschouwende Voor-reden’. Maar men heeft de
lijst Münstereifel - Aarlen nog al duchtig uitgebreid en ze eindigt met de vermelding
van de kerk waarvoor het boekje gedrukt werd. Al is, op negen van de tien gevallen,
een verwijzing naar Münstereifel niet langer mogelijk. Wat is er gebeurd? Men zal
van vele kanten te Rome gevraagd hebben om relikwieën van Sint-Donatus, er
uitdrukkelijk bijvoegend - en dat in reactie op het ‘Avertissement’ van pater
Bonaventura - dat het relikwieën moesten zijn van de Donatus uit de
Agnes-Katakombe. Op die aanvragen zal men eerst geantwoord hebben dat er van
die Donatus te Rome niets overgebleven was. Toen nu de aanvragen bleven
toestromen, heeft men het best gevonden een andere ‘onbekende’ martelaar uit de
Agnes-Katakombe op te graven en hem Donatus te dopen. Dat is gebeurd in 1764.
Aanzienlijke stukken van deze Donatus II kwamen naar onze West-Vlaamse
bisdommen: een dijbeen (femur) naar Brugge in 1777; scheenbeen (tibia) naar Ieper,
zeker vóór 1780. Ook beleven we, in die dagen, een echte overrompeling van Donatus-

(2) Lees daarover het standaardwerk van P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden, IX,
bl. 741 en volg.
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relikwieën; wat de devotie sterk in de hand werkte. We hebben wel in
West-Vlaanderen geen vermaarde beevaarten, zoals in Sint- Jakobs te Antwerpen
en Saint-Brice te Doornik; maar dat komt misschien juist door die ruime verspreiding
van relikwieën. Ik meen wel dat, als Donatuswarande, West-Vlaanderen aan de spits
komt. Met multa, non multum.
Te Brugge moet de relikwie toegekomen zijn tijdens een interregnum, na 't
overlijden van Mgr. Caïmo (1775); want het is de deken van 't kapittel, Jan B. baron
de Vicq, die erover schijnt te beschikken. Op een zo royale wijze, dat men speciale
echtheidsbrieven liet drukken, waarop de naam van de heilige niet, zoals naar
gewoonte, in schrift wordt ingevuld, maar in de gedrukte tekst vermeld wordt(3). Te
Ieper was het de bisschoppelijke sekretaris Delvaux die op 10 juli 1780 een
attestatiebrief schreef, in protest tegen het traditionele ‘Avertissement’ dat de Ieperse
drukker Walwein afgedrukt had in het Confrerieboekje voor Belle in 1773.
‘Quoique dise l'auteur du livret (que) le corps dudit St Donat, tiré du cimetière St
Agnes auroit été donné tout entier... aux PP. Jesuites... de Münster-Eiffel, il est
cependant trés certain que le feu frère Sylvestre Merani, évêque de Porphyre et en
son temps sacriste du pape, en a donné une partie, à scavoir insignem reliquiam,
nempe tibiam S. Donati Martyris cum parte vasis illius Sanguinis, e coemeterio S.
Agnetis extractam... comme il conste par les autentiques deuement cachettées et
signées par le dt évèque à Rome le 7 janvier 1764’. Deze tibia was in de thesaurus
reliquiarum van 't bisdom en de secretaris eindigt met: ‘J'ai signé le présent certificat
pour désabuser ceux qui pourroient ajouter croïance aux assertions... qu'il n'y auroient
des reliques authentiques dudit Saint que celles qui seroient tirées dudit college des
PP. Jesuites de Münster-Eiffel’(4).
Nu we weten hoe de zaak ineensteekt en dat we onder die Katakombenmartelaren
van St.-Agnes een Donatus I en een Donatus II hebben gevonden, wordt het klaar
dat het solemnele protest van de bisschoppelijke sekretaris een fameuze slag in 't
water is. Gelukkig maar dat de relikwieverering slechts een cultus relativus blijft.
En we mogen vast denken dat de twee Donatussen - tussen heiligen is er geen afgunst
en wedijver zoals tussen mensen - nog plezier beleefd hebben aan de verwarring. Ik
kan het me best voorstellen dat op een schone dag - laat ons liever zeggen op een
donder- en weerlichtdag - Donatus I aan Donatus II zal gezegd hebben: Zorg gij maar
voor dat schoon West-Vlaanderen; ik stel u aan als mijn luitenant-generaal voor de
streek.
Slot volgt.
M. ENGLISH.

(3) Ampl. Dnus Deeanus praefatus tenorem... litterarum expensis suis imprimi jussit et multiplicia
exemplaria cum reliquiis praefati S. Donati variis ecclesiis et privatis personis dono pio
distribuit (Acta Bpisc. Brug., 19 julii 1777).
(4) Dit stuk en ook een gedrukte relikwiebrief van deken de Vicq vond ik onder de papieren van
Kan. A. Duclos, die lange jaren custos reliquiarum was voor 't bisdom Brugge.
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De aflezer van Krombeke
Remi Derink van Krombeke was een bekende ‘aflezer’ en heeft dat beroep tot in
1952 uitgeoefend. Hij was dan 83 jaar oud en is een paar jaar later gestorven.
Dat aflezen was een van de menigvuldige ambachten die hij in zijn leven heeft
aangepakt. Hij is jachtwachter geweest en pensejager, ging werken bij de boeren,
was orgeldraaier op kermissen. Hij is moeten gaan getuigen naar Hazebroek in het
beruchte proces van de bende Pollet, vóór de oorlog van veertiene: hij was toen
metsenaarsdiender. En hij ging belezen en aflezen als hij gevraagd was.
Hij meesterde ook op afstand. Dit is alleszins een keer gebeurd in 1926 met een
soldaat van de streek die te Aken in Duitsland (bezetting) lag en daar tot ten halven
lijve verbrand was. De familie ging, als ze 't nieuws kregen, naar Krombeke bij
Derink om den brand te doen aflezen. Remi heeft dat gedaan ter plaatse te Krombeke,
en van toen af ging het te Aken beter met de verbrande soldaat.
Als Remi zelf niet meer kon uitgaan om af te lezen, kwamen de mensen naar hem.
Hij zei dan: 'k ga u het gebedeke meegeven op een briefke.
Derink heeft nooit de kerk omvergelopen, hij was eerder ‘een beetje geus’. De
pastoor heeft nog geprobeerd om zijn boekje in handen te krijgen, maar het lukte
niet. Ik heb meer kans gehad. Remi heeft mij op 21 december 1952 zijn boekje
meegegeven en ik had tijd genoeg om er een afschrift van te nemen. Het was een
gewoon notaboekje, de gebedekens had hij daarin met de hand geschreven. Hij had
ze geleerd, zo heeft hij me gezegd, van een oude houtzager en molenmaker. De
recepten kwamen van de gasthuisnonnen van O.-L.-Vrouw ter Roze te Lessen in
Henegouw.
Hier volgt nu, letterlijk, de inhoud van het boekje.
Stavele.
A. BONNEZ

Bezweringen, gebedekens en recepten
Voor doornen
Jezus van hemelrijk is gekroond
met doornen van aarderijk
ten verzwoer noch ten verzwal
ik hoop dat het ook niet doen zal.
een onzevader en een weesgegroet.
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[Voor ogen]
Tak, perel of blok wilt door Gods gebied vliegen gaan en deze oge laten staan.
In de oge blazen van aan 't zientje in de richting van de perel.

Voor het bloed
O bloed staat stille - door Gods wille
zo waarachtig als Jezus-Christus aan den galgeboom des kruises hong.

Voor de roze
O Heer dat ik vinde
O Maria met haar kindeke
O Heilig landt
O Heilig Zandt
verslaat vier en brand
verslaat haar geheel zonder pijn of smert.

Voor te winnen met teerlingen
Ik bezweer u in den naam van asias en rosias dat gij altijd naar mijne beliefte zult
vallen in den naam van asis en logrius.

Voor het wormen der vruchten
Eerst de naam der vrucht noemen.
Tarwe-aardewormen ziet wat dat Jezus Cristus u verbiedt, dat gij geen koorne èn
eet maar aarde eet lijk voor dezen.
+ eerst oost naar het westen en van westen naar noorden.

Voor verbrandtheid
Eerst een kruis maken.
Onzen Heere en Sint Jan
gingen rond het land
en ze vonden daar een arme zieltje verbrand.
Onzen Heere zei tegen Sint Jan
legt daarop uw hand
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dat het niet dieper èn brandt.

Tegen de balgpijne, vijvers en winden van de beesten
Naam van de beeste:.........
‘Gij zult genezen zijn van vijvers wind en balgpijnen zoohaast als Maria Jozef en
Nikodemus onzen Heere van het kruis deden en in het graf legden’.
5 onzevaders en 5 weesgegroeten.
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Voor het wilde vier
Vier en vlamme ik arretteer u lijk gij Jezus Cristus gearretteert is geweest in den hof
van oliveten.
Vijf onzevaders en vijf weesgegroeten.

Voor ratten te verzenden
Mozes die de ratten zag sloeg hun tot den koning Faro weg in dat strooi van zijn rijk.
O Heilige Geertrude die meest van deze ratten was geknezen sloeg het al in stof,
en in asschen verbrand.
Ik bezweer u gij ratten, al door de macht en de kracht van de levende God, door
de macht en de kracht van de heilige Geertrude, dat gij binnen den 7sten dag vertrekken
van onder mijn strooidak en gij zult nimmer werekeeren en blijven zoo zuiver als
het paaschlam tot in de eeuwigheid. Amen.
Leest 7 dagen lang dit gebed en 3 dagen driemaal en den 7sten dag zeven maal met
een stok in de linker hand.

Gebed of aflezing om den kanker te doen verdwijnen
Ik benaeme u kanker bij den dag en den nacht en bij den levende God macht ende
kracht en bij den vader en den zoon en bij den heiligen geest amen.
Ik bewaek u blauwe kanker
ik bewaek u zwarte kanker
ik bewaek u groene kanker
ik bewaek u stinkende kanker
ik bewaek u vuilen kanker
ik bewaek u brekende kanker
ik bewaek u waterkanker
ik benaem u bloedkanker
ik benaem u ademkanker
ik benaem u zwellende kanker

en al de kankers die God geschapen heeft die benaeme (ik) dat gij gaet uit het
vleesschen en uit het bloed van deze mensch. In de naam des vaders en des zoons
en des heiligen geestes amen.
Dit moet negen dagen naar een, nuchteren gelezen worden en alle dage vijf
onzevaders en vijf weesgegroeten.

Voor verhitheden en verkoelheden
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Twee dorren van heneiers (versche van den zelfden dag), 700 grammen sub, een
kapper zeem, een maatje fijne olie - dit alles door mekaar slaan - dan een vierendeel
bruine suiker
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koken en laten verkoelen, en een pinte brandewijn - dit alles in een flessche doen en
wel klutsen tegen men er gebruik van maakt.
Drie dagen 's morgens en 's avonds een grooten druppel er van drinken, dan drie
dagen wachten, en dan nogmaals drie dagen nemen en zoo tot het gedaan is. Geen
zwijnevleesch eten, geen smout, geen patatten, en geen bier drinken.

Tegen den herteklop
Rauw lijnzaad eten, of ook nog look eten.

Gebed tegen de tandpijne
De heilige Aplonia zit op haren marbelen steen. Onzen Heere Jesus die alsdan passeert
zeide haar, Aplonia wat doet gij daar, ik zijn meester voor mijn bloed en voor mijn
zeere tanden. Aplonia keer u om, lost een druppel bloed, hij zal uitvallen, lost een
worme, hij zal dood gaan.
Een kruis maken op het zeer en zeggen God heeft u genezen, vijf onzevaders lezen
voor het bitter lijden van Onzen Heere Jezus Cristus die geleden heeft op zijn kruis
op den berg van Calvarie.

Voor de speene te genezen
Neemt een roetkeerse, doen smelten en een soeplepel olie er bij en door malkaar
roeren, en met een slunse de speene smouten, in drie of vier keeren zal het gedaan
zijn.

Voor vuiligheid in de oge
Er is een beetje vuiligheid in mijn oge
is 't goed of is 't kwaad
't is van Onze Lieve Vrouwe's zaad.

Eerst een kruis maken en dan drie kruisen op de oge met den duim en in de oge
blazen.

Voor Rumatisme
1 pinte rhum en een pinte olie en 5 grammen kamfer, dat alles mengelen door malkaar,
het zeer vet maken en warme wrijven, altijd nederwaards.
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Voor de koortsen te verdrijven
Een zatte melk koken met een hoeveelheid groene pelen van vlinderhoud, daarmede
zal de koorts op korte tijd verdwenen zijn als men het afgietsel daarna drinkt.
Ook nog een bassin water en flessche wijnazijn om de koortsen te breken.
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Voor droge zilte
Roode prisupetry met smout zonder zout er in en dat mengelen en met een hennepenne
vet maken twee of driemaal daags, en er een sluns rond binden.

Natte zilte
Witte prisupetrie (verder dezelfde bewerking).
Voor schurft, zelfde remedie als voor de zilte.

Zalve voor verbrandheid
Een handsvol doornijcks kalk* door een slunse gieten in een zatte en wat saladeolie,
en door malkaar roeren. De verbrande plekke daarmede vet maken en een doekje op
leggen.
*het moet (met) gekookt regenwater zijn en uit de stromende beke geschept
tusschen 's nachts ten 12 en den opgang der zonne terwijl men het volgende zegt:
zijn voor 22 soorten koortsen goed.
dit water schep ik
dit water en Kristus bloed
Kristus' bloed aanbid ik.

Borstvallinge
De dorren van 2 eiers gedurende 5 minuten kloppen en daarbij 2 soeplepels zeem
kloppen, dan nog 2 soeplepels olijfolie en zonder onderbreking 10 minuten slaan.

Griep
Warm water of warme melk mengelen met enkele lepels zeem, met een weinig cognac
of rhum 's avonds voor het slapengaan genomen.

Voor baardziekten
Een roeten keersje met een weinig saladeolie smelten en daarmede den baard alle
dagen wasschen.
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Voor een groote bronchite
Drie tegels broodsuiker, een halve zatte straffe koffie en een glas roode wijn door
malkaar mengelen, op tijd van 8 dagen zal men genezen zijn.

Tegen de keuneplage
Heilige Antonius bidden wij U
omdat gij onze dieren van ziekte, geel en pokken zoudt ontslaan, zoals Jezus van het
kruis werd afgedaan.
Palme koken in gewijd water, drie onzevaders en drie weesgegroeten.
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Roeselaarse voornamen in 1957
Vanaf 1 januari tot 31 december 1957 hebben wij nogmaals de Geboorteregisters
van de Burgelijke Stand geraadpleegd voor ons voornamenonderzoek.
Zoals in onze vorige bijdragen (Biekorf 1949, 145-149; 1950, 53-56 en 180-183;
1951, 42-44; 1953, 158-160) spreken de getallen uitsluitend voor Roeselare, de
randgemeenten niet meegerekend.
Voor 1957 beschikken wij over een totaal van 1828 levende geboorten, waarvan
966 jongens en 862 meisjes. Van 600 dezer nieuwe staatsburgers, 309 van het
mannelijk en 291 van het vrouwelijk geslacht, waren de ouders te Roeselare
gehuisvest. In de Rodenbachstede werden daarenboven 1228 kinderen geboren van
ouders, die in de randgemeenten wonen.

De voorkeurnamen
A. Jongens: 187 op 309 = 60,51%
1. Johan (45 en 14,56%) komt voor onder de volgende vormen: Johan 17 (en
5,50%!), Jan 7, Jean-Paul 5, Jean-Pierre 4, Hans 3, Jean-Claude 2, Ivan 1, Janincq
1, Jean 1, Jean-Luc 1, Jean-Marie 1, John 1, Johny 1.
2. Geert (23 en 7,44%) met vormen: Geert 21, Gery 1, Gerrit 1.
3. Francky (19 en 6,14%) met vormen: Francky 11, Frank 4, Francis 2, Franck 2.
4. Dirk (18 en 5,82%) met vormen: Dirk 16, Derry 2.
5. Luc 16 en 5,17%.
6. Patrick 15 en 4,85%.
7. Filip (14 en 4,53%) met vormen: Filip 5, Philip 5, Philippe 4; Mare (14 en
4,53%) met vormen: Mare 12, Marcus 1, Mark 1.
8. Rik (13 en 4,20%) met vormen: Rik 7, Hendrik 3, Henk 3.
9. Danny 10 en 3,23%.

B. Meisjes: 151 op 291 = 51,89%
1. Maria (50 en 17,18%) heeft als wisselvormen: Marleen 14, Marie-Christine 5,
Mia 5, Ria 5, Maria 3, Marie-Rose 3, Marianne 2, Marie-Claire 2, Marie-Thérèse
2, Mirose 2, Myriam 3, Marie-Ange 1, Marie-Anne 1, Marie-Kristien 1,
Marie-Sabine 1, Marijke 1.
2. Ann (20 en 6,87%) met vormen: Ann 6, Anna 2, Anne-Mie 2, Annemieke 2,
An 1, Anne 1, Anneke 1, Annelies 1, Anne-Marie 1, Annemie 1, Annie 1, Nancy
1.
3. Katrien (19 en 6,52%) met vormen: Katrien 9, Kathleen 3, Catherine 2, Katelijn
2, Catharina 1, Catheline 1, Katerine 1.
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4. Carine (17 en 5,84%) met vormen: Carine 13, Karien 3, Carina 1.
5. Christine (13 en 4,46'%) met vormen: Christine 7, Kristien 3, Kristina 2, Gerstin
1.
6. Martine 11 en 3,78%; Rita eveneens 11 en 3,78%.
7. Linda 10 en 3,43%.
Nu volgen tot slot de voornamen met middelmatige belangstelling. Hier hebben wij
slechts één hoofdvorm opgetekend.
A. Jongensnamen:
9: Eddy.
7: Rudi.
6: Paul, Ronny, Stefaan.
5: Bernard, Erwin, Jacques, Louis.
B. Meisjesnamen:
9: Greta.
6: Marina.
5: Brigitte, Christel, Godelieve, Jenny.
DOM. CRACCO.

Algemeen overzicht
A. Jongens: 309.
Alain 2, Alex 1, Antoon 2, Arnout 1, Arseen 1.
Bart 4, Bernard 5, Bob 1.
Carl 1, Christ 1, Christiaan 1, Christian 1, Claude 1.
Danny 10, Derry 2, Dirk 16, Dominiek 2, Dominique 1, Donald 1.
Eddy 9, Edwin 1, Eric 1, Erik 1, Erwin 5, Etienne 1.
Francis 2, Franck 2, Francky 11, Frank 4, Ferdy 1, Filip 5, Freddy 1.
Geert 21, Gery 1, Gerrit 1, Gino 2, Guido 1.
Hans 3, Hendrik 3, Henk 3, Herwig 1.
Ivan 1, Ivo 1.
Jacques 3, Jackie 2, Jan 7, Janincq 1, Jean 1, Jean-Claude 2, Jean-Luc 1,
Jean-Marie 1, Jean-Paul 5, Jean-Pierre 4, Johan 17, John 1, Johny 1, Joost 1,
José 1, Jozef 1.
Karl 1, Kurt 1.
Lionel 1, Lode 1, Louis 2, Luc 16, Ludwig 2, Ludwin 1.
Mare 12, Marcus 1, Mario 2, Mark 1, Marnik 3, Marnix 1, Matthieu 1, Michel
2, Michiel 1.
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Noël 1.
Patrick 15, Paul 4, Peter 2, Philip 5, Philippe 4. Piet 1, Pieter 1, Pol 2.
René 2, Renny 1, Rik 7, Ronny 6, Rudi 6, Rudy 1.
Serge 2, Stefaan 4, Steven 1.
Tom 2.
Vincent 1.
Werry 1, Willem 1, Willy 2.
Xavier 1. Yves 2.

B. Meisjes: 291.
An 1, Ann 6, Anna 2, Anne 1, Anneke 1, Annelies 1, Anne-Marie 1, Annemie
1, Anne-Mie 2, Annemieke 2, Annie 1, Arlette 1.
Beatrijs 1, Benedikte 1, Bérangère 1, Bernadette 1, Brigitte 5.
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Carina 1, Carine 13, Caroline 2, Catharina 1, Catheline 1, Catherine 2, Chantal
3, Cherly 1, Christa 4, Christel 5, Christiane 3, Christine 7, Claudine 2. Colette
1, Conny 1, Corinne 1.
Dina 3.
Elsje 1, Erika 1.
Francisca 1, Françoise 1, Frieda 1.
Geertrui 2, Gerda 4, Gerstin 1, Ginette 2, Godelieve 3, Golda 2, Greta 5, Griet
2, Grietje 1, Gudrun 1.
Heidi 1, Hendrika 1. Hermine 1, Hilde 4.
Ilse 1, Ingrid 3.
Jacintha 1, Jeannine 1, Jenny 3, Joëlle 1, Josiane 1.
Karien 3, Karlien 1, Katelijn 2, Katerine 1, Kathleen 3. Kalia 1, Katrien 9,
Kristien 3, Kristina 2.
Laurette 1, Lieve 2, Liliane 1, Linda 10, Ludwina 1. Lutgarde 2, Lutgart 1.
Magda 3, Marguerite 1, Maria 3, Marianne 2, Marie-Ange 1, Marie-Anne 1,
Marie-Christine 5, Marie-Claire 2, Marie-Kristien 1, Marie-Rose 3, Marie-Sabine
1, Marie-Thérèse 2, Marijke 1, Marina 4, Marise 1, Marleen 14, Martine 11,
Mia 5, Mirose 2. Mireille 4. Myriam 2.
Nadia 2. Nadine 3. Nancy 1, Nelly 1, Nicole 2.
Patricia 3, Peggy 1, Pia 1.
Regina 1, Regine 1. Ria 5, Rina 2, Riquette 1, Rita 11.
Sabien 1, Sabina 1. Sabrina 1, Sandra 1, Sonja 1, Sophie 1.
Teresia 1. Thérèse 1, Trees 2.
Vera 3, Véronique 1, Viviane 3.
Yannie 1.

Schotelgeld voor de schouteet
1548
Elk huwelijk gesloten binnen de stad Diksmuide was onderworpen aan ‘den oorlof
van den heere’. Voor de gegeven toelating ontving de heer van Diksmuide telkens
een maelge (= halve penning, hallinc) die hij deelde met de stad.
Ook de schouteet van de heer had zijn profijten bij elke bruiloft. Hij ontving ‘van
elcken bruudt, huwende binnen der voorscreven stede, een schuttel spyse’; zoals
blijkt uit een akte van 1548 (Fragmenta I 258) was dit recht ‘van ouden tyden
ghecostumeert’. Zo'n bruiloftschotel was omvangrijk en stelde de schouteet in staat
‘schuttelgeldt (te) nemen van synen schuttelghenoten’. Hij mocht dus anderen met
hem laten aanzitten aan zijn schotel en daarvoor schotelgeld ontvangen. Dit recht
wijst op de oude tafelgebruiken: twee of meer personen aten uit dezelfde schotel of
van dezelfde portie en waren schotelgenoten. Het eten met een voornaam persoon
uit dezelfde schotel gold als een hoge eer. De schouteet van Diksmuide mocht echter
zijn eervol schotelrecht omzetten in klinkende munt, een schuttelgeldt, een soort
drinkgeld hem te betalen door zijn schotelgenoten.
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Zalig zijn de boeren
Op 20 april 1958, ter gelegenheid van de Dr Karel de Ghelderehulde te Koekelare,
vertelde Robert de Gheldere enkele persoonlijke herinneringen aan zijn Vader, de
eerlijke en guitige Gezellediscipel.
Om ze voor de vergetelheid te behoeden hebben wij deze merendeels in ons onlangs
verschenen ‘De dichter van de rozen’ opgenomen. Voor de anekdote die hier volgt
en die wij ‘Zalig zijn de boeren’ betitelden, hebben wij dit niet gedaan, omdat het in
feite de Gheldere's knecht is die er de hoofdrol in speelt, terwijl de dokter zelf er
slechts als een eer toevallig figurant in voorkomt. Niettemin is ze het toch ook wel
waard, menen wij, op papier vastgelegd en bewaard te worden.
Opgetekend uit Robert Karelszoon de Gheldere's mond, vertellen wij ze voor hem
na en dragen wij ze hem op in vriendelijke genegenheid.
Mijnheer de Gheldere was een docteur die wreed geerne de nachtegaal hoorde
schuifelen. Hij heeft over die vogel en over de liedjes die hij zingt verschillende
gedichtjes gemaakt. Eén ervan heeft hij in samenwerking met zijn Meester Guido
Gezelle geschreven. Het is getiteld ‘Nachtegale Schuifelare’. Docteur de Gheldere
namelijk dichtte de eerste strofe en zond ze op naar Gezelle te Kortrijk, met het
verzoek: ‘Maakt gij de tweede!’.
Guido Gezelle, die altijd alles deed wat zijn oud-leerling vroeg, likte eens aan zijn
pen en 's anderendaags was de gevraagde strofe reeds te Koekelare. De Gheldere
maakte de derde, Gezelle de vierde en dat ging alzo voort, overhands, tot heel het
gedicht kant en klaar was. Ze waren er alletwee even kontent over. ‘Wij zijn wijder
twee even sterke dichters!’ zei Guido tegen Karel(1) Dit is misschien wel een beetje
overdreven, maar allee...
Karel de Gheldere had een koetsier. Hij noemde Benjamin Dewilde, maar de
mensen zeiden altijd Belzamien of Benzen Haest. Als de docteur op visite moest,
was het Benzen die de peerden voor de tilbury spande en met de kar reed. En terwijl
dat ze alzo naar de verafgelegen wijken van Koekelare reden of naar de verschillende
kleine gemeenten in de omtrek waar er nog nooit een docteur gewoond had, zat de
Gheldere gewoonlijk alle soorten geleerde dingen aan Benzen te vertellen. Benzen
was absoluut geen dommekloefe en hoorde dat allemaal heel geerne. Maar hij hoorde
nog liever kluchtjes vertellen. Hij moest dan lachen dat zijn buik ervan zeer deed.
Ook de docteur kon hem dikwijls niet inhouden als hij Benzen alzo doende zag: de
tranen langs zijn

(1) Dit gedicht ‘Nachtegale schuifelare’, ontstaan in 1881, staat met commentaar op de blz.
13-16 van Karel de Gheldere's Landliederen (Brugge 1883).
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kaken en de handen op zijn schuddende pense. ‘Maar djemenismensen, kijkt een
keer naar Mijnheer den docteur en Benzen’, zeiden de boeren op hun land tegen
elkaar als ze de tilbury met dat geestig koppel zagen voorbijrollen, ‘kijkt toch een
keer wuk een leute dat ze were hên!’ - Als de docteur een nieuw boek geschreven
had, deed hij Benzen gewoonlijk een exemplaar cadeau, die er dan de schoonste
gedichten uit van buiten leerde en ze van tijd tot tijd een keer opzei.
Op zekere nacht werd de docteur geroepen voor een kinderbedde ergens al de
kanten van Bovekerke, een klein nestje, waarvan dat ze in Koekelare (die een beetje
pretentie heeft) zeggen dat het daar nooit geen were is en waarvan dat er ergens een
olijkaard geschreven heeft, dat de Sanskulotten het niet gevonden hebben als ze in
de streek kwamen.
't Begon al te klaren toen de verlossinge gedaan was. De docteur en Benzen
sprongen terug op hun tilbury en kwamen door de zandstraat terug naar huis. 't Was
een kurieuze schone meiochtend. Bovekerke wreef de slapers uit zijn ogen. Ook de
zonne was wakker gekomen en deed geweld om boven de stukken te kunnen kijken.
't Was anders nog allemaal even stil, buiten dat er hier en daar een vogeltje probeerde
de juiste toon voor zijn morgenliedje te vinden en dat op de boerderijen de
watervensters en staldeuren opengesmeten werden.
Alzo trokken de peerden de tilbury door de karresporen en de stilte. Ziet ge Benzen
zitten, dood van de vaak, met de lijnen in zijn hand? En de docteur in zijn zwarte
jaquette en met zijn buishoed op het hoofd?
En al met eens, in al die vroeglandelijke stilte, al de kant van de elzen, begint er
een nachtegaal te schuifelen. Karel de Gheldere schiet uit zijn gepeins en krijgt
kiekenvlees van alteratie. Benzen wordt op slag klaarwakker. ‘Horkt, Mijnheer de
docteur!’ zegt hij. Ze horkten alletwee en in ene keer steekt de koetsier zijn vinger
omhoge en begint een stuk uit de ‘Nachtegale Schuifelare’ op te zeggen:
Uw schalmeie
klinkt te Meie
over 't koolzaad goudgekleurd,
klinkt als d'hagen
bloeien dragen
en de lucht jasmijnen geurt.

De Gheldere kijkt een keer van onder zijn buishoed naar zijn koetsier en is er mee
gediend dat hij ook dit gedicht van buiten kent.
- ‘Nog een stroof je?’ vraagt Benzen.
En de docteur knikt.
Heinde en verre,
bloeme en sterre,
enz.
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‘Juuj!’ zegt Benzen tenslotte. En de tilbury is weer in route.
Achter zijn haag was een boertje aan 't prutsen in zijn boomgaard. Het had gehoord
en gezien, zonder zich te tonen, hoe Benzen Haest met aandoenlijke stem en met de
vinger in de lucht, aan het deklameren was en het loech een keer in zijn baard.
Een paar dagen later, 's zondags na de hoogmis, liep het Benzen tegen 't lijf op de
plaatse.
- ‘Goêndag, Benzen’, zegt het boertje. ‘En was dat uw katechismus dat ge van de
weke aan 't opzeggen waart als ge met den docteur van Bovekerke werekwaamt op
een uchtend?’
- ‘Juste’, antwoordde Benzen, die direkt vasthad dat het boertje in 't geniep zijn
voordracht had bijgewoond. ‘Gelijk of dat ge weet’, vervolgde hij, ‘is er donderdag
vorming in Koekelare. En aangezien dat ik nog niet gevormd ben en dat ik geen tijd
hebbe om naar de lering te gaan, heeft Madame van den docteurs mij op 't gedacht
gebracht, nu en dan een keer als we uitzetten de bijzonderste lessen van mijn
katechismus op te zeggen. En 't was alzo, als we van de weke van Bovekerke kwamen,
dat ik bezig was aan de acht zaligheden... 'k Had er al zeven goed opgezeid, als ik
gewaar wierd dat er iemand bezig was met mij af te muizen, 'k Was in ene keer heel
de kluts kwijt en daardoor komt het dat ik de achtste zaligheid miste en zei:
Zalig zijn de boeren
die door d'hagen loeren,
want zij zullen God zien!

RAF SEYS.

Vollaards
Als antwoord op de vraag gesteld in Biekorf, Nieuwjaarmaand 1959, blz. 32, kan ik
hier enkele inlichtingen verstrekken over de vollaard. Ze worden nog steeds rond
Kerst- en Nieuwjaar verkocht te Gent in een winkel op de hoek van de Lamstraat.
De hartvorm is overwegend. De zeer traditionele versieringen in witte en gekleurde
suiker worden aangebracht door een oude vrouw. Een familielid kon mij mededelen,
dat de vorm te Gent eertijds (ongeveer 65 jaar geleden) meestal ruitvormig was en
dat de vollaard dikwijls in het midden versierd was met een motief uit pijpaarde. De
vollaard werd gegeven door de peter en de meter aan het petekind, ter gelegenheid
van de Nieuwjaarswensen. Persoonlijk heb ik de vollaards nog zien voorliggen in
een winkel te Kortrijk kort vóór de tweede Wereldoorlog.
Ook te Kortrijk was de ruitvorm overwegend en in het midden was er meestal een
kindje Jezus in suiker.
H.P.
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Westvlaamse zanten
VEROEKTJOEKTJOEKEN. Te Blankenberge: ‘In de herberge op den hoek weunde Miete
Spekke. Ze had een snelle dochter, 't Mannevolk veroektjoektjoekte daar zijn geld.’.
KLIPPERTJE. Te Blankenberge: ‘Als de familie 's avonds te gare zat en ze 't klippertje
hoorden, zeiden ze: 't gaat een ongeluk gebeuren. Dat was een getik dat kwam van
de kant de schouwe’. Het klippertje is een kevertje, het doodskloppertje (Anobium
striatum, Fr. vrillette), dat gaten boort in de oude meubelen. De mannetjes en wijfjes
slaan met hun kop tegen de wanden van de gang, waarin ze zitten, om elkaar teken
te doen. Vandaar het eigenaardig tikkend geluid dat uit de oude meubelen komt en
zo'n indruk maakt op de verbeelding van de mensen (Fr. ‘horloge de la mort’!).
SOFIETJES. Gehoord van een timmerman uit Brugge. Volksnaam van het suikervisje
(suikergast, franjestaartje, zilvervisje), een bekend insekt dat zich tussen oude rommel
in de woningen ophoudt. Het zijn glanzende, loodgrijze diertjes, die heel vlug lopen.
Wetenschappelijke naam: Lepisma saccharina (Fr. poisson d'argentl. In 't Brugse
ook waktebeestjes (wakte = vochtigheid) genaamd. Wij zijn thans bezig met de
volksnamen van dit diertje te verzamelen. Willen de lezers van Biekorf een handje
toesteken? Het beestje is algemeen bekend.
VEUGELZAAD. Knokke, Dudzele. - Synoniem van ‘weegaarsblaren’ (grote weegbree,
Plantago major). Op talrijke plaatsen aldus genaamd omdat de vruchtdragende aren
aan de kooivogeltjes gegeven worden, die er de zaadjes uitpikken.
VEUGELVITSE. Knokke. - Een wild peulgewas, onkruid in 't graan (smalbladige wikke,
Vicia angustifolia; ook wel verwilderde voeder wikke, Vicia sativa).
STEKKERSMELKWIED. Knokke. - Verscheidene soorten van melkdistel, hoofdzakelijk
ruwe melkdistel (Sonchus asper), een melkdistelsoort met stekelige tanden aan de
bladrand. De andere melkdistels worden meestal kortweg melkwied genaamd om
hun wit melksap. Te Knokke is melkwied echter ook de paardebloem of pissebloem.
Wij hebben te Knokke in onze kinderjaren deze laatste plant nooit anders horen
noemen: ‘me gaan melkwied steken voor de keuns’. De naam pissebloem hadden
wij er nooit gehoord. Het zou wel interessant zijn eens systematisch de verspreiding
van deze plantnamen te onderzoeken. Pissebloem, is dit geen naam die onder franse
invloed staat (Pissenlit)?
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PUUSTEKRUUD. Knokke. - Gehoord in mijn jonge jaren van oude mensen voor het
herderstasje (beurzekenskruid). Zeer interessant! Wij lezen immers bij Dodoens
onder Teskenscruyt oft Borsekenscruyt: ‘Het geneest de bloedige wonden: ende wort
seer nuttelijck gebruyckt in de beginnende sweeren ende ontstekingen die vercoelinge
verheysschen, oft wederom te rugge gedreven moeten zijn’. In de volksgeneeskunde
hebben wij dit alom verspreide kruid niet meer weten gebruiken. En elders?
SPEENKRUID. Knokke. - Volksnaam voor wit vetkruid (Sedum album). Vroeger
gebruikt tegen het speen, waarschijnlijk wegens het uitzicht van de plant. Werd
gekweekt in de tuintjes van de eenvoudige mensen in en achter de duinen. Hebben
wij vroeger wel eens meer verwilderd (?) op de dijken gevonden (Magerschorre,
Zoutedijk, Fort Sint-Paulus). Thans verdwenen. We lezen bij De Bo onder Speenkruid:
‘Soort van kleene donderbaard’.
KANKERBLOMMEN. Knokke. - Wilde klaprozen of papavers met rode bloemen. Om
deze kleur vroeger gebruikt bij ontstekingen. Vandaar de naam. Te Westkapelle:
roozewied, om dezelfde reden gebruikt tegen de ‘rooze’ (erysipelas). Volgens een
oude geneeskundige theorie (signatuurleer) kon men aan de uiterlijke vorm en
eigenschappen van een plant haar geneeskundige krachten herkennen. Mijn moeder
zette het Sint-Janskruid (dit is de volksnaam te Dudzele, ook officiële Nederlandse
naam voor een soort van hertshooi: Hypericum perforatum) op fijnolie (olijfolie) tot
deze prachtig rood werd. Dan kon zij gebruikt worden tegen brandwonden. Een alom
bekende volksremedie?
STEENKLAVER. Bekende volksnaam voor de witte klaver (Trifolium repens). Te
Knokke soms ook gebruikt voor de aardbeiklaver (Trifolium fragiferum), een
klaversoort van het polderland en de dijken.
PORTEMONEE. Heist. - Volksnaam voor het achterlijf van de krabben. Dit lichaamsdeel
heeft de vorm van een driehoekige plaat, die tegen de ‘buik’ van de krab aanligt.
J. DE LANGHE.

Textielnijverheid te Roeselare. - Hierboven, p. 40.
Jean-Baptiste Joye uit Armentières heeft zich in 1764 hoogstwaarschijnlijk niet
metterwoonst te Roeselare gevestigd, daar ik hem in de kerkregisters nergens aantref.
Hij was ook geen poorter der stad, zodat hij dan ook geen handel mocht drijven in
de Mandelstad.
D.C.
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Gezelle over de eerste mitrailleuse
In 1869 verscheen in franse bladen voor het eerst de benaming mitrailleuse voor een
type van snelvurend geweer van franse uitvinding. Dit prototype was nog niet
automatisch; eerst in 1883 zou de automatische mitrailleuse door de amerikaanse
ingenieur Maxim uitgevonden worden.
Gezelle beschreef dit nieuwe geweer, dat hij kogelspeite heeft gedoopt, in het
Brugse weekblad 't Jaer 70 van 13 augustus 1870. Het was dan een actualiteit, de
frans-duitse oorlog was sedert vier weken aan de gang. Telkens weer verrast Gezelle
door een taalvaardigheid die ook heel nieuwe en technische dingen in eigen en mooi
diets weet te noemen. Hier volgt gedeeltelijk het onbekende stukje door Gezelle, als
opsteller van 't jaer 70, gewijd aan de eerste mitrailleuse.
V.

Van de kogelspeite
Het groot wonder van onzen tijd... is zeker wel dat eenvoudig maar krachtig werktuig
dat men heet de kogelspeite...
Gij kent de guillotine, ook een fransche inventie, hewel, ik zou u geern de
mitrailleuse leeren kennen, waarvan gij waarschijnelijk al hebt hooren spreken. Hoort:
Pakt vijf-en-twintig lange, sterke gegroefde geweerlopen, en voegt ze aan malkaar,
gelijk nen bond aspergen; legt dien bond op een canonpeerd, en daar hebt ge bijkans
al eene mitrailleuse of kogelspeite.
Maar hoe speit of hoe schiet ze toen?
Dat en weet eigentlijk niemand geheel nauwkeurig, uitgenomen die er meê zullen
te speiten of te schieten hebben. Genoeg is 't en zoovele dat die speite een ziele heeft,
die er van achter in past.
In die ziele zitten der 25 slagcardousen, of patroonen, die ontsteken met den slag
van eene naalde of van eenen hamer, net gelijk het slaghoedtje, dat gij op den nippel
van een jachtroer steekt.
Kijkt, nu gaat gij het verstaan.
Die ziele wordt in en uit de kogelspeite gedaan, en afgeschoten in vier bewegingen,
door twee man, een die slinks, en een die rechts staat.
Een snuifke pakken dat gaat ook in vier bewegingen, aldus; doze open, - vinger
en duim, - doze toe, - snuiven.
Hewel, alzoo schiet de mitrailleuse: 1 Gewere open, - 2 ziele daarin, - 3 gewere
toe, - en 4 kr......................... aak!
Zooveel kogels als dat er hier tikskes staan vliegen, een voor een, daaruit, 2.500
meters verre, en men kan vijf zulke zielen inleggen en afschieten in een minute,
hetgene ja een civiliserend effect maakt op al dat er vooren staat...
Een vijfde beweginge dient om de afgeschoten ziele uit te halen en weer te doen
volzetten, van ievers eenen poerduivel, wiens werk het is.
Eer zij voor goed daaraan waren gingen de franschen wel honderd batterijen of
slagperken met zulke speiten hebben; zoo honderd maal zes maal vijf-en-twintig
kogels, en dat vijf keers in een minute, rekent en telt, zei de veint, op uwe vingers
hoeveel.
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De dagen in Vlaamse historienamen
Maandag
Kwade Maandag te Gent, 2 mei 1345. Gevecht op de Vrijdagmarkt tussen de
partijgangers van Denijs, weversdeken, en die van Bake, voldersdeken. Wevers en
kleine neringen kregen de overhand. Bij Oudegherst en Despars (16e eeuw): den
quaeden maendach.
Vliegende Maandag, Vluchtersmaandag, Lopersmaandag. Tussen Leie en Schelde.
Benaming van de maandag 14 september 1914: berucht door een wilde paniek en
vlucht van al het mannevolk uit schrik voor de eerste duitse verkenners (uhlanen).
Men keerde gauw weer en kroop gauw weer uit. En er werd gelachen en veel verteld,
en men zong liedjes op Vluchtersmaandag. - Daarover handelde L. Defraeye o.m.
in zijn Oorlogsdagboek II (Deerlijk, 1932).
Schuwe Maandag. Streek tussen Menen, Roeselare en Ieper. Benaming van de
maandag 19 oktober 1914. Paniek veroorzaakt door de aftocht van de Engelse en
Franse eenheden en de opmars van het Duitse leger. Eerste beschietingen en vlucht
van de bevolking. - Zie o.m. J. Maes in Gedenkboek Beselare I (1956), p. 20-23;
B.H. Dochy, Geschiedenis van Roeselare, p. 314.

Woensdag
Kwade Woensdag te Gent, 4 mei 1311. Oproer van de wevers tegen de patriciërs. Uitvoerig beschreven door J. Vuylsteke in Stads- en Baljuwrekeningen (1280-1315)
II 181-188 (Gent, 1906). De gelijktijdige benaming is De Woensdach.
Kwade Woensdag. Brabantse benaming van de woensdag 17 augustus 1356, toen
de milities van Brussel en Leuven door de Vlaamse troepen van Lodewijk van Male
verslagen werden.
Vreselijke Woensdag te Brugge, 22 mei 1437. Bloedige botsing bij de Boeveriepoort
van de Brugse militie tegen de Picardiërs van hertog Filips de Goede. Bezongen in
het historielied Van mijn here van Lelidam; Biekorf 1958, 225-235. - Gelijktijdig:
de rreezelike woensdagh in de Synxschenweke (Jan van Dixmude).

Vrijdag
Goede Vrijdag te Brugge, 18 mei 1302. Overval op de Fransen. Ook nog ‘de vridach
van Brugghe’. Deze benaming heeft maar een kortstondig bestaan gehad. De
Romantiek heeft, in de jaren 1840-1847, de episode van het ‘schild ende vriend’ een
nieuwe naam gegeven: Brugse Vesper, weldra vervangen door Brugse Metten, naar
het model van de historienaam Siciliaanse Vesper (Palermo 1282). Daarover Biekorf
1952, 90-92.
Deze lijst wil niet meer dan een inleidend overzicht geven van namen van dagen
die in historienamen voorkomen. De gegevens mogen een uitnodiging zijn tot
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aanvulling en tot verdere studie van de geschiedenis en de verspreiding van deze
namen.
A.V.
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Mengelmaren
Ridder Stanislas van Outryve d'Ydewalle
1871-1959
In deze edele figuur verliest Sint-Andries zijn toegewijde oudburgemeester en zijn
geschiedschrijver die, in de vier monografieën: Geschiedenis van het Veld (1921),
Beschrijving van Sint-Andries (1930), De Kartuize Sint-Anna-ter-Woestijne (1945)
en Geschiedenis van Sint-Andries (1951), een historisch vade-mecum aan de bloeiende
Brugse randgemeente en haar jonge heemkundige kring heeft nagelaten. Het Brugse
zelf verliest in de kasteelheer van het bekende Tudor zijn jongste (en laatste?)
monumentale kasteelbouwer. En zijn weledele familie vereert een stamvader die, op
aandringen van zijn kinderen, de tradities van zijn stam en zijn eigen herinneringen
samenbracht in een gedenkschrift (Souvenirs, 1956) waarin de gemoedelijke toon
van zijn conversatie voortleeft.
Ridder Stanislas voelde zich één met zijn streek, met het landschap en met de
mensen. In de periode van sociale overgang waarin hij leefde, heeft zijn houding in
eigen kring een nieuwe bezinning en een besliste heroriëntering voorbereid. Zijn
dienstvaardigheid ging bij voorkeur naar de kleine man, naar seizoenarbeiders en
uitwijkelingen. Voor onze Fransmans en onze Westvlaamse emigranten naar Amerika
heeft hij veel gedaan. Dit laatste punt mag hier bijzonder naar voren gebracht worden.
Als 25-jarige was hij nationaal secretaris - de werkpost! - van de St.-Rafaëlsvereniging
voor de bescherming van de landverhuizers. Deze vereniging was hier in 1888
gesticht, in navolging van de Duitse maatschappij, door de Beierse graaf Waldbott
von Bassenheim. Doel was, niet de uitwijking naar Amerika aan te wakkeren, doch
de emigranten bij de reis en de vestiging in de States te beschermen en te helpen. De
vereniging had haar correspondenten in al de havensteden en in de voornaamste
steden van de U.S.A. Bij de doorreis te New-York genoten de emigranten gastvrijheid
in het Duitse Leo-Haus aldaar.
De vereniging stond hier onder het voorzitterschap van senator L. Van Ockerhout
en de lokale afgevaardigden in 1896 waren de heren: Baron Ernest van Caloen
(Brugge); Baron Gilles de Pelichy (Izegem); Georges Lebbe (Poperinge); Désiré
Minnaert (Tielt); Van Hee-Van Daele (Menen); Paul Van Neste (Roeselare); Victor
Vercruysse-Dhondt (Kortrijk); dokter Van Malleghem (Torhout); Carbon (Oostende).
Voor de geschiedenis van de Westvlaamse uitwijking naar Amerika zal het archief
van deze vereniging niet zonder belang zijn.
Als weldoener leeft Ridder Stanislas voort in het dankbare aandenken van velen:
bij die velen is ook Biekorf. Kon het anders?
A.V.
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De vijf godskameren te Oostkerke
De godskameren - waarover de vraag in Biekorf, hiervoor blz. 32 - waren de
armenhuizen, eigendom van de H. Geesttafel, ook genoemd Disch, te Oostkerke (bij
Damme). Zij worden, bij mijn weten, voor het eerst vermeld in 1449 en stonden op
19 roeden grond in het 13e begin van de kerkwatering.
Deze plaats - tegenwoordig kadaster sectie B nr 517bis - lag langs de oostzijde van
de weg die van Oostkerke-dorp leidde naar Monikerede. Zij staat aangeduid op het
plan van Monikerede (Biekorf 1939, blz. 4; zie ook de brochure Monikerede van Dr.
J. De Smet, uitg. Gidsenbond, 1939).
In 1449 en 1459 stonden op deze 19 roeden grond drie godskameren, in 1482 stonden
er vijf op. Zij werden waarschijnlijk verwoest gedurende de oorlogen van het einde
der 16e eeuw; de plaats lag nog onbebouwd in 1611. Volgens de rekening van 1650
hadden de dismeesters in 1648 twee huisjes weer opgebouwd. Nog in 1729 stond er
een huisje op dat in dit jaar werd afgebroken en verkocht voor 2 pond. Volgens het
register van 1824 stonden op die 19 roeden geen gebouwen. Het kadastraal plan van
Popp (ca. 1850) vertoont weer een gebouwtje, dat echter zeker vóór 1900 verdwenen
was.
Juridisch gezien stonden de godskameren binnen het schependom van Monikerede.
Daar die kameren echter disgoed waren en als zodanig tot de parochiekerk Oostkerke
behoorden (waaronder Monikerede ressorteerde), dienden de godskameren zowel
voor de armen van Oostkerke in het Vrije als voor de armen van het schependom
Monikerede. Zij stonden echter juist op de grens van het schependom en van het
Vrije, hetgeen mogelijk toch een diepere oorzaak kan hebben.
Bijlage. - Uit het register van de armendis. 1482.
Dit es tlandt dat den aermen hebben ligghende in de kerkewaterynghe van
Oostkerke.
‘Eerst xix. roede lands daer de vyf godscameren up staen, ligghende binder kuere
ende scependomme van muenekereede bider voorde, tusschen Jan Budshooft husen
ende landt an beede siden ende an tsuudtoosthende streckende metten noordtwesthende
anden wech diemen heet den kercwech van Muenkerede, al vry lands.
Item so es te wetene dat dese voorseide vyf cameren staen te ghevene houde
verweeste liede die gheen broot winnen en mueghen by dismeesters ende by
prochianen, om te wonen huer leven lanc ende alsy sterven alle tgoed datsy hebben
dat aenvaerden de dismeesters ten aermen behouf, mids dat sy altoos vanden dissche
hebben proven (uitdelingen) voor alle andre aerme lieden; en bovendien so hebben
sy liedc dickens sukuers (bijstand) vanden dissche van barnynghe ende anders ende
dit naer houde costume ghehuseert toten daghe van heden’. - Kerkarchief Oostkerke.
Register van renten en landen van de arme, anno 1482 f. 30.
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Voor deze mededeling werden verder benuttigd: in het Rijksarchief Brugge, Vrije
15880, register renten... prochiepapen Oostkerke, anno 1449, f. 9; Fonds Sanders nr.
14 (in 13e begin) omloper kerkwatering anno 1459. - In het kerkarchief Oostkerke:
de disrekeningen 1611, 1650 en 1658-59.
R. DE KEYSER.

Leiemossels en Leieoesters
Aansluitend bij Biekorf 1959, 25 en 60.
De vermelding van de Van Doorne's en van de Poekebeek heeft mij speciaal
aangetrokken. Te Ruiselede, waar eens mijn wieg schommelde, liep deze beek op
slechts 500 meter van de achterdeur. Jacht op paling, snoek, bliek, baarsjes en lompen
liet ons met de beek vergroeien. In de jaren 1920 trof men in de Poekebeek hier en
daar nog oesters aan. Deze hadden ongeveer dezelfde grootte als de oesters die in de
handel zijn, dus platte vuile schijven; andere waren dikker en geleken meer op
mossels. Veel waren er niet meer, ik schat een tiental op ongeveer een km afstand.
Als gelegenheidsreporter ging ik in 1937 de honderdjarige van Poeke interviewen.
Het vrouwtje vertelde mij ook van de armoede in de jaren veertig (1845 en volgende)
juist zoals Hendrik van Doorne het in zijn boek weergeeft. Dagelijks moest zij met
haar zusters in de Poekebeek jacht maken op al de vis die ze maar konden vinden en
ondertussen de bodem raken op zoek naar oesters en mossels.
Tegenwoordig zijn de oesters uit de Poekebeek geheel verdwenen. Men mag
zeggen: ze zijn zo raar als een witte merel. Of misschien is het spreekwoord hier
toepasselijk: ‘zo zeldzaam als een Leieoester’.
Op de Poekebeek en de Van Doorne's van Poeke kom ik nog wel eens terug met
meer bijzonderheden.
Harelbeke.
J. VANGAVER.

Meisjesnaam Bonnette
Op de vraag hiervoor blz. 64.
De doopnaam Bonnette gaat terug op de naam van een heilige uit de 7e eeuw:
Bonitus, fr. Bonnet, bisschop van Clermont (15 januari). Bonitus: bon-ittus, is een
diminutief va nlat. bonus, goed. De naam is over geheel Frankrijk zeer verspreid
geweest en kende er veel varianten: Bonnet, Bonnay, Bonney in het Oosten, Bonnex
in de streek van Limoges, Bonnez in het Noorden en in Vlaanderen (Stavele!). Ook
in Italië: Bonetti. (De Franse vormen worden ook soms met enkelvoudige n gespeld).
- A. Dauzat, Dict. Noms de familie 52.
A.V.
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Kruidekoeken
In antwoord op de vraag hierboven blz. 64 wil ik mededelen dat de kruidekoeken
nog gebakken worden met celiadoone, ‘rennevaren’ en munte, namelijk te Ingooigem,
te Gent, en te Brugge. Zodra de Meie nadert worden hetekoeken met ‘hetekoekkruid’
gebakken. Ingooigem zendt er naar de familie wijds en zijds. Gent en Brugge bakken
kruidekoeken met kruid van Kortrijk, dat elk jaar te Kortrijk gehaald wordt bij een
familielid die het koopt bij de laatste hovenier op de Liebaertlaan. Vroeger haalden
ze dat bij hovenier Buysschaert, de vader, geloof ik, van zaliger pastoor Buysschaert
van Sint-Anna te Brugge, die wij altijd noemden Musseiy en Buysschaert, of
Buysschaert de Ledegem.
Vroeger werd het hetekoekkruid in de meimaand betrokken bij de hovenier die
wekelijks aan huis kwam om de groenten van 't seizoen te verkopen, de zaterdag, of
bij de warmoezenier in de winkel, of lieten meebrengen door de melkboer. Sinds het
ontstaan van de soep in zakjes, van de blikerweten en van de flessenmelk is dat
meebrengen van hetekoekkruid misschien uit de mode geraakt. Het is één van de
gebroken schakels tussen platteland en stad.
Te Deinze trekt nu nog eikendeen hetekoekkruid voor eigen gebruik; het gaat met
één ruzie bij 't trekken van keuneteten langs de Leie of langs de vaart van Schipdonk,
waar ze groeit gelijk dul.
G.P.B.
In Biekorf blz. 64 vraagt H.L. waar men ze nog bakt de kruidekoeken van vóór 1914?
Alleszins te Rumbeke, waar ze ook van vóór de eerste wereldoorlog bekend waren
bij de families Rommel, Dumoulin en enkele andere.
Moeder zaliger die van Moorsele was, kende ook de kruidekoeken, (in onze
gewesttaai zegt men hier kruitekoeken) en bakte er tweemaal 's jaars, in 't schieten
en in 't vallen van 't blad.
Mijn vrouw bakt er nog alle jare, maar wil er zelf geen eten, want ze heeft 'ne keer
gehoord van Ivo Rommel: ‘Kruitekoeken dat is:
ne man te peerde
en een vrouw in d'eerde’.

De kruiden waren in Moeders tijd, en zijn nog altijd onveranderd dezelfde: mater,
tenkte en celiadoine, van elks een klein handsvolle, fijngekapt en dooreengemengeld
in de pannekoektemper te roeren, voor men hem te warmen zet bij de stove.
J.D.D. Rumbeke.
Waar men nog kruidekoeken bakt? Tot kort vóór de oorlog 1940-45 werden ze nog
af en toe te Kortrijk door onze moeder zaliger gebakken. Naar ik mij meen te
herinneren omvatte het
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volledige recept niet drie, doch vier kruiden. Een verre nicht langs moeders zijde te
Kortrijk gaf mij de samenstelling met drie kruiden zoals opgegeven in Biekorf. Zijzelf
bakt ze nog geregeld (als bloedzuiverend middel), doch slechts met één soort: ‘tente’
(tenkte, reinvaren). Naar mij door dit familielid werd medegedeeld zou Gezelle zelfs
geschreven hebben:
Tente, mater en siliadoone
't beutert zoo wel en 't bakt zoo schoone!
H.P.

Windmolens in maatsgemeenschap
Mijn vriend J.D.D. liet in Biekorf 1957 blz. 256, een artikel verschijnen over
‘Windmolens in Maatsgemeenschap’. Hij vraagt ‘Weet er iemand iets meer over de
manier waarop vroegertijde een windmolen tegelijkertijde begaan werd door twee
verschillende molenaars?
't Moet zijn dat die ‘maatsgemeenschap’ te dien tijde nogal gemeenlijk in voege
was. Een voorbeeld daarvan vindt men te Oekene op vier verschillende tijdstippen:
Anno 1734. - Joannes Verlinde Fs Jan aenveert van Daniël Verlinde dhelftbedryf
van den meulene.
Anno 1745. - Daniël Verlinde aenveert van Brigitta Verlinde dhelftbedryf van den
meulene.
Anno 1765. - Clement Verlinde Fs Joannes aenveerl van Daniël Verlinde
dhelftbedryf van den plasmeulene (plaatsmolen). - Zie Index prochie van Ouckene
anno 1725 en volg.
Volgens akt geboekt in 't Schepenarchief Yper. boek 295 Fo 92. zou Pieter Jos
Mulle slechts van de Penemolen bezet hebben ‘dese drie delen van vyfve gemeene
ende onverdeelt met Jot Boudewijn Demeulenaere raedtpensionnaris ende greffier
te Rousselaere’.
F.M.W.

Suikerij en verdriet
Op de vraag hiervoor blz. 64, betreffende de volksnamen van cichorei (suikerij).
Dr. H. Uittien (De Volksnamen van onze planten, p. 16; Zutphen 1946) schrijft
dat hij een oude man heeft gekend die sprak van een pakje sjacherijn (chagrin) of
een pakje verdriet; de streek van deze zegsman vermeldt hij echter niet. Dit voor
suikerij als koffie-surrogaat.
Een eigenaardig geval is de benaming hupaardje voor de cichorei (plant) door
Heukels opgegeven voor Walcheren. Mevr. Heukelsde Kruyff, geciteerd door Dr.
Uittien, zegt dat men sprak van het paardje (hu-paardje: kleutertaal?) omdat de
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grootste cichoreifabriek als fabrieksmerk een paardje had. Hier heeft de verpakking
van de koffie-cichorei een nieuwe naam bezorgd aan de plant.
E.N.
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Krokodil als ex-voto
In de vorige jaargang (1958, blz. 317 en vorige) heeft Biekorf vier votieve krokodillen
aangehaald, verbonden aan kerkgebouw of bedevaartplaats, nl. Kerselare-Edelare,
Abbeville, Madrid en Sevilla. In dezelfde jaargang werd echter, onbewust, een vijfde
krokodil vermeld. Immers de hagedis van de St.-Bertijnsabdij te St.-Omaars die in
juli 1802 te Brugge werd tentoongesteld (Biekorf, 1958, 282) was feitelijk een votieve
krokodil. En de ‘pad’ van St.-Bertijns was een votieve zeeschildpad. Gedurende de
l7e en 18e eeuw waren deze twee dieren, die golden als ex-voto's van verre zeereizen,
de populaire bezienswaardigheden van St.-Omaars. Zij hingen tegen twee pilaren
van de voorkerk der abdij. J.B. Deschamps heeft ze daar in 1760, op zijn kunstreis
door de Nederlanden, gezien en in zijn dagboek (Voyage pittoresque ed. 1772, blz.
285) vermeld: ‘Dans l'Eglise de l'Abbaye de Saint Bertin. Contre les deux piliers, en
entrant, sont attachés d'un côté une Tortue, de l'autre un Crocodile; ces deux carcasses
ont long-temps occupé le Peuble...’ De toeloop is in de volgende jaren zo groot
geworden, dat de monniken in hun koorgebed gestoord werden. En zo werden de
twee opgevulde dieren, op het einde van de eeuw der Verlichting, verplaatst naar de
voorkamer van de kloosterbibliotheek, die als ‘cabinet d'histoire naturelle’ was
ingericht. Daar zijn ze in 1796 nationaal goed geworden en ten slotte in de handen
gevallen van de foorreiziger, citoyen Roux, die er in 1802 te Brugge mee op tournee
was.
Inmiddels is ons een zesde votieve krokodil bekend geworden: hij hangt in het transept
(St.-Janskapel) van de collegiaalkerk van Oiron (Deux-Sèvres, Fr.). Hij zou er
gehangen zijn als ex-voto door admiraal Bonnivet († 1525) die in deze kerk begraven
ligt. De muil van deze krokodil werd vroeger beschouwd als een ‘remedie tegen alle
kwalen’ en tot in het begin van deze eeuw werden stukjes uit het bekkeneel gesneden
en door bedevaarders naar huis meegenomen als geneesmiddel voor zieken. Rond
deze krokodil zijn een paar legenden ontstaan; zij spreken van een draak die gedood
werd door de kasteelheer van Oiron. Zulkdanige legenden zijn ook ontstaan rond de
krokodillen van St.-Omaars en van Abbeville, waar de kleine kaaiman in de zijbeuk
van de St.-Wulfrankerk nog steeds nieuwsgierigen lokt. (Bulletin historique de la
Soc. des Antiquaires de la Morinie XIII, 1912-1922, p. 210-216, 226, 297-298.)
Een zevende krokodil zal volgen: hij hangt als ex-voto in een kerk van Zuid-Frankrijk,
te Saint-Bertrand de Comminges (Haute-Garonne); van een vriend mogen we weldra
meer bijzonderheden daarover verwachten.
E.N.
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Messen uit Vlaanderen
Op de vraag hiervoor blz. 32.
De eigenschappen van het ‘couteau flaman(d)’ te Nantes in 1694 zou men misschien
uit de keure van het ambacht kunnen achterhalen, zo deze bewaard is.
In Frankrijk waren de messen uit Vlaanderen reeds vanaf de 16e eeuw bekend,
zoals blijkt uit de straatroep:
Les cousteaux de Flandres,
de Moulins cizeaux.

Deze straatroep wordt onder de rubriek ‘Cousteaux et Cizeaux’ opgegeven in het
zeldzame boekje ‘Les Cris de Paris que lon crie par chascun jour en ladicte ville’ dat
in 1545 werd uitgegeven te Parijs bij Veuve Jean Bonfous, rue Neuve Nostre-Dame,
à l'enseigne sainct Nicolas. Een herdruk van dit werkje verscheen zonder datum (ca.
1870) in de Bibliothèque gothique.
De stad Moulins stond reeds in de middeleeuwen bekend om haar messen en
scharen. Befaamd waren ook de steden Langres en Caen. Toch moeten messen uit
Vlaanderen in Frankrijk een bijzondere vermaardheid hebben gehad.
In dit verband mag hier de volgende overlevering aangehaald worden. Engelse
schrijvers spreken van Vlaamse of Nederlandse (Hollandse?) uitwijkelingen die zich
op het einde van de 16e eeuw in Yorkshire (Hallamshire) gevestigd hebben, o.m. op
het domein van de graaf van Shrewsbury. Deze emigranten muntten uit in de
ijzerbewerking, en de verfijning van de messenmakerij te Sheffield zou voor een
goed deel aan hen te danken zijn. Deze laatste overlevering verdient nader op de
bronnen onderzocht te worden.
P.M.
Het vlaamse mes heeft ook in Spanje naam gemaakt, waar het woord flamenco, o.m.
in Andaloesië, een soort mes betekent. Volgens J. Corominas (Diccionario critico
etimológico de la Lengua Castellana II 533; Bern 1954) staat de benaming flamenco
(= vlaams, vlaming) in verband met de vermaardheid van de messen van 's
Hertogenbosch (Bois-le-Duc) en van Mechelen.
De spaanse naam voor 's Hertogenbosch is Balduque (Bolduque) en het spaanse
woord balduque betekent ook twee artikelen die uit de Brabantse stad werden
ingevoerd: paklint en een soort messen. Dezelfde auteur geeft I 379 verscheidene
vindplaatsen bij spaanse schrijvers van bolduque - balduque in betrekking met messen.
Uit het bovenstaande blijkt echter eens te meer dat, in de 16e eeuw en later, de
benamingen Vlaams en Vlaanderen voor de buitenlander feitelijk geheel de
Nederlanden dekten.
A.V.
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Vraagwinkel
Schapersjaar
Het begin van het schapersjaar was vroeger verschillend in de verschillende gewesten:
in Frankrijk - Isle-de-France en Normandië - viel het begin in de laatste maanden
van het jaar: op St.-Lukas, St.-Maarten, St.-Katharina of Kerstmis. In Vlaanderen
begon het schapersjaar op St.-Kristoffelsdag (25 juli). Zo schreef dokter Buchoz
(Dictionnaire vétérinaire) in 1774. Wordt dit bevestigd door de overlevering of door
onze schapersalmanakken?

Beschrijving van Roeselare door L.A. Caytan
Lodewijk Albert Caytan (Roeselare 1742 - Brugge 1813) stelde een ‘Beschrijving
van Roeselare’ op, die in hs. bleef. (A. Schouteet en E.I. Strubbe, Honderd jaar
geschiedschrijving in West-Vlaanderen, p. 86). Dit manuscript was in het bezit van
Kan. Tanghe (F. De Potter, Schets eener Geschiedenis van de Stad Rousselare,
Roeselare 1875, p. 286).
Waar bevindt het zich nu?
D.C.

Die edel Schooren van Raversyde
Cornelis Gailliard bezocht ca. 1550 de parochiekerk van Raversyde en zag aldaar
verscheidene grafmonumenten ‘van die edel Schooren, die d'herminen (in hun wapen)
draeghen’. Maar, zo voegt de wapenheraut erbij, zij zijn ‘nu meest al lantslieden
bedeghen’. Ook te Willekenskercke (Wilskerke) lagen ‘diversche van die edel
Schooren; maer zijn nu ghedeclineert’. (Barone Bethune, Epitaphes et Monuments
357-358; Brugge 1900).
Is er iets meer over deze vervallen familie uit het kustland bekend? Was zij een
tak van de Schooren (van Schoore) van Woumen?
V.S.

Kapitein Verbanck van Ledegem
‘Tijdens de Boerenkrijg, verdiende Oekene de naam van laatste weerstandsnest der
Brigands... Op 6 november 1798 wordt het Brigandsleger ontbonden te Oekene en
de zoon van de koster van Oekene, Kapitein Verbanck, wonende te Ledegem, houdt
de laatste toespraak tot zijn troepen...’ Zo lees ik in de Boerenkrijg in West-Vlaanderen
door Antoon Lowyck.
Wie kan me nadere inlichtingen verschaffen over Kapitein Verbanck? Zijn
voornaam? Geboortedatum? Waar is hij gestorven? Weet iemand te Ledegem daar
iets meer van? Namen van zijn strijdmakkers van de streek?
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Er waren te Oekene verscheidene Verbancks, allen van kostersafkomst. Wie was
juist Kapitein Verbanck? - (Inlichtingen a.u.b. aan adres F. Messiaen, Nieuwstraat,
94, Wevelgem.) Dank bij voorbaat.

Dokter Paret van Handzame
Te Handzame leefde rond 1875 een zekere Dokter Paret die franse toneelstukken
schreef, o.m. ‘Philippe d'Artevelde’. Wie weet iets over deze lyrische geneesheer en
zijn werk?
L.V.A.
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[Nummer 4]
Pèr nosto lengo mespresado
Gezelle en Mistral
Honderd jaar geleden verscheen Mirèio, en in haar zonnig geboorteland vieren
Maillane en Arles dan ook, in deze meimaand van 1959, het meesterwerk van Frédéric
Mistral, de ‘Capoulié’ van de provengaalse dichterschool, de prins van de Felibrige.
En Biekorf viert mee. Noblesse oblige...
Immers de eerste bijdrage in het eerste nummer van de eerste jaargang (1890) van
ons blad droeg als titel een vers uit de aanhef van Mirèio en was ondertekend: Guido
Gezelle. Het meisje uit Provence dat ik wil bezingen, zo schrijft Mistral in de 2de
strofe van de eerste zang, draagt wel geen diadeem van goud en geen mantel van
brokaat, en toch wil ik dat zij gevierd en verheerlijkt worde als een koningin, en
gestreeld door onze misprezen moedertaal: ‘... pèr nosto lengo mespresado...’.
Dit vers van Mistral werd de titel van het openingsstuk van Gezelle in Biekorf.
Het ging eigenlijk om de vertaling van hou Mege de Cucugnan, een vertelling van
Joseph Roumanille, de vader van de Felibrige en de leermeester van Mistral. Wij
Vlamingen mogen ook wel eens uitkijken naar dat Zuiden daar, naar die Miejour
van Frankrijk, zegt Gezelle in een korte inleiding: wij kunnen erbij leren ‘hoe wij
schuldig zijn eerbied te hebben Pèr nosto lengo mes-
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presado: voor onze misprezene moedertale, zoals Mistral zingt, v. 13 van zijne
wonderschoone, maagdelijke Mirèio’.
En zo was een band gelegd tussen de taal- en letterkundige streving van Mistral
in Provence en deze van Gezelle zelf in West-Vlaanderen.
Gezelle had de jaargang 1889 van Armana Provençau (de provencaalse almanak
in 1855 gesticht door Roumanille) in handen gekregen. In
Loquela-Wetensweerdigheden, Sporkele 1889, geeft hij een uittreksel uit deze
almanak, met een taalkundige ‘verstandhelper’ erbij, en hij deelt ook mede dat het
boekje de advertentie bevat van een provencaals idioticon, nl. Lou Tresor dou
Felibrige (door Mistral bewerkt en uitgegeven in 1876-1886).
Ook in de volgende Loquela-nummers blijven het Provençaals en Mistral een
actualiteit. Oostermaand 1889 brengt een uittreksel uit Les Conteurs Provençaux (no
150 van de Nouvelle Bibliothèque Populaire, uitgave Gautier - Parijs) waaruit Gezelle
de vertelling van Roumanille voor Biekorf zal vertalen. Wiedmaand 1889 bevat een
lang uittreksel uit het Supplément van Journal de Bruxelles van 20 october 1889:
een beschrijving van Mistral en zijn streving. De reporter van dit artikel (Louis De
Backer?) was te Parijs de gast geweest van Georges Rodenbach, bij wie ook Mistral
en diens vriend M. Mariéton, directeur van de Revue Félibréenne, aan tafel waren.
In Wetensweerdigheden - Oestmaand 1889 heeft Gezelle zijn eigen inleiding uit
Biekorf 1890 (januari) - men weet hoe Loquela veelal met vertraging van de pers
kwam! - overgenomen.
Gezelle heeft zeker in datzelfde jaar de reeks artikelen over de Provençaalse
dichters gelezen die de Frans-Vlaming Louis De Backer in de eerste maanden van
1889 had gepubliceerd in Le Magasm Littéraire, het tijdschrift te Gent uitgegeven
door Siffer, drukker van de Koninklijke Vlaamse Academie en persoonlijke vriend
van Gezelle.(1) Waarom heeft Gezelle deze studie van De Backer, die uitvoerig handelt
over Mistral, in zijn inleiding verzwegen? De reden ligt voor de hand. De Backer
was een flamingant en Gezelle had,

(1) Poètes provencaux de la Renaissance au XIXe siècle, in Magasin Littéraire VI1, 1889, p.
6-18; 19-30; 31-37; 203-214; 311-318; 374-396.
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sedert zijn botsing in 1885 met de Blauwvoeten (Ruitenbrekers), een welgemeende
afkeer van deze benaming: niet als flamingant wilde hij doorgaan, doch als
flaminguist. Dit laatste woord had hij, in zijn onvoltooid gebleven artikel in Le Muséon
van 1885, zelf gesmeed als een benaming voor de aanhangers van een ‘mouvement
flamand purement scientifique’. En zo heeft Gezelle dan, als anti-flamingant en
flaminguist, de mooie uitspraak verborgen gehouden die Mistral in een brief van 3
april 1887 aan De Backer had neergeschreven: ‘Je sais d'ailleurs que les Flandres
ont aussi leur Felibrige, et les Flamingants de Belgique fraternisent de loin avec
nous’.(2) Die Flamingants zijn Gezelle nog in 1889 te sterk geweest. Hij heeft liever
heel de uitspraak van Mistral onder de korenmaat gehouden.
Gezelle had Longfellow's Hiawatha vertaald (1886). Het epische lied van de
Amerikaanse dichter was in zekere mate, zo meende de vertaler, het zijne geworden
door de virtuositeit van de overzetting. Het was een herschepping. Het voorbeeld
van de Meester werkte aanstekelijk: van de Westfaler Friedrich Weber werden de
epische gedichten Dertienlinden (De Lepeleer) en Goliath (Soens) vertaald;
Haghebaert spande zich voor de Divina Commedia; Mervillie zette een bewerking
van Longfellow's Evangeline op 't getouw;(3) Juliaan Claerhout (in het spoor van
pastoor Brouwers, de Hollandse vriend van Gezelle?) dweepte met La Atlantida van
de Catalaanse dichter Verdaguer.(4)
Nog weer in hetzelfde jaar 1889 werd Gezelle, door bemiddeling van Godefroid
Kurth, uit Barcelona in het frans aangeschreven door de gevierde Catalaanse dichter
Rubió y Ors die aan de ‘traducteur de Longfellow’ vroeg een van zijn gedichten,
Fantasia (uit 1846), te willen vertalen ‘en beaux vers flamands’. Rubió wenste het
stukje te plaatsen in een veeltalige uitgave van zijn werken waarvan het 2de deel in
voorbereiding was. Gezelle ontving een exemplaar van het eerste deel van Rubió's
uitgave samen met een spaanse (kastiliaanse) versie van Fantasia. Hij dichtte en
zond naar

(2) Deze tekst op p. 384 in Magasin Littéraire.
(3) Prof. F. Baur in Hiawatha (Jubileumuitgave) p. 269; vgl. p. 265.
(4) Het Belfort IV1, 1889, p. 296-303.
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Rubió een mooie vertaling, getiteld Mijmeringe, die dan na zijn dood in de bundel
Laatste Verzen werd opgenomen.(5) Een ongedateerde uitnodiging naar het
poëziefestival, de Jocs Florals, van Barcelona, die onder de papieren van Gezelle
voorkomt, zal wel in verband te brengen zijn met dit vertaalwerk en met het jaar
1889.
De regionalistische poëzie in het Zuiden van Frankrijk en het Noorden van Spanje
heeft, vooral in dat jaar, de aandacht van Gezelle gehad en een zekere bekoring op
hem uitgeoefend, zoals vroeger de Schotse poëzie van Burns, het Platduitse werk
van Groth en Reuter, het Fries van zijn vriend Johan Winkler. In dat Zuiden ontmoette
Gezelle nu bondgenoten van zijn eigen streving. In de gaskonjer Jasmin, de
dichterlijke praatvaer van Las Papillôtos, herkende hij een geestverwant; Catalonië
verrastte hem door de rijkdom van een benijdenswaardig letterkundig réveil; in
Mistral ontdekte hij een dichter die even vertalenswaardig was als Longfellow en
die daarenboven een geleerd beoefenaar was van de misprezen moedertaal, een vurig
taalkundig regionalist. Gezelle vatte dan ook in 1889 het plan op, zijn krachten met
deze van Mistral te meten: hij zou Mirèio vertalen... In een brief aan Alfons Janssens
van Sint-Niklaas schreef hij:
‘... gelukkiglijk heb ik Mistral's Mirèio, het Provençaals gedicht, om nu en dan,
tusschen de vlagen, te lezen en te bewonderen, 'k Ben bekoord om ermeê te doen
gelijk met Hiawadha en gelijk Lepeleer zoo prachtig gedaan heeft met Dertienlinden.
Wilt gij een smaaksken, hier is de 1e str. van de Invocacioun, in 't Vlaamsch:
Du, God mijns vaderlands, o kerste,
die in den stal geboren beste,
ontvlam mijn woorden en verleen mijn adem kracht,
du weets dat, als de fijgen moken,
bij zon en dauw in 't groen gedoken,
zij worden af- en weggebroken
door 't mensch dat half verwulfd den fijgenoest verwacht.

Maar, zegt hij, 't blijft nog ievers een tros fijgen staan daar 't mensch niet aan en kan,
boven op den boom, dien tros heb ik gevonden, verleen dat ik hem plukke en hem
(Mirèio) bekend make.
Heel 't gedicht zou zo schoon zijn in 't vlaamsch en tegen Mistral zou ik durven
om ter schoonst.’(6)

(5) Prof. F. Baur in Laatste Verzen (Jubileumuitgave) p. 316.
(6) C. Gezelle, Guido Gezelle, p. 204. Amsterdam 1918.
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Deze laatste beschouwing komt terug in een brief aan Dr. H. Depoortere, waarin
Gezelle schrijft: ‘'k Ga Mirèio vertalen, en 'k betrouw dat ik met mijn Vlaamsen, het
provençaals evenaren en ja overtreffen zal!’(7)
Er ligt een naïveteit in deze uitspraken, een argeloosheid die er op wijst hoe Gezelle
in deze jaren bijna exclusief op de vorm gesteld is. De inhoud zelf, de schepping is
bijkomstig; hij zal Mirèio herscheppen, taalkundig, taalmachtig. In het mooie woord
is hem alles gelegen.
Ter vergelijking volgt hier de provengaalse tekst van de vertaalde strofe:(8)
Tu, Segnour Diéu de ma patrio,
Que nasquères dins la pastriho,
Enfioco mi paraula e dono-me d'alen!
Lou sabes: entre la verduro,
Au soulèu em' i bagnaduro,
Quand li figo se fan maduro,
Vèn l'ome aloubati desfrucha l'aubre en plen.

Opmerkelijk in de vertaling van Gezelle is het archaïseren, dat hier nogal
angstwekkende vormen aanneemt: het mnl. du... beste; Kers te = Christus; moken,
gevormd op muyken - meuken (Kiliaan: muyck = zacht, murw, mals): rijp worden;
verwulfd: gulzig als een wolf.
Is Gezelle met Mistral in betrekking geweest? Walgrave II 183 zegt dat hij ‘met
Mistral in betrekking en briefwisseling kwam; en zelfs zijn lichtdrukbeeld ten
geschenke kreeg, eigenhandig ondertekend’. Het blijkt echter niet dat Walgrave iets
daarvan in handen heeft gehad, en Caesar Gezelle zwijgt daarover. In de bewaarde
nalatenschap van Gezelle is geen brief van Mistral voorhanden. Evenmin het bedoelde
portret. Of heeft de eerste biograaf alleen een overlevering medegedeeld?
Hoe dan ook, Mirèio is voor Gezelle een vluchtige bekoring geweest. Een
bevlieging. Hij stond immers op de drempel van zijn tweede dichtseizoen. De botten
van Rijmsnoer en Tijdkrans die in hem sliepen zouden weldra aan 't zwellen

(7) C. Gezelle t.a.p.
(8) Deze strofe is eigenlijk de 3e strofe van Cant Proumié: Lou Mas di Falabrego (Le Mas des
Micoeoules); zij is de eerste strofe van de Invoucacion. - De opdracht aan Lamartine is
gedateerd 8 september 1859.
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gaan. En hij was uitgerust met een ongeëvenaarde woordenschat, met een geniale
taalmacht om de gang van de dagen en de maanden, het spel van wind en weer te
vertolken, - uitgerust met een volheid van mooie woorden ‘die meer weerd zijn als
oude gesteenten’. Dit woord, dat Gezelle bovenaan de woordenlijst van Rijmsnoer
heeft gesteld, had hij ook ontleend aan een méridional, nl. de boven vermelde Jasmin,
de regionale dichter van Gaskonje. Een motto - De bièls mots balon may que de
peyros anticas - dat de Hiawatha van de Meester had mogen inleiden. En dat zeker
ook zou hebben gepast boven een Vlaamse Mirèio die, wat de verklanking betreft,
een gelijkwaardig evenbeeld van de beroemde Provençaalse idylle zou geworden
zijn.
A. VIAENE.

Zeispreuken
- 't Is beter dat of niet, zei Kok, en hij viel tot over zijn knien in de morre.
- 'k Ben blij dat 'k er mij niet mee gemoeid en hè! zei mijn grootmoeder zaliger,
en ze had heel de strate doen vechten.
- Een haartje nader en 'k hâ ze bij den bout, zei Lapiere als zijn katte deur 't gotegat
kroop.
- 'k Kome van den pastor van 't gemeente, zei de vent, en hij kwam van te trouwen
op het stadhuis.
- 't Zal meer bijten als niet, zei de vent, en hij smeet nen doôn hond achter zijn
koe. En ze liep algelijk.
- Okkerdokke, zeiden ze te Gistel achter de processie, en ze flikkerden dat 't
schauwe gaf.
(Zanting uit het ‘Nieuws van de weke’ in de nrs. van juni-augustus 1870 van 't
Jaer 70; redactie van Guido Gezelle).

Op 't kantje van 't nestje zitten
Bij de schikking van de nadiensten en missen voor een overleden nonkel liet een van
de kinders horen dat ze niet zo al op eens moesten gedaan worden, er mochten wel
enige dagen tussen zijn. ‘Niet te doen, zei tante, zie 'n keer dat hij op 't kantje van 't
nestje zit...?’
Als ik tante goed verstaan heb, wilde zij zeggen dat het er kon op aankomen om
uit het vagevier te geraken.
Zwevezele.
K.L.
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De donderheilige Sint-Donatus en zijn verering in West-Vlaanderen
(vervolg van blz. 73)
Leo Defraeye en Leo Simoens - leones ambo - hebben in de reeks ‘Onze heiligen in
kerk en kapel’; Bisdom Brugge (I 1950), een systematische lijst aangelegd van de
heiligenverering in 't Vlaams gedeelte van Westvlaanderen. Onze Donatus komt er
voor met verwijzingen naar Beveren (Roeselare), Dikkebus, Knokke, Reninge en
Wielsbeke (blz. 17). Volgens SS. willen deze lijsten de status geven van de actuele
volksverering; ze maken dus abstractie van de historische of verdwenen vereringen
(blz. VI). Mijn eerste bedoeling was nu juist de aandacht te vestigen op deze
historische of verdwenen volksdevoties en er een uitgebreide lijst

S. Donatus. - Houtblok van de Ieperse drukker Walwein - namaak van een prent van Cornelis de
Boudt (Antw.) - waarmee hij zijn talrijke plaketboekjes illustreerde.

van op te maken. Waarin ik dan, naar 't voorbeeld van Defraeye-Simoens, zou
vermelden waar een relikwie (R) of een beeld (B) van onze heilige bewaard was. Of
nog is. Dat lijkt echter een onbegonnen werk. Kan. Tanghe, de schrijver van onze
talrijke Wvl. parochieboekjes, is, in de jaren 1850 door Mgr. Malou gelast geweest
met de herziening en regularizering van de broederschappen. Zo is hij ook met onze
Donatus bezig geweest. Tanghe - en hiermede wil ik zijn verdienste als historicus
niet verminderen - was een schrijver die graag met schaar en lijmpot werkte, en er
niet tegen opzag, waar het pas gaf, hele bladzijden uit een van zijn vroegere werkjes
over te nemen. In 1859 liet hij zijn ‘Devotieboekje’ drukken voor de Donatusconfrerie
in de O.-L.-Vrouwkerk te Brugge, devotieboekje waarvan een flink stuk tekst werd
overgenomen in gelijkaardige boekjes voor Dikkebus, Eernegem, Haringe, Oeselgem,
Veurne en Wielsbeke. Dat flink stuk hergebruikte tekst stelde Tanghe in de
mogelijkheid die boekjes tegen een schappelijke prijs op de markt te brengen en
daarenboven, voor bepaalde gevallen, op een zo klein aantal
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exemplaren te trekken, dat ze verloren raakten en zelfs aan de fenomenale speurder
Paul Allossery (Wvl. Boekenschouw) onbekend bleven. Ik heb de hand kunnen
leggen op Tanghe's lijstje: voor Dikkebus werden 200 exemplaren getrokken; voor
Eernegem, 100; voor Haringe, 50; voor Oeselgem, 75; voor Veurne, 300; voor
Wielsbeke... 25!
Tanghe schrijft: ‘Hedendaegs is de devotie tot den H. Donatus in gansch het bisdom
Brugge verspreid; zo dat er weinig parochien bestaan alwaer zy niet bekend zy’. Dit
is niet overdreven. Voor de aardigheid heb ik Tanghe eens willen controleren. Als
we het systeem van Defraeye-Simoens volgen - de aanwezigheid van een relikwie
aanduiden door R, van een beeld door B, en de ontstentenis van beide voorwerpen
(wat neerkomt op een afwezigheid van devotie) door O - dan komen we, voor de
gemeenten op letter A, op het volgende neer:
Aalbeke, O; Aarsele, R; Aartrijke, R; Alveringem, R; Anzegem, R en B; Ardooie,
O; Assebroek, O; Avekapelle, R; Avelgem, R. Ik heb, volgens de kerkinventarissen
van ± 1850 en ± 1930, de steekproef nog voor andere beginletters voortgezet en de
verhoudingen blijven nagenoeg ongewijzigd. Wat er wel gewijzigd is - dat blijkt
reeds uit de vergelijking van de Inventarissen van 1850 met deze van 1930 - is dat
de devotie in de laatste tijden fel geslonken is. Eerst is er veel sleet gekomen op de
oude volksdevoties; dat is een algemeen verschijnsel. Er is dan nog de triestige
episode van de oorlog 1914-18, die zo machtig veel van onze Westvlaamse stadsen dorpskerken heeft vernield, vooral in de Westhoek, waar we de meest interessante
ketken vinden. In veel herbouwde kerken zijn de kwijnende volksdevoties een zachte
dood gestorven. Ook daar waar geen vernieling kwam, kregen veel kerken hun
new-look; wat in algemene regel gepaard gaat met de opruiming van veel onbeduidend
kerkgoed dat in de laatste honderd jaar werd binnengesmokkeld. En doorgaans ingezet
met het verwijderen van de heiligenbeelden aan de pilaren. Veel Donatusbeelden
verhuisden naar de rommelzolder. Het uitzicht van onze kerken heeft erbij gewonnen;
de kwijnende devotie kreeg hiermee de genadeslag. De Donatus-warande, die
Westvlaanderen eens geweest is, is bijna niet meer te herkennen.
Moest ik nu een volledige lijst trachten op te maken van de Wvl. Donatusdevoties,
dan zou dat een lange, vervelende opsomming worden; die daarbij heel weinig zegt,
daar de meeste devoties een strikt lokaal karakter vertoonden en thans vervallen zijn.
Ruim de helft van onze kerken zou dienen aangehaald te worden. Ik verkies de meer
interessante gevallen te vermelden, waar een echte beevaart bestond, een
broederschap, of waar de verering aanleiding gaf tot het drukken van plaketboekjes
en prentjes, en het vervaardigen van kunstwerken. Ik wil er nogmaals op wijzen dat
de verspreiding van de devotie - zou er een volksheilige zijn bij ons die op een
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groter aantal plaatselijke vereringen kan wijzen? - te verklaren valt door de
aanzienlijke relikwieën van Donatus II - de tibia te Ieper en de femur te Brugge waarvan fragmenten door de resp. bisdommen op royale wijze werden uitgedeeld.
Om daarvan een gedachte te geven, schrijf ik hier de relikwievergunningen over die
mij door autentieke stukken zijn bekend.
Bisdom Ieper: 1765 Karmelieten te Nieuwpoort; 1770 Sint-Maartenskatedraal en
Ierse Dames te Ieper, Penitenten te Poperinge, abdij te Ham (Fr.); 1773, Alveringem,
Belle (Fr.), Lampernisse en Merris (Fr.); 1774 Sint-Joris (N.); 1777 Haringe; 1778
Beveren (IJzer); 1779 Westouter, 1780 Poperinge (Sint-Bertens) en Elverdinge. In
1784 worden enkele kloosters door Jozef II gesupprimeerd en gaan hun relikwieën
over naar 't bisdom, dat ze over verscheidene parochies verdeelt: de Donatusrelikwie
van Ten Bunderen gaat naar Izenberge; deze van de Brigittijnen van Sint-Sixtus te
Westvleteren, die een aanzienlijk fragment zal geweest zijn, wordt verdeeld tussen
Pollinkhove, Poperinge (Sint-Jan), Vlamertinge, Westvleteren en Wulpen. In 1788
komt Lo aan de beurt. Ook na de suppressie van 't bisdom zal Frans Jac. Vermeesch
(† 1822), die als administrator voor 't distrikt Ieper werd aangesteld, nog over de
thesaurus reliquiarum van 't vroegere bisdom beschikt hebben; hij deelt relikwieën
uit, o.m. in 1804 aan Ramskapelle (Nieuwpoort) en in 1810, aan Woumen. Terwijl
een andere bekende figuur van 't vroegere bisdom, de pastoor-deken van Kassei (Fr.).
Benedikt Jac. van Troyen († 1833), die als protonotarius apostolicus het voorrecht
bezat relikiwiëen te autentificeren, over een deel van de Ieperse thesaurus kon
beschikken: in 1822 geeft hij een Donatusrelikwie aan Hoeke bij Sluis. En ik bezit
een zeinsel met zijn zegel, waarin twee tamelijk grote fragmenten (± 3 cm × 2 cm)
van Sint-Donatus zijn gesloten.
Bisdom Brugge: 1777 Sint-Gillis te Brugge; 1779 Knokke, Staden en de
Sint-Trudoabdij te Brugge: 1783 zuster Catharina de Frémicourt van de Ursulienen
te Gent; 1785 Sint-Joris-ten-distel; 1786 Augustijnen te Brugge; 1791
Stuivekenskerke; 1795 Beveren-bij-Roeselare.
Deze lijsten zijn nog zeer onvolledig: ze helpen ons een gedachte vormen over de
verspreiding van de devotie vóór de Revolutie, die zeker de meest interessante periode
is. Hier volgt nu een overzicht van de merkwaardigste gevallen in West-Vlaanderen.
ALVERINGEM. - Relikwie (1773) gesloten in een merkwaardig zilveren zeinsel met
beeltenis van de heilige.
ANZEGEM. - Er is een beeld en relikwie. Uit de Oostvlaamse Zanten(1) leren we dat
de ‘Konstvoedende redenbroeders’, een plaatselijk gild, in 1781 zevenmaal optraden
met het spel ‘Donatus, martelaer, patroon tegen donder en blixem’; en andermaal
een reeks vertoningen gaven van 't zelfde spel in 1784.
(1) 1959, blz. 41. - Bijna gelijktijdig met mijn eerste stukje over Sint-Donatus (Biekorf, 1959,
blz. 65), verschijnt in de Oostvlaamse Zanten het begin van een uitgebreide studie over de
‘Devotie in het Vlaams sprekend gedeelte van België tot de H. Donatus’, door M. Broeckhove.
Hetzelfde tijdschrift heeft reeds, in 1957, (bl. 165 178), een studie gepubliceerd van de
Redemptorist Pr. Janssens, over ‘Het oude verweer tegen hagel, donder en bliksem’, waar
Donatus met de hoofdschotel wegloopt. Aanbevolen aan de lezer die nog meer over onze
Donderheilige wil vernemen.
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BEERST. - De devotie is van jonge oorsprong: een R wordt verkregen in 1861; een
broederschap werd ingesteld de 28 juni 1869. Te dezer gelegenheid maakte de Brugse
prentjessteker J. Petyt een steendruk, die een zwakke namaak is van de oude
Antwerpse prentjes van Cornelis de Boudt en A.J. Heydreix. Rechts zit S.D. als
krijgsman, geknield, met bij hem het zwaard en de martelaarspalm; links, een omwalde
stad met torens, waarboven onweerswolken en bliksemschichten. De heilige heft de
handen op met een smekend gebaar en wordt beschenen door een stralenbundel, die
de onweerswolken schijnt te verdrijven. Onderaan de tekst die, met de verouderde
spelling, van de Antwerpse beeldekens is afgeschreven: O Christe Jesu vol genade
- bewaert ons dogh van alle schade - van Donder, Blixem en gevaer - door de
voorspraeck van uw dienaer - Donatus...
BEVEREN (Roeselare). - Eerste R gekregen in 1771; een tweede ‘ex tibia’ in 1795
(15 juli). Beveren is misschien de sterkste Donatusbeevaart geweest in WV. De
broederschap werd ingesteld in 1771. Van die tijd is het plaketboekje ‘Beginzel en
Voortgang der devotie tot den H.D., plegtelyck en solemnelyck ingestelt in de
Prochie-kerke... van Beveren by Rousselaere’, gedrukt te Brugge, bij Cornelis de
Moor, zonder jaartal.(2)
Het beeld te Beveren is een zeer gewoon iets: de heilige staat er met opgestoken
rechterarm, de linkerhand steunt op het traditionele rondschild met bliksemschichten.
De helm staat aan zijn voeten. Ze hebben vergeten dat soldaten gehelmd in onze
kerken komen, zelfs in de grote pauselijke optochten. Ze hebben hem waarschijnlijk
braaf en minder martiaal willen voorstellen. We zullen iets beters vinden te Izenberge.
Het ‘Beginzel’ geeft inlichtingen over de oorsprong van de devotie te Beveren.
Op 5 november 1755 stak een geweldig onweer op boven de gemeente. De torenspits
werd vernield; de bliksem sloeg in de kerk en versplinterde het tabernakel. Het nieuw
tabernakel werd ingehuldigd en gewijd op 23 mei 1765. De devotie tot S.D. zal wel
dadelijk ingevoerd geweest zijn, maar het duurde tot 1771 vooraleer de verering haar
officieel karakter kreeg. Dit jaar verkreeg men ‘door de godtsdienstige zorge van
eenen Eerw. Pater Capucin’ een relikwie uit de katakombe van Sint-Agnes. Men legt
er de nadruk op dat de relikwieën ‘gelyk zyn die van Munster-Eiffel

(2) Men heeft beweerd dat het boekje werd opgesteld door pastoor Jac. Jan Morette (1742-86),
die over een knappe pen beschikte en o.m. een merkwaardig leven van Sint-Godelieve schreef.
Op enkele plaatselijke details na, is het een vertaling van de ‘Abrégé historique de l'invocation
à St.-Donat’ van de Kapucijn Bonaventura van Luxemburg, dat in 1739 verscheen,
verscheidene uitgaven beleefde, en waarvan de laatste heten: ‘Origine et progrès...’. Zelfs
de titel is van dat Frans werkje overgenomen. De Vlaamse omwerking zal, telkens met lichte
lokale adaptaties, herhaaldelijk te Ieper gedrukt worden. Het ‘Beginsel’ voor Beveren zal
een nieuwe uitgave krijgen, in 1867, bij de Brauwer-Stock te Roeselare. Beide werkjes zijn
niet vermeld bij Allossery.
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en Arlon’ (blz. 18). De Romeinse breve voor de oprichting van de broederschap
dateert van 10 juni 1771, en werd op 10 juli in 't bisdom geplaceteerd. De
broederschap verrichtte haar diensten aan het Kruisaltaar (rechter zijkoor); de
‘principale’ feestdag werd gevierd de tweede zondag in oogst en met oktave; mindere
aflaten worden verleend voor de tweede zondag in mei, juni, juli en september. Het
oudste plaketboekje draagt als titelplaat (of beter als vignet) een grove houtsnede,
die een soort spiegelbeeld is van zekere Antwerpse sanctjes, en nog beter gelijkt op
het plaatje dat de Weduwe van Michiel

S. Donatus te Izenberge (einde 1700) Copyright A.C.L. Brussel

de Goesin te Gent drukte op een propagandabriefje voor de Brusselse Kapucijnen.
Hetzelfde houtblok werd gebruikt voor de ‘Inhoud der inschryvinge in het vermaerd
broederschap van den H.D... ingesteld in de parochiale kerke van Beveren neffens
Rousselaere’. Ik bezit zo'n inschrijvingsbewijs, afgeleverd de 9 oogst 1795 aan een
zekere Joanna Theresia van Gilluwe. Eindelijk wordt de houtsnede nog afgedrukt
op de ‘gewyde briefkens of biljetten’ die men als een soort talisman op zich droeg.
Het zijn langwerpige schroon, met rechts de prent, en links een tekst, die eindigt op
‘dit heeft aengeraekt de Reliquien van den H.D., in de kerke van Beveren’.
Vermelden we ten slotte dat in 1771, 't jaar dat de Donatusdevotie in volle bloei
was, de broederschap werd ingesteld en het devotieboekje werd gedrukt, Antonius,
de minste klok van het bestaande driegeluid hergoten werd en Donatus als bij patroon
kreeg. De klok droeg als opschrift: ‘Ik ben ergoten ter eer v.d. H. Antonius, becostight
met de jongsten van diversche goede genegende ende namentlyk Antoine Huyghe,
ten tyde van Srs Simoen Delarue, Ambrosius van den Bussche, Emmanuel Cappelle,
Pr. Vanneste, Pr. Degeest, Joos Cappelle, gelande en notable deser parochie van
Beveren, die hiertoe nevens Baillieu, Burgmr Schepen ende Greffier hebben
gecontribueert. - Peter d'heer Baillieu Roelens; Meter Jouffrouw Catharina Morette.
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Donatus.
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We hebben hier - met het verder te vermelden geval te Westouter, de enige mij
bekende voorbeelden van Donatusklokken in West- Vlaanderen.(3)
BISSEGEM. - R; B. De kerkrekening over 1836 vermeldt het ‘herdoreeren’ van een
Donatusbeeld, een van deze oude karakteristieke beelden waarvan zo vele verloren
gingen.
BOEZINGE. - R; B. Nog in 1862 werd de oktave in juli gevierd.
BRUGGE. - Kapucijnenkerk (Klarastraat), Relikwie en beeld.
Volgens P. Hildebrand (IX, 648-750), zijn de Kapucijnen de verbreiders geweest
van een aantal volksdevoties, waaronder deze tot S.D. op de eerste rangen komt. Wat
gemakkelijk te begrijpen is, daar het Kapucijnenklooster te Aarlen de brug vormt
langs waar deze devotie uit Münstereifel in onze landen gekomen is. In 't begin staat
deze devotie in het teken van Aarlen, dat naar het monopolium tracht: de Kapucijnen
vereren wel de heilige in hun kerken, maar soms, zoals te Kortrijk, worden door de
paters de namen opgenomen en opgezonden naar Aarlen voor de inschrijving in de
broederschap. Zoals dat nog in deze jaren gebeurde voor de broederschap van O.-L.-V.
van Bijstand, waarvan de Kapucijnen nogmaals de ijveraars waren, en waarvoor de
inschrijvingen naar München moesten opgezonden worden. Allengerhand verandert
de toestand en worden in de vele Kapucijnenkerken eigen broederschappen opgericht.
De Kapucijnen zijn nog de grote ‘fournisseurs’ van Romeinse relikwieën.
Romereizigers waren in die tijd eerder zeldzaam. De Vlaamse Kapucijnen, die voor
't Generaal Kapittel naar Rome reisden en daar met invloedrijke konfraters in
aanraking kwamen, profiteerden ervan om geladen met heilige schatten naar huis te
keren. P. Hildebrand weet te vertellen dat de Kortrijkse Kapucijn, Jaak Surmont, in
1725 naar 't Generaal Kapittel trok, en thuis kwam met een relikwie van Sint-Laurens
voor Kooigem en een van Sint-Maurus voor Bavikhove. En 't plaketboekje voor
Beveren heeft ons verteld, dat men daar de relikwie kreeg ‘door de godtsdienstige
zorge van een Eerw. Pater Capucin’; wat als de stereotiepe uitdrukking wordt in de
vele devotieboekjes van de Ieperse drukker Walwein. Waaruit we mogen beginnen
denken dat de grote relikwieën van Donatus II, te Brugge en te Ieper, door
bemiddeling van die mysterieuze anonymus bekomen werden. Die des te liever
onvernoemd bleef, daar door zijn diplomatie het monopolium van zijn konfraters te
Aarlen een geweldige deuk kreeg.
De Donatusdevotie bij de Brugse Kapucijnen dateert van 1767: dit jaar krijgen ze,
op 16 oktober, het bisschoppelijk visa voor hun relikwie. Het duurt nog enkele tijd
eer de broederschap wordt ingericht: de Romeinse brieven ervoor zijn van 18 dec.
1776. De ‘principale feestdag’ was gesteld op de tweede zondag van juli. Mindere
vieringen staan op Kerstmis en Pinksteren, maar daarbij wordt nog elke tweede
(3) Over het gebruik de klokken te luiden bij onweer bestaat een uitgebreide literatuur. In 1881
schreef L. Cloquet (Monographie de... St.-Jaeques à Tournay, p. 109) dat in zekere
bedevaartkerken nog kleine Donatusklokjes of -belletjes gewijd werden, waarmee men thuis
rinkelt bij onweer.
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navolging van de Rozenkrans-
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en Skapulierbroederschappen, die op een vaste zondag van elke maand
namiddagoefeningen hielden met processie. Er is een ‘Bewys’ van inschrijving in
de Confrerie, een dubbel blaadje, (zie Biekorf, 1959, blz. 69). Op een voetstuk met
opschrift ‘S. DONATUS MARTYR’ staat onze heilige als Romeins soldaat, de
rechterhand op de borst, de linker gesteund op een ovaal schild, waarop gebouwen
en bliksemflitsen. Het voetstuk is geflankeerd door twee engeltjes; dat van links met
zwaard en de staf van veldmaarschalk, dat van rechts met de martelaarspalm. De
achtergrond, met donderwolken en bliksemschichten, geeft ons 't Brugs
stadspanorama: links de Halletoren met de gedrukte spits van na 1741; de
Lieve-Vrouwtoren zonder de hoektorentjes (ze werden afgebroken in 1759). Rechts,
het Kapucijnenkerkje op 't Zand met enkele Brugse huisgevels. Onderaan leest men:
‘Aengeraekt aen de H. Reliquien tot de E.E.P.P. Capucinen in Brugge’. De prentsteker
Allaert heeft hier een ietwat zwakke namaak geleverd van een Confrerieprent in de
Sint-Jakob te Antwerpen; alleen het panorama is eigen vinding en tekent een variante.
Ik ken nog twee jongere ‘Bewyzen’ van inschrijving. Het eerste dateert van vóór de
Revolutie,(4) komt uit de drukkerij de Moor en draagt de grove houtsnede die we reeds
als illustratie gevonden hebben in het plaketboekje voor Beveren. Onder de prent
leest men: ‘Dit is gewijd en geraekt aen de Reliquien van den H. Donatus, die rusten
in de Kerke der PP. Capucynen te Brugge’. Van dit Bewys bestaat nog een jongere
uitgave (Imprimatur van 14 juli 1841), met hetzelfde houtblok.(5)
In 1779 werden in 't kerkje op 't Zand twee altaartjes opgericht aan de ingang van
't priesterkoor, een voor Sint-Antonius (rechts) en een voor Sint-Donatus (links). Ze
droegen, op de retabel, een schilderij van meester Balieu,(6) gift van M. de Schietere
de Kaprijke. Op de Donatusschilderij zit de heilige geknield, gekeerd

(4) Het Imprimatur 1764 is misleidend (de Brugse broederschap werd eerst in 1776 ingesteld)
en slaat op een tekst en gebeden die van een ouder, niet-Brugs bewijs zijn overgenomen.
(5) In 1855 (Imprimatur, Doornik, 5 juni) laten de Brugse Kapucijnen hun ‘Bewys’ drukken bij
L. Spinet te Edingen, waar hun noviciaatshuis was ingericht en onlangs een devotie tot S.D.
in de kloosterkerk was begonnen. Al verwijst de tekst naar Brugge, de prent verwijst naar
Edingen. De trant is ietwat klassiekakademisch. Op een sober voetstuk staat de heilige met
opgeheven rechterarm, de linker steunt op een rond schild met bliksemschichten. Op de
achtergrond, het panorama van Edingen: links de karakteristieke toren van de stadskerk. Hij
gelijkt niet slecht op de toren die ± 1900 op de achterkant van 't oud Kapucijnenkerkje te
Aarlen werd bijgebouwd; vroeger droeg dat kerkje een zeer bescheiden dakruitertje. Rechts
de kloosterkerk.
(6) Pater Hildebrand (V, blz. 219) spelt de naam Balée, en heet hem een Brugs schilder. Het
Commentarium Chronographiae Sacrae Conventus F.M. Capucinorum, IV (Antwerpen,
1878) bl. 33, schrijft Balce. Ik vind geen Balée noch Balce op de lijsten van Brugse schilders
en meen de meester te mogen identificeren met Jos. Baljeuy, die in 1737 als knape wordt
aangenomen bij meester Kristoffel Ageyts (C. Vanden Hautte, L a Corporation des peintres
de Bruges, bl. 171). Het vermelde Commentarium geeft op bl. 35-40 een aantal stukken in
extenso over onze Brugse Donatusbroederschap.
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naar Kristus die op de wolken verschijnt. Op de achtergrond een stadspanorama met
de drie grote toren en het patersklooster.
Bij de bouw van het spoorwegstation in 1867 werden de Brugse Kapucijntjes uit
het klooster op 't Zand gezet. Ou tweede Pinksterdag trokken ze, begeleid van al wat
er van treffelijks te Brugge was, naar hun nieuwe thuis in de Klara. Guido Gezelle
beschrijft de uittocht in zijn Rond den Heerd en liet van het artikel een overdruk
trekken met de titel ‘Sint Franciscus en de Capucijntjes te Brugge’. In de stoet droegen
de paters hun tresoren, beelden en relikwieën. Sint-Donatus vormde de derde groep.
In de nieuwe kerk van de Klara staat een Donatusbeeld in een muurnis op de arkade
aan de ingang van 't priesterkoor, 't Is een nieuw beeld dat met de nieuwe kerk tot
stand kwam: we kunnen het nog geen meesterstuk heten, maar vergeleken met de
troosteloze seriebeelden die in deze dagen gemaakt worden, heeft het onbetwistbaar
zekere verdiensten. De Donatusdevotie is in de Klara nog niet volledig uitgestorven
en viert nog zijn jaarlijkse plechtigheid in juli.
De Brugse Kapucijnen kregen nog een tweede klooster te Brugge, in de Bouverie.
In dit klooster zijn veel gedachtenissen van 't kerkje op 't Zand opgenomen. Ook de
schilderijtjes van meester Balieu hebben daar een onderkomen gevonden; wel niet
in de kerk, maar in de refter.
Wordt vervolgd.
M. ENGLISH.

Schieten met vuurwapens in de processie
In de jubelprocessie van O.-L.-Vrouw van Tuine te Ieper in 1483 droegen de gilden
van St.-Sebastiaan en van de H. Barbara voor het eerst musketten, die zij afschoten
gedurende de benedictie met het H. Sacrament. Tot dan toe gingen de gildebroeders
van St.-Sebastiaan in de jaarlijkse processie met pijl en boog, deze van de H. Barbara
met een lans in de hand.
Het schieten met musketten in de ommegang is sedertdien een traditie geworden.
De schuttersgilde van Poperinge spaarde het poer niet in de jaarlijkse processie; zij
ontving ten andere een toelage van de stadsregering, zoals blijkt uit de volgende post
van de stadsrekening over het jaar 1619-20:
‘An ghildebroeders van St.-Andries ter cause vande debvoiren by
hemlyeden ghedaen ten ommeghanghe laetsleden int versieren vande
processie met een groot getal van roers ende musschetten daertoe
hemlyeden eene goede quantiteyt van buspoeder van noode was, 24 pond
par.’
Voor de ommegang van 1630 deed de Poperingse magistraat een uitgave van 100
pond par. voor buskruit dat werd uitgedeeld ‘aen de drie gulden ende schotterlicke
gezellen’. - J. Opdedrinck, Het Mirakelbeeld van O.-L.-Vrouw te Poperinge, p. 92-93.
E.N.
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Oude gedenkstenen in de Sint-Maartenskerk te KortrijK
Veranderingswerken in de Sint-Maartenskerk hebben tot de ontdekking geleid van
verscheidene oude zerken. De kerken van Kortrijk hebben relatief weinig oude
gedenkstenen en zerken bewaard, zodat het ongetwijfeld de moeite waard is, de
weinige die bestaan goed te bewaren en, waar het nodig blijkt, er de nodige
herstellingen aan te doen. De drie zerken waarover we het hebben, werden ontdekt
in de zomermaanden van 1958.
In het koor werd op enkele dm onder de vloer de grote, massieve zerk ontdekt van
een gewezen burgemeester van de stad, ridder Wouter van der Gracht, heer van
Maelstede, overleden in 1593, van zijn gemalin Isabeau van Vlierden, overleden in
1615, en van hun ongehuwde kinderen, ridder Wouter en mevrouw Anna, beide
overleden in 1623. Deze zerk, die niet meer heel horizontaal lag, werd gevonden bij
de oude sacramentstoren. Uit de kerkrekening blijkt dat Wouter begraven werd op
8 mei ‘in den hooghen choor rechtover thelige sacrament’. Over deze zerk en de
familie Van der Gracht - van Vlierden zullen we in een volgende bijdrage meer
bijzonderheden mededelen.(1)
Relatief belangrijker was de ontdekking in de noorderkruisbeuk. Achter de
lambrizering, bepaald achter de ingemaakte kasten van de westermuur, schuilden
twee oude, nog goed bewaarde gedenkstenen. Ze zijn ingemetseld in de brede nissen,
die destijds deze muur versierden.
De jongste steen, een grafzerk, is een ‘cartouche’ in de Vredeman de Vries-stijl. De
nog goed leesbare tekst meldt dat vóór die steen begraven werd Outer Coc, zoon van
Jan. Outer of Wouter was gedurende 22 jaar pastoor van de Sint-Maartenskerk. Hij
overleed op 8 juli 1547 in de ouderdom van 51 jaar.
Het opschrift van deze zerk is niet onbekend. Het werd destijds door pastoor Slosse
gedrukt in zijn boekje De Prochiekerken en Pastoors van Kortrijk(2). We vermoeden
dat hij de tekst afschreef uit het ‘Register van graf-schriften en stichtingen... uit de
zeer

(1) De stamboom van het geslacht van de Van der Gracht's werd opgemaakt door Bon du Sart
de Bouland en verscheen in het Annuaire de la noblesse de Belgique, jg. XXXI, 1877.
(2) Roeselare, s.d. (1904), blz. 902. De lijst van L. Slosse is ongetwijfeld onvolledig en voor de
vroegere eeuwen niet steeds nauwkeurig. Trouwens nam hij de lijst over van F. De Potter,
Geschiedenis van Kortrijk, Gent, 1873-1876, dl. III, blz. 136-145, die het zelf grotendeels
ontleende aan het parochieboekie van Kan. Tanghe, Leven van den H. Martinus, patroon der
stad Kortrijk. Brugge, 1858.
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oude parochiale kerke der stad Cortrijk ten jaere 1765’(3). Daar beide teksten niet
helemaal overeenstemmen met de oorspronkelijke, geven we hem hier zoals hij op
de steen te lezen staat:
hie voere licht begraven heer Outre
coc f. jans prochipape van desen kerke
ende staerf int jaer XVC XLVIJ den VIIJ dach
van wedemaent out zynde LI jaeren ende hadde
deze cuere bedient XXIJ jaeren bidt
voer de ziele ende alle zielen.(4)
Wouter Coc (of de Cock) was pastoor van de noorderportie van de Sint-Maartenskerk.
De onmiddellijke voorganger van pastoor Wouter Coc was de bekende
kanunnik-cantor van het kapittel van O.-L.-Vrouw, Jan de Hondt, gezegd Canis(5).
Deze had de functie van pastoor bekomen op 7 mei 1521. Wouter Coc werd opgevolgd
door Michiel van den Berghe. Een andere Coc, Arnoud Coc, bijgenaamd Scuddematte,
en die pastoor was te Vichte, zou in 1526 tijdelijk de pastoor van de zuiderportie,
Pieter de Hames, vervangen.
De andere zerk is in feite een gedenkplaat of memoriaal van fondatie. Het steen is
Doorniks en de stijl van de letters gotisch. De oude kleurige polychromie, goud, rood
en blauw, ligt nog op de oude mooie omlijsting. Deze omlijsting omsluit de lange
tekst, die uitgewerkt is in zeer sierlijke letters. Het gaat om een stichting, die op 1
december 1511 gedaan werd door Jan de Paeu, poorter en inwoner van Kortrijk, en
zijn gade, Ysabeele vanden Bussche. Aan de clerus van de Sint-Maartenskerk worden
goederen en geld geschonken, nodig om een eeuwige rente te stichten. Daarmede
moet het feest van de H. Barbara jaarlijks plechtig gevierd worden. Na hun overlijden
moet, daags na het H. Barbarafeest, een plechtig jaargetijde tot hun zielerust en die
van hun vrienden, gecelebreerd worden. Benevens die rente, werd door de begevers
een grote som geld gegeven, waarvan de rente ten eeuwige dage moest dienen om
de kloosters van Kortrijk te begiftigen. Met name worden genoemd het
Sint-Niklaashospitaal in Overbeke, het klooster van de Grauwe Zusters (bij de kerk
gelegen) en de vier grote mannenkloosters. De rest van die betrekkelijk grote rente
moest aan de arme lieden geschonken worden.
Ook de tekst van deze fondatiesteen vonden we in het hierboven

(3) De volledige titel van dit handschrift luidt: ‘Register van graf-schriften en stichtingen afgedaen
en weggenomen uit de zeer oude parochiale kerke der stad Cortrijk ten jaere 1765 in 't
plaasteren en plafonneren de zelve kerke’. De plaats van deze zerk wordt er ook aangewezen:
‘Inden Grooten Cruys-buck op de noordzyde’. L. Slosse voegt er nog bij, dat de zerk in de
muur bij de biechtstoel van de overleden pastoor ingemetseld was. Wellicht werd het ‘na het
plaasteren en plafonneren’ op de oude plaats heringemetseld. De aangehaalde tekst vinden
we aldaar fo 17r.
(4) Outre of Outer: bekende schrijfwijze voor Wouter.
(5) Over hem, zie G. Caullet, Musiciens de la Collégiale Notre-Dame à Courtrai. Handelingen
Geschied- en Oudheidk. Kring Kortrijk V (1907), blz. 92-103.
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vermelde handschrift-register uit het archief van de Sint-Maartenskerk(6). Hierna
drukken we echter de tekst over, zoals we hem van de steen zelf hebben afgeschreven.
De enkele woorden die ontbreken (dit door het afbrokkelen van het Dooniks steen),
ontbreken ook reeds in dit handschrift (1765).

Stichting Jan de Paeu
Jan de paeu poortere ende inweunende vander stede van Curtrycke ende Yzabeele
vanden bussche zyn wettelic beddeghenoot hebben || ghegheven int vermeeren vanden
goddelicken dienste ende ten love ons behouders ihu xpi zynder moeder moeder
marie sente barbele zynder patronesse ende alle Godts heleghen . ter zalicheit van
haerlieden ende al haerlieder vrienden zielen. Jn handen vanden prochiepapen ende
capellanen communiteit vanden choore van deser kercke Een huus ende erfve staende
in een cleen straetkin || neffens ofte bachten den zusterhuuse van s. franchois ordens
binnen der voorseide stede Ende boven dien somme van tien ponden grooten
vlaemscher munte om daer mede te coopene in erfvelicker rente zesse ponden parisis
tsjaers der voorseide munte || dwelke vulcommen es . dies werden de voornoemden
prochipapen ende cappelanen ende huerlieder naercommers inder eeuwicheit
ghehouden || eens binder jare te celebreren dofficie van s. barbele in ghelycken van
eender groot tripel feeste met alder ceremonien || daer toe djenenden . beghinnende
te vespen up . s. barbele avent ende zo continuerende totter tweester vespen jnclusyf
. || Ende des anders daechs daer naer voor de noene inde capelle van s. barbele te
zinghene vighelien met IX || lessen met commendacien ende messe van requiem voor
doverledene welverstaende dat zy also langhe als de voorseide || Jan de paeu ende
zyn beddeghenoot leven zullen . zullen de messe van requiem veranderen in de messe
vanden heleghen || gheest ende wert de celebrant ghehouden te lesene naer de
voorseide messe . miserere mei . deus de profondis met een || ofte twee collecten
daer toe dienende . zyn ooc de voorseide prochipapen capellanen ende huerlieder
naercommers verbonden || te ghevene in minderinghe van tgeunt wies voorseid es .
den kercmeesters voor tsliten vanden kerssen. XXXVJ. schellen parisis den clocludere
voor synen dienst XIJ schellen parisis den costere ter causen van synen dienste . IJ
schellen parisis den organiste met zynen dienare . VIIJ schellen parisis. Item den
voorseiden costere voor tluwen vanden jaerghetyde en voor tleveren van den
offerkersse noch . XIJ . schellen parisis den ondercostere . IJ . schellen parisis ende
den roedraghere vander kercke . IJ. schellen parisis...... Ende dit || blyct al claerlic bi
eenen instrumente daer of ghemaect gheseghelt metten zeghele vanden voorseide
ghemeente ende . gheteekent Craie . in date vanden jare Duust vyf hondert helfve
vander maent van de || cembre den eersten dach + Jtem jan de paeu voorseid ende
Yzabeele vanden bussche zyn wyf hebben int || vermeerderen van caritaten noch
ghegheven in handen vanden dischmeesters der voorseide kercke de somme van .
XJ. libre grooten omme daer mede te coopene in erfvelicker rente . VJ. ponden . XIJ.
schellen parisis daer den disch ende narcommende || dischmeesters uut sdisch name
inder eeuwicheit mede belast bliven ten behouve ende omme ghedistribuert te zyne
|| by den voorseiden dischmeesters . Jn deser maniere . Eerst ten daghe vanden
(6) Fo 28v en vv. Ook volgens dit handschrift stak deze zerk ‘in den grooten Kruys-beuck op de
noortsyde’.
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IIIJ schellen parisis . elc vanden vier ordene . IIIJ. schellen parisis || maer den
terminaris wiens weke dat es te prekene . VIIJ. schellen dies wert hy ghehouden te
doen biddene in tsermoen voor de fundateurs || ende huerlieden vrienden ziele ende
ter stont naer de ghezonghen messe te celebrerene ter zeiver outare ende te lesene ||
naer d(de messe?) miserere de profundis met collecten zoot behoort moeten ooc
stellen ter voorseide daghe up de sepulture vanden voorseiden || fundateurs t(wee?)
lichten elc van eenen halven ponden . den cnape vanden voorseide outare . IIIJ .
schellen den dischmeesters van huerlieden moeite || van derleve (?)................ parisis
de reste van der voorseide somme zullen zy deelen den aermen elken eenen stuvere
voorengaende de aermen den ||........................ der waren den provene begheerende
die werden zy ghouden te offerne elc een mite . gode ende marien biddende dat || zy
de zielen vanden fundateurs ende huerlieden vrienden ter Instantie van, s. barbele in
ghenaden ontfangen willen dwelke hemlieden jonne drie personen een god vader ||
zone ende helich gheest.(7)
Het geslacht de Paeu, de Pauw of Pavonis is door meer dan een lid in de Kortrijkse
wereld van die tijd bekend. Een Jan de Paeu zou pastoor van Sint-Maartens geweest
zijn in 1457. Kanunnik en cantor van het Kortrijkse kapittel, heeft hij in maart 1471
een nieuw hoogaltaar in de Lieve-Vrouwekerk bekostigd. Hij stierf wellicht in 1506(8).
Onder de uitvoerders van zijn testament vinden we een Stefaan de Paeu, penitencier
van het kapittel van Doornik, en een Daniel de Paeu, kanunnik van het kapittel van
Harelbeke.
Onder de poorters, die stierven vooraleer hun kinderen 25 jaar oud waren, vinden
we in de Kortrijkse wezerijboek, het Toysoen, in het jaar 1511 een Jan de Paeu.
Wellicht dezelfde, die in dit jaar (zijn sterfjaar) de op de gedenksteen vermelde
stichtingen deed. Zijn zoon, meester Jan de Paeu, priester, zou op 11 mei 1526, zijn
voogden ontslaan, daar hij meerderjarig geworden was(9).
De twee laatste merkwaardige gedenkstenen, die zo innig verbonden zijn met het
verleden van de oude Sint-Maartenskerk en van de stad Kortrijk, zijn thans spijtig
genoeg wederom door de lambrizering verdoken. De tijdelijke ontbloting van die
westermuur liet ons toch toe hun bestaan vast te stellen en een zo trouw mogelijk
afschrift van de teksten te nemen.
J. DE CUYPER.

(7) Vanaf ‘zone’ is de tekst in de omlijsting zelf gekapt.
(8) Over kanunnik-cantor Jan de Paeu, zie (G. Caullet), Testaments d'une centaine de membres
du Chapitre de Notre-Dame à Courtrai, 1328-1650. Brugge, 1922, blz. 30. Over zijn zerk,
zie Baron Bethune, Epitaphes et Monuments des Eglises de la Flandre au XVIe siècle, Brugge,
1898, blz. 282. - Wellicht was de Kortrijkse poorter Jan de Paeu lid van de Rederijkerskamer
van de Barbaristen, die gesticht werd in 1427. Volgens het hiervoor vermelde handschrift,
dat benevens het ‘Register’ ook een ‘Korte beschryving der Parochiale kerke van de stad
Cortryck’ geeft, zouden in die noorderkruisbeuk de altaren van de H. Barbara en van de H.
Martinus gestaan hebben. Zie aldaar fo 5. Verwijzend naar de rekening van de kerkmeester
Jan Bouchier (1451-1461), zou die kruisbeuk gebouwd zijn in 1458. Dit zal misschien de
reden zijn waarom die Barbarist op die plaats deze gedenksteen deed aanbrengen.
(9) Handschrift ‘Toysoen’ van de Wezerijkamer, Stadsbibliotheek van Kortrijk, fo 52. We danken
de heer J. Berteele, hulpstadsbibliothecaris van Kortrijk, die ons deze inlichting verschafte.
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Balpijpschutters in het Bulskampveld
Ook in het oude Bulskampveld kent ieder dorp zijn handboogmaatschappij.
Elke zondagmiddag wordt, 't zij hier 't zij daar, op ‘staande of liggende wip’, buiten
of onder dak, met handboog en met pijlen geschoten naar een sprang met hoogvogel,
zijvogels en ‘gewone’ vogels. (Bij plaatsen noemt men deze laatste ook wel eens
hoog- of oppergaai, zijgaaien en kallen.)
Menig oude schutter

Zo schoot men met de balpijp!

spreekt er nog gaarne eens van ‘zijn jonge tijd’, toen hij er met de ‘balpijp’ op uit
trok om te schieten. Werkman en kleine ambachtsman kenden vijftig jaar geleden
alleen de ‘balpijp’ om zich met schieten te vermaken. Handbogen waren veel te duur
en handboogschieten veel te kostelijk zodat deze tak van sport alleen aan gegoede
burgers voorbehouden bleef.
De balpijp was een goedkoop, eenvoudig tuig, dat zelfs door een gewoon
schrijnwerker kon gemaakt worden. Het was een lichte houten balk met volgende
afmetingen: 4 op 6 centimeter dik, de hoeken afgerond; de lengte schommelde tussen
1,90 m en 3,50 meter. Middendoor, over gans de lengte, liep een ronde opening of
loop waardoorheen met de mond een loden kogeltje geblazen werd. Aan het uiteinde
van de pijp was daartoe een passend mondstuk aangebracht.
Het loden balletje, een knikker groot, werd ook wel ‘post’ genaamd en de vorm
of tang die bij de dorpssmid tot het gieten ervan diende, was een ‘posttang’. Vóór
elke schieting werd door de schutter een aantal zulke balletjes met gips omgeven en
rond gemaakt. Voor de ruwvorm gebruikte hij een mes, voor de fijne afwerking een
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het gips meer handelbaar te maken werd het gedrenkt in bier of koffie.
Hoe langer de balpijp was en hoe nauwkeuriger de post in de loop paste, des te
verder en te juister kon men schieten: tot 30-40 meter. Men schoot met de balpijp
steeds op staande wip, en om het evenwicht van de rechtopstaande balpijp te vergroten
werd er meestal bovenaan nog een stuk lood gehecht!
De sprang van de balpijpschutters had meer horizontale stangen, was niet zo hoog
opgesteld, terwijl de gaaien ook niet zo groot waren als bij die van handboogschutters.
De hoogvogel was er nauwelijks een erwt groot en bestond uit een schilletje
paardshoorn. Alle vogels waren insgelijks met een pluimpje versierd.
In scherpschieten moest de balpijp niet onderdoen voor het Flobert karabijn 6 mm
dat soms bij dergelijke schietingen gebruikt werd; ook niet voor de ‘balboog’ waarvan
sommige maatschappijen een exemplaar bezaten. Deze laatste was uiteraard veel
forsiger en zijn groter kogels leverden ook meer gevaar op voor de omstaanders en...
de dakpannen van het meestal nabijgelegen gebouw. Hij had de vorm van een
kruisboog en dwars doorheen de ijzeren loop schoof de boogpees.
Waar en wanneer het balpijpschieten hier te lande ontstond is niet bekend. Sommige
Indianenstammen gebruiken de balpijp bij het jagen: werd dat gebruik soms uit
Amerika ingevoerd, midden de voorgaande eeuw, bij de eerste uitwijking van
Vlamingen naar de Nieuwe Wereld?
Volgens een oud Brugs weekblad ‘Burgerwelzijn’, jaargang 1874 (zie Biekorf,
vraagwinkel, januari 1959) werd het balpijpschieten reeds in vermeld jaar te Oedelem
beoefend. Inderdaad blijkt Oedelem een bizonder centrum van dit soort sport geweest
te zijn.
Tot omstreeks 1920 was er een balpijpmaatschappij gevestigd ‘In Sint-Sebastiaan’
bij de Kinders Van Waesberghe. Toen ging zij ovet naar ‘De Nachtegaal’ bij Hugo
Dhoore, smid en herbergier, met ‘kas en vlag en perse’. Het balpijpschieten hield er
stand tot omstreeks 1930, toen ook bij de kleine man de handboog zijn intrede deed.
Men heeft er lang de medaillons bewaard, veroverd bij kampioenschap of als
‘verstkomende’, en waarvan sommige uit de jaren 1860 dateerden.
Te Moerbrugge-Oostkamp was een balpijpmaatschappij gevestigd bij smid
Denaeghel en 'bald Decraemer was ervan de oudst bekende voorzitter. Gustaaf
Denaeghel, afkomstig van Moerbrugge, is te Waardamme in ‘De Smisse’ een oud
bekende balpijpschutter.
Te Hertsberge vindt men nog de statuten van een balpijpmaatschappij die er in 't
Schuttershof bij Henri Carels in 1908 opgericht werd door toedoen van Meester
Strubbe. Te Beernem waren de gebroeders Adolf en Cyriel Vanneste een paar
geduchte schutters, terwijl Ontvanger Adolf Van Parijs de karabijn hanteerde. Te
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Sint-Joris stond een ‘perse’ voor balpijpen tot omstreeks 1930 bij de gekende schutter
Charles Croene. Ook te Knesselare en Maria-Aalter werd met balpijpen geschoten.
Te Doomkerke was het Emiel Goossens, afkomstig van Sint-Joris en bezoeker
van de pers van Oedelem, die na een August Devreese en een Ivo Vanwonterghem
(deze reeds in 1884) het balpijpschieten populair maakte. Achteraan zijn herberg 't
Schuttershof stond een gaaipers opgesteld. Een bekend Doomkerks peloton waren:
Emiel Goossens, ‘Piet’ of Fred Verfaillie, Felix Martens en Charelke Patteeuw van
aan Den Hekke.
Deze laatste was ook timmerman en vermaard als balpijpmaker. Men zegt dat hij
er nog gemaakt heeft uit de oude tolbarelen van de gemeente Oostkamp!
Ook buiten deze kring gemeenten van het Bulskampveld moet het balpijpschieten
bestaan hebben. Noord en oost van Oedelem was het onbekend. Ook te Ruddervoorde
zou een pers gestaan hebben, te Wingene, te Schuiferskapelle en Tielt. Te Ruiselede
was een balpijpmaatschappij gevestigd in de Aalterstraat bij ‘Djelle’ Verhoegstraete.
Hoe balpijpschutters zich verplaatsten? Meestal te voet, alleen of in peloton, tot
een afstand van tien kilometer. Verder werden de gangbare vervoermiddelen van die
tijd gebruikt: men heeft nog Doomkerkenaren per hondekar naar Hertsberge zien
trekken; die van Hertsberge werden naar Oedelem gevoerd door ‘Karel Sjieke met
z'n muil’ terwijl Sint-Joris en Oedelem het paard in de traamkar spanden.
Later, bij de opkomst van de fiets, werd de balpijp ‘langs de buize gebonden’ doch
dat betekende het verval en stilaan verhuisde de balpijp naar de rommelzolder. De
handboog zegevierde overal en omstreeks '30 waren, in het Bulskampveld, de laatste
balpijpschutters nog een paar arme, oude luidjes...
Adh. D.

Peilkaart in de spellewerkschool
De ‘peil-kaart’ (uitspr. pil) bestond in de jaren 1870 in de spellewerkschool te
Zerkegem; zij werd gegeven aan ieder kind dat geheel de week naarstig gewerkt had.
Die kaart werd naar huis meegegeven als bewijs van vlijt en vaardigheid. En de
kinderen die in de loop van het jaar een bepaald aantal pilkaarten bekomen hadden,
kregen een bijzondere prijs (in kledingstukken of boeken) op de prijsuitdeling van
4 december (feest van de H. Barbara).
Peil (uitspr. pil) = taak, dagtaak: zijn pil hebben. In die betekenis reeds bij Kiliaan
(peyl) bekend.
Die ‘pil-kaart’ zal ook wel elders in voege geweest zijn.
J.B.
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Vliegende maandag en schuwe maandag
Deze twee ‘historische’ maandagen - waarover de vraag in Biekorf (vorig nr., blz.
88) - worden terecht in elke lokale geschiedenis uitvoerig beschreven, rijk als ze
waren aan potsierlijke, en dikwijls ook gruwelijke, gegevens. Zij liggen in een geheel
van militaire gebeurtenissen uit de eerste oorlogsmaanden van 1914 die hier in
Zuid-Westvlaanderen een bijzondere weerslag hadden.
Brussel was bezet (20 aug.). Het gros van het I. Duitse leger (onder von Kluck)
had nu, in zijn opmars doorheen Henegouwen naar Frankrijk, beschutting nodig op
zijn rechterflank. Van die kant uit immers kon het verrast worden, door van uit het
westen komende Franse legers, of door ontscheepte Engelse troepen. Om daartegen
voorzien te zijn, opereerde het II Kav. Korps (bestaande uit de 2 en de 4 Kav. Div.)
op zijn rechterflank. Zijn opdracht bestond erin: zo diep mogelijk het vijandelijk
gebied te verkennen, om alle uit het westen komende geallieerde legers op afstand
te houden. Het II Kav. Korps had Halen achter de rug, waar zijn 4 Kav. Div. zwaar
gehavend was geweest. Bijgevolg was het de 2 Kav. Div. die in hoofdzaak de opdracht
uit te voeren had. Deze divisie was achtereenvolgens: op 19 aug. te Haacht; op 20
aug. te Vilvoorde; op 21 aug. te Groot-Bijgaarden; op 22 aug. te Lessen; op 23 aug.
te Condé. Op 25 aug. wordt een sterke groep ruiters van het II Kav. Korps door de
Belgische gendarmerie teruggeslagen bij de brug van Snaaskerke (7 km van
Oostende).
Zo komt het dat de eerste Duitse ruiters in het zuiden van West-Vlaanderen
verschijnen tussen de 20 en 25 aug. 1914. Er zijn er zeker rond dat tijdstip geweest
in de streek van Roeselare: zie J. Maes, in Gedenkboek Beselare I (1956) p. 9.
Die ruiters zwierven rond in kleine groepjes (3 à 4, soms ook 6 à 12 man). Ze
werden door de bevolking ‘uhlanen’ genoemd, alhoewel het bijlange niet allemaal
uhlanen waren. Met hun lange metalen lans en hun eigenaardige helm (de Tschapka)
- waarop er een tafeltje stond - zijn de uhlanen zodanig aan de bevolking opgevallen,
dat naderhand al de ruiterij van de Duitsers met de uhlanen werd verward.
Reeds rond dat tijdstip (20-23 aug.) zijn er op vele dorpen groepen jongelingen
komen gevlucht uit vrees voor de oprukkende Duitse troepen. Zo kwam in Oekene
een groep aan, uit de streek van Aalst-Brussel, op 23 augustus.
Hoe eigenaardig het ook moge lijken, de dienstplichtigen van de militieklas 1914,
die op 12 sept. 1914 werden opgeroepen naar Lier, hadden om zeggens allemaal
meerdere malen ‘uhlanen’ gezien!
Er wordt ook verteld dat er onder die fameuze ‘uhlanen’
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Duitsers waren, die vóór de oorlog, hier te lande rondreisden om messen en zeisen
te verkopen van de fabrieken van Solingen.
Het verschijnsel van ‘Vliegende Maandag’ (14 sept. 1914) (het op hol slaan van
groepen mannevolk van tussen Leie en Schelde) is niet veroorzaakt geworden door
het verschijnen van enkele verkenners in die streek, maar wel door het voorbijtrekken
van het IX Res. Korps door de streek van Oudenaarde - Bossuit. De slag aan de
Marne was aan de gang en de Duitsers zonden er versterkingen naartoe. Het IX Res.
Korps (afkomstig uit Schwerin) en gelegerd bij Hamburg, werd op transport gesteld
naar het westelijk front. In de nacht van 24 op 25 aug. begon de uitlading in het
station te Leuven, om hulp te bieden tegen de Belgische uitval uit Antwerpen. Toen
het gevaar bezworen was, zette het korps zijn weg voort langs de baan. Het had op
10 sept. de streek van Oudenaarde - Bossuit bereikt, maar werd op dezelfde dag in
allerijl naar Antwerpen teruggeroepen om een tweede Belgische aanval te helpen
indijken. Zo doorkruiste het IX Korps de Scheldestreek, waar groepen mannen op
de vlucht sloegen en in hun paniek het mannevolk van steeds talrijker dorpen, waar
er absoluut geen troepen waren voorbijgekomen, deden meevluchten.
Zo kwamen op de 14 sept. 's avonds jonge mannen uit Hulste en Bavikhove te
Oekene vluchten. De jonge mannen van Oekene maakten zich ook klaar om verderop
te lopen, doch hun vrees ging 's anderendaags over.
Vanaf half september 1914 zwierven steeds talrijker en steeds groter benden Duitse
ruiters op de streek rond. Hier en daar kwam het tot schermutselingen met Belgische
gendarmen of met Franse ruiterij (dragonders e.a.). Het front in Frankrijk schoof
immers steeds meer naar het noorden op (‘la course à la mer’).
Tussen 6 en 8 oktober landde een Engelse strijdmacht te Zeebrugge, onder het bevel
van Sir H. Rawlinson. Deze troepen waren bestemd om een handje toe te steken in
Antwerpen, doch geraakten niet verder dan Gent, daar Antwerpen op 9 okt.
kapituleerde. De Engelsen van Rawlinson trokken dan over Aalter en Tielt naar Ieper.
Op 12 oktober waren ze in de streek van Roeselare.
Het III Res. Armee Korps van von Beseler zette, zowel de Belgische als de Engelse
troepen achterna. Op 14 en 15 okt. trokken troepen van von Beseler in gesloten
gelederen voorbij op de baan Izegem - Roeselare in de richting van Staden - Houthulst.
De Engelse-Franse troepen van hun kant - (het Franse kavalerie korps van de Mitry
was intussen rond Houthulst aangekomen) - besloten een offensieve aktie in te zetten
tussen de Ijzer en de Leie, tegen de eerder zwakke Duitse krachten die ze voor zich
hadden en te pogen door te dringen naar Gent toe. Op 17 okt. versloegen de Fransen
de doorgedrongen Duitse troepen bij Houthulst. De Franse kavalerie drong door tot
in Roeselare (18 okt.).
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De Engelsen deden gelijkaardige pogingen, meer naar het zuiden toe; vgl. J. Maes
Gedenkboek Beselare I p. 19-20.
's Anderendaags, de 19 okt. 1914, was het ‘Schuwe Maandag’ in de streek
Roeselare - Menen - Ieper. De vooruittrekkende Engelse-Franse troepen stoten op
een zeer sterke strijdmacht: het nieuwe Duitse IV Leger, van wiens bestaan ze weinig
of niets afwisten. Het plots ingrijpen van dit massaleger en het wijken der geallieerden
verwekten de paniek van de ‘Schuwe Maandag’.
Op 16 aug. 1914 werden in Duitsland zes nieuwe reservelegerkorpsen op de been
gebracht. Vanaf 10 okt. werden ze vanuit hun kampen naar het front overgebracht;
vier ervan (XXII, XXIII, XXVI en XXVII) kwamen naar West-Vlaanderen, om de
bres te vullen tussen de Leie en de zee. Deze vier laatste korpsen (samen met het III
Res. Armee Korps van von Beseler) vormden het nieuwe IV Leger onder het bevel
van hertog Albrecht van Wurtemberg.
Het XXII en XXIII Res. Korps waren in Noord-Duitsland op de been gebracht,
Baden en Midden-Duitsiand leverden het XXVI, Saksen en Wurtemberg het XXVII.
Deze korpsen telden bijna uitsluitend vrijwilligers (o.a. talrijke studenten). Ze hadden
een haastige opleiding genoten, waren zeer geestdriftig voor de zege, doch militair
weinig onderlegd.
Reeds in de nacht van 12 op 13 oktober 1914, begon de uitlading van de korpsen
in de stations van Geeraardsbergen, Aalst en Mechelen. Dadelijk na het uitladen,
begaven ze zich op weg naar het front. Door allerhande verzonnen en overdreven
nieuwsjes, in verband met het vuren van burgers op troepen, het mengen van gift in
het drinkwater enz... waren ze zeer wantrouwig en rap, om bij de minste (al waren
het vermeende) vijandelijke gedragingen, bloedig te bestraffen.
Het uitladen van alle korpsen was op 17 okt. voltooid. De spitsen van het XXVI
korps trokken op 14 oktober in de voormiddag door Oudenaarde; op 17 okt. was het
korps in Vijve-St.-Baafs op de Leie aangekomen en op 18 okt. 's avonds was het in
en rond Izegem verzameld, zonder een schot te hebben gelost. Diezelfde avond kwam
het bevel 's anderendaags door te stoten in de richting Poperinge.
Op 19 okt. 's morgens rukten de korpsen verder vooruit en kwamen na korte tijd
op verschillende punten in kontakt met de geallieerden,(1) De woelige en verwarde
situatie die op deze dag in de driehoek Roeselare - Menen - Ieper ontstond en gepaard
ging met beschieting, uitbreken van branden en gruweldaden, is als ‘Schuwe
Maandag’ in de volksmond blijven voortleven.
F. MESSIAEN.

(1) Geraadpleegde werken: Lt. Col. Tasnier et Maj. R. Van Overstraeten, L'armée belge dans la
guerre mondiale. - Werner Beumelburg, Ypern 1914. - Maréchal Foch, Mémoires. - Lt. Col.
John Ross of Blandensburg, The Coldstream Guards 1914-1918. - L. Vander Essen, Inval
en oorlog In België. - Tijdschrift ‘Het Leger - De Natie’, nrs. jan. 1958; febr. 1959: Nieuws
over het Plan Schlieffen, door E. Wanty (p. 13-17).
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West-Vlaanderen te Bokrijk
Door geestdriftige Bokrijk-bezoekers uit West-Vlaanderen wordt soms wel de
bedenking geuit: ‘Ware het in WV niet mogelijk geweest een Openlucht Museum
tot stand te brengen speciaal van en voor onze provincie?’ Bokrijk is verafgelegen,
en zo'n eigen museum ware een verrijking van ons toeristisch patrimonium, een bron
van inkomsten, een gelegenheid voor tewerkstelling.
De wording van het OM heb ik van tamelijk dichtbij kunnen volgen. Nadat dhr.
J. Weyns in 1953 op het Congres van Gesch. en Oudh. Kringen te Kortrijk gesproken
had over het OM van de provincie Limburg te Bokrijk, werd de vraag ‘nationaal of
regionaal’ door de aanwezige folkloristen besproken. De voorkeur ging algemeen
naar een provinciaal Westvlaams museum. Een uitzondering maakten de leden van
de Nationale Commissie voor Folklore.(1)
Onder de drang van verzamelaars die geen blijf wisten met de reeds verzamelde
voorwerpen (vooral gereedschap voor landbouw en landelijk handwerk) en ook nog
om werkelijk iets te doen, kwam men later overeen de vrije landbouwschool van Ten
Bogaerde (Koksijde) aan te spreken. Wat dan ook gebeurde. Een mengelmare in
Biekorf (1953, 229) liet geloven dat het museum van Ten Bogaerde er zou komen,
doch stilaan geraakte alles in de vergeethoek.
In 1955 werd het rossekot van Oostkerke onttakeld en apotheker A. Mahieu bekloeg
er zich over dat er in WV niets noch niemand was om zich daarover te ontfermen
(Biekorf 1955, 251). Alleen uit Bokrijk kon nog redding opdagen. Hetgeen later dan
ook is gebeurd.
Op 3 juni 1956 had dhr. J. Weyns, tijdens zijn bezoek aan het Veurnse Houtland,
tal van typische bouwsels en voorwerpen gefotografeerd.
Sinds lang was het huisje van Oostvleteren - dat strikt genomen buiten het Veurnse
Houtland ligt maar er toch verwantschap mede vertoont - in 't oog gehouden, het was
een streekeigen vakbouw en was, naar het jaartal 1507 dat in een van de moerbalken
gekapt was, nog 13 jaar ouder dan het huisje van Kaster, dat eertijds door toedoen
van pastoor J. Claerhout werd geklasseerd. Bij een bezoek ter plaatse in april 1957
gedurende de paasweek, kon dhr. Weyns zich vergewissen van de belangrijkheid
van dit bouwsel. Als eerste resultaat bekwam men dat aan het huis niet zou geraakt
worden

(1) Men weet dat met de inrichting van het OM in het provinciedomein (ca. 540 ha) van Bokrijk
bij Hasselt van wal werd gestoken in 1953-1954. Nederland, met zijn prachtig Openlucht
Museum te Arnhem (gesticht 1912), inspireerde de onderneming. Baanbrekers van de formule
OM waren de Skandinaafse landen. De eerste stem die bij ons - 50 jaar geleden! - voor een
OM is opgegaan, is, meen ik, deze van de befaamde linguist Prof. H. Logeman aan het slot
van een artikel in het tijdschrift L'Art Public 1909, nos 5 7-8), waarin hij wenste dat het
voorbeeld van Skandinavië in België mocht navolging vinden.
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in afwachting van de beslissing van de kommissie van het OM. De beslissing viel
(15.6.1957) ten gunste van de aankoop van het huisje; op 21 juni werd het schriftelijk
akkoord aan de eigenaar in Tourcoing gestuurd en kort daarna kwam het ondertekend
terug.
Met deze aanwinst was de eerste stap voor WV gezet, weldra gevolgd door de
‘mikke’ van 1711 uit Lo. Later volgden nog een winterschuur uit Vinkem (met datum
1550 in de rechter balk van de poeiwee en 1759 op een andere plaats) en een niet
gedateerd wagenkot (wagenhuisje) uit Beveren aan de Ijzer. Merkwaardig is wel dat
die schuur van Vinkem behoorde tot een gebouwencompleks waarvan de schouwbalk
in het woonhuis het jaar 1539 draagt, alsook het wapen van Keizer Karel.
Bij dat laatste bezoek kreeg dhr. Weyns de kans om te Krombeke een demonstratie
van een gewezen hoepelsnijder bij te wonen en de verschillende fazen van dit
handwerk te fotograferen. Deze hoepelsnijder, C. Devloo, bezat nog de volledige
verzameling ambachtsgerief en stond destijds bekend als een uitermate knap vakman.
Dit hoepelsnijdersalaam is dan naar Bokrijk verhuisd samen met het huisje van
Oostvleteren; ook een ‘binotte’ uit Henegouwen, die toevallig in Poperinge was
verzeild, maakte dezelfde reis mede.
Ten slotte kon men nog de hand leggen op een streekeigen oude boerenwagen uit
Pollinkhove.
Iedereen, ook in West-Vlaanderen, zal zich over dit verloop van zaken verheugen.
Bokrijk is Limburg, en West-Vlaanderen en Limburg hebben elkaar steeds goed
begrepen en gesteund; Guido Gezelle heeft daarvan in zijn tijd het voorbeeld gegeven.
Bokrijk wordt ons nationaal Openlucht Museum, en mag rekenen op de belangstelling
en medewerking van allen, van de eenvoudige volksmens tot het hoogste gezag in
de Provincie. En Bokrijk verwacht nog veel voor zijn verzamelingen. Wie de eerste
op de lijst van de begiftigers?
Stavele. A. BONNEZ.

Beete-frans
Doortje had in zijn jonkheid vele jaren in 't Franse gewerkt als ‘trimard’, t.t.z. in de
suikerbieten (wvl. beeten) en den oogst.
Nu is Doortje oud geworden, en z'n kinders zijn getrouwd. Over lest kreeg hij
bezoek van een aangetrouwde schoonzoon, die ievers in 't Noorden van Frankrijk
woont en geen woord Vlaams verstaat.
Als men na dit bezoek vroeg aan Amelie, Doortjes wijf, hoe dat ze zich uit den
slag getrokken hadden bij dat bezoek: ‘Goed, zei ze, maar ge moet algelijk weten
dat Doortje in z'n tijd vele naar 't Franse ging gaan werken, en hij kan nog altijd een
beetje ‘beete frans’.
B.S. Gehoord te Werken.
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Mengelmaren
De Pijpweg van Male naar Damme
De stad Damme had nood aan goed drinkwater en kreeg in 1269 van gravin Margareta
de toelating om water te trekken uit de vijver van Male (gelegen bij het kasteel van
de graven). Het water zou door een pijpe (loden leidingsbuis) aangevoerd worden
langs een nieuwe aan te leggen weg, de pijpeweg; deze weg werd eigendom van
Damme mits betaling van een jaarlijkse spyckerschuld en van een symbolische myte
(1/72 stuiver) op elke ‘assensioens avond (te dragen) up de vanghenesse tot Brugghe’.
Het water werd in de stad verdeeld over verscheidene openbare reservoirs, fonteinen
genoemd, waar de inwoners water kwamen putten. De waterleiding bleef in gebruik
tot begin 17e eeuw en werd in 1656 met lood en al verkocht.
Meester R. VANDENBERGHE heeft de geschiedenis van deze Pijpweg opgezocht
in de archiefbronnen van Damme en er een monografie over samengesteld (De
Pijpweg en de middeleeuwse waterleiding van Male naar Damme; 36 blz. ill.) die
uitblinkt in het verzamelwerk van Ingenieur R. Boone (alhier besproken blz. 56 van
deze jaargang).
De medegedeelde teksten zijn rijk aan weinig gekende vakwoorden in betrekking
met waterleiding. Meldenswaard zijn: baggaert 1433: uitgebaggerd slijk, bagger
(Verdam heeft alleen twee teksten uit een Delftse bron);
lade 1394: houten hulsel van de loden pijp;
uteslane de fonteynen 1394: ledigmaken;
overslane den vivere 1433: onderzoeken, gadeslaan;
tinten den vivere 1433: het dieptepeil meten (men vaarde daarbij op een bootje) =
mnl. tenten (Verdam; één enkel citaat);
muederare 1433: modderaar, straatveger, ook gelast met het zuiveren en schoonmaken
van de fonteinen.
De auteur liet ons inmiddels de volgende aanvulling bij zijn studie geworden.
In verband met ‘Pijpweg en waterleiding’ heb ik naderhand nog de volgende tekst
gevonden:
‘Item, XIIJ in Wedemaent (1464), verteelt te Maertin tsCroocx, present,
Joosse de Man, buerchmeester, Matthys Bout ende meer andre scepenen,
met eenen wercman van Bruessele, die alhier den patroon brochte van
eenen yseren wercke met catrollen die men uppe de nieuwe fontayne stellen
zoude, comt 24 s. par.’ (Reken. Damme 1463-64; fo 25 vo.)
Het gaat hier over de nieuw opgerichte fontein op de markt, na het slopen van de
oude die waarschijnlijk in de weg stond voor het bouwen van het stadhuis in 1464.
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Er moet dus een ijzeren bovenstel boven de fontein gestaan hebben waarin een katrol
of schijf loop hing voor het ophalen van de putemmer.
Doch waarom daarvoor een ‘patroon’ of ontwerp uit Brussel laten brengen? Wilde
men aan de fontein op de markt en vóór het stadhuis een meer kunstig en sierlijk
cachet geven? En zal de Brusselaar Willem de Bosschere, die het Damse stadhuis
aan 't bouwen was, naar de plans van zijn vader Godevaert d. B., en die ook meewerkte
aan het oprichten van de fontein, niet gewezen hebben op een dergelijk kunstwerk
te Brussel en de raad gegeven er een ‘patroon’ te halen?
Uit de stadsrekening van 1653 (zie noot 40 van mijn verantwoording) blijkt dat
er ijzerwerk gekomen was aan de fontein: men vreesde dat de soldaten ‘het iserwerck
staende inde f onteine’ zouden uitbreken en medenemen.
Het is wel jammer dat men, na 1656, de waterput en zijn oorspronkelijke gedaante
heeft laten verdwijnen.
Tot zover de mededeling van Meester Vandenberghe, die mogelijk nog de weg
zal vinden om de stemmige markt van Damme zijn fontein terug te geven.
V.

Kruidekoeken - Kwa Koeken
Aanvulling bij de antwoorden boven blz. 92.
Te Gerit bestaan die ‘gezonde’ kruidekoeken uit ‘molsalade (beddezeekers), een
weinig wormkruid (reinevaar, zeeverzaad), duizendblad en kruipt-door-d'hage
(aardveil, hijfte), alles samen fijn gehakt en beslagen in eieren, met meel en melk.
Een zeer bloedzuiverend middel’. Om deze zuivering nog te helpen, dronk men
daarbij zwarte koffie. (Gents Woordenboek van L. Lievevrouw-Coopman s.v.
Kruidboek).
M.H.
Dr J. Goossenaerts verwijst ons naar een interessante tekst uit Rond den Heerd 5,
1870, 244 die hij in zijn Woordenboek (Taal van het Landbouwbedrijf) s.v. Kruidkoek
heeft opgenomen. Daar worden kruidekoeken beschreven als ‘eene soorte van
boekweetkoeken, welke de buitenlieden somtijds bakken, en waarin zij eenige bittere
bloedzuiverende kruiden temperen, zoo als mater, tente, chelidoone, enz., kruiden
die in veel streken deze koeken den name van kwâ koeken doen geven’. - Met beste
dank voor de mededeling.
Ten slotte een opmerking. Onze kruidekoeken hier zijn heel iets anders dan de
kruidkoek, mnl. crucoucke, die een soort peperkoek was, bereid met kruidnagelen,
peper, kaneel en andere specerijen. Over deze crucoucke, alias lyfcoucke leze men
o.a. de bijdrage van J. Claeys in Biekorf 1951, 145-151.
V.
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Snoek voor de prinsen
Margareta van Beieren, echtgenote van hertog Jan zonder Vrees, deed op 2 april
1407 haar blijde intrede te Oudenaarde. De stadsmagistraat bood de prinses als
geschenk twee potten uit verguld zilver aan en vier snoeken.
De zilveren potten, wegende 14 vlaamse mark, werden aangekocht te Brugge bij
Bertelmeese Batailgen. Ook te Brugge kocht men het goud aan voor de vergulding;
dit goud, bestaande uit 5 schilden, 8 dukaten en 2 ‘vrancksche mottoene’, werd
geleverd door de wisselaar Janne van den Heede (alias van Hede, zoon van Heinric;
zie J. Marechal, Bijdrage tot de geschiedenis van het bankwezen te Brugge, p. 123).
De vergulding zelf werd uitgevoerd door Meester Janne van den Muelenbroucke,
zilversmid te Oudenaarde, die 6 pond par. ontving om de potten te ‘vergoudene’ en
te emailleren met het wapen van Oudenaarde.
De vier snoeken werden aangeboden op nieuw lijnwaad samen met een vat rode
wijn.
In 1426 (17 maart) herhaalde de magistraat dit geschenk bij de intrede van Filips
de Goede: twee snoeken in lijnwaad en een stuk rode wijn (en geen potten) werden
bij zijn intrede aangeboden. (Audenaersche Mengelingen Vl 302, 212).
De magistraat van Ieper voegde zes snoeken bij de prinselijke gift die op 24
september 1429 aan de inkomende hertog werd aangeboden. Filips de Goede mocht
alsdan een stuk Rijnse wijn, een stuk rode en een stuk witte wijn, een stuk scharlaken,
een stuk rood laken en nog een stuk gemengd scharlaken in ontvangst nemen.
Snoek schijnt in die jaren een prinselijk geschenk geweest te zijn. Ook kardinalen
werden ermede begroet. Een voorbeeld daarvan vinden we te Kortrijk. De magistraat
van deze stad schonk op 15 november 1430 aan ‘onzen heleghen vader in Gode
minen heere den cardinael van sente Cruus... twee snouken, costen met draghene 42
sc.’ (Stadsrekening 1430-31, f. 60). Het O.-L.-Vrouwkapittel presenteerde de wijn
aan de doorluchtige bezoeker. De kardinaal van Santa Croce trok te Kortrijk voorbij
als legaat bij de vredesonderhandelingen met Frankrijk.
Ook andere Vlaamse steden zullen snoek als geschenk voor prinsen in hun
rekeningen ingeschreven hebben?
A.V.

De Duinenabdij te Koksijde
Tien jaar geleden, in 1949, begonnen de opgravingen op de plaats van de Duinenabdij
te Koksijde. Een gedeelte van de kerk, van het pand en van enkele andere gebouwen
werden vrijgelegd. In verband met die opzoekingen verschenen totnogtoe maar een
tweetal artikels over de kerk, evenveel over grafzerken en een boekje met algemene
gegevens (cfr. Biekorf, 1958, 190-191). Toch is er in het
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museum reeds heeiwat materiaal ondergebracht dat het bestuderen meer dan waard
is. Het schijnt echter dat de abdij de leiders der opgravingen niet meer interesseert,
en dat men op het terrein en in 't museum allerlei natuurwetenschappelijke zaken wil
onderbrengen die er niet thuis horen, ja, dat men zelfs oude vissershuisjes wil
overplaatsen. Men zou terzelfdertijd de bevolking uit de onderontwikkelde Westhoek
nu eens grondig willen bestuderen, zowel anthropologisch als volkskundig! Is de
gemeente Koksijde, wie het terrein toch nog altijd toebehoort, niet van mening dat
de studie van de abdij de eerste plicht is van hen die zich met het onderzoek inlaten
en het museum te hunner beschikking gekregen hebben?

Kortrijk en Brugge in woord en beeld
Aflevering 5 van de jaargang 1958 van het tijdschrift West-Vlaanderen werd gewijd
aan de Leie en Kortrijk; nr, 1 van de lopende jaargang behandelde de Brugse S.
Salvatorskerk. Daarmede werd een lofwaardige traditie voortgezet, want er verschenen
vroeger reeds speciale nummers over Brugge, Veurne, het Ieperse en het Brugs
Gruuthusemuseum. Het is wel goed, zich midden de eigentijdse kunstvormen te
bezinnen over het mooie dat onze voorouders tot stand gebracht hebben, en dat wij
in eer dienen te houden.
In het Kortrijknr. wordt de O.-L.-V.-kerk grondig beschreven door haar pastoor,
Z.E.H.J. De Cuyper, een historicus die Kortrijk en zijn kerk grondig kent. Z.E.H.A.
Deschrevel geeft in twee artikels een merkwaardig overzicht van de beeldhouwkunst
en het edelsmeedwerk. Bibliotekaris J. Soete schrijft over de stadsbiblioteek, terwijl
A. Pauwels en J. Vierin een overzichtelijke beschrijving geven van het museum en
de Romeinse vondsten. En dit is maar het bijzonderste!
In het prachtig geïllustreerde S. Salvatorsnr., dat onder leiding van Kanunnik J.
Dochy tot stand kwam, wordt een uitvoerige geschiedenis van de Brugse kathedraal
geschreven door onze beste kenner van het kerkelijk Brugge, Z.E.H.M. English, die
sedert jaren in zijn bekende Dagklapper een schat van gegevens over Bruga sacra
uitstrooit. In dit nr. kan men a.h.w. de evolutie van de Vlaamse schilderkunst volgen,
vertrekkend van de 14e eeuwse beschilderde graven (L. Devliegher) over de Vlaamse
Primitieven en de Renaissancemeesters (J. Dochy) tot de schilders uit de 17e en 18e
eeuw (H. Pauwels). A. Janssens de Bisthoven overziet het voornaamste
beeldhouwwerk, J. Versyp de koortapijten. Het edelsmeedwerk (C. Denorme) en de
koperen grafplaten (J. Dochy) worden in inventarisvorm voorgesteld. Historici zullen
bijzonder belang stellen in het verhaal van het Kapittel van 't Gulden Vlies uit 1478
(A. Viaene) en iedereen zal aan de hand van dit keurige vademecum, de weg vinden
naar luister die hem tot nu toe was ontgaan.
B.
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Den tas ondertrekken
‘Prins Albert heeft den tas ondertrokken’. Dat was te Zedelgem de uitspraak van
Zulma als het nieuws van de prinselijke verloving te berde kwam.
De betekenis is: niet op zijn toer trouwen; gezegd van een jongere die vroeger
trouwt dan een oudere in een gezin.
Tas = de opeengestapelde graanschoven in een schuur. Men werpt de schoven op
de schuurvloer de bovenste eerst, als er moet gedorsen worden.
Deze spreuk heb ik vroeger nog gehoord van iemand uit Oostkamp. De tweede
van de dochters van het hof was in kennis. De ouders waren tegen den trouw, niet
tegen den jonkman, hij was welgekomen. Maar ‘hij moet den tas niet ondertrekken’
had de boerin gezegd. En hij is dan getrouwd met de oudste van de dochters.
A.H.

Als de vodden beginnen op te slaan...
Te Brussel, woensdag 15 april, kom ik de oude schoolvriend, de aardappelmarchand
van langs de Leie, te naargange.
- Ah de vriend en hoe is 't?
- Goed - tweede klasse - en met de familie en met de patat?
- De patat? Dat is gedaan van nu voort aan. Vort, voos, keesten, nog wat licht
vervrozene zoete, 't is opgeschept en binnen 2 maand zijn de nieuwe daar. Wij zijn
werkloos. Niets te doene. 'k Kome daar juist van de beurze; 'k heb 't daar g'hoord
van de vodden. G'heel 't geweste en overal elders, ligt ieder slunsekot boordevol met
vodden van drie jaar verre en geen kilo verkocht en van den achternoene al met eens:
den Amerikaan vraagt vodden, den Engelsman ook en de Rus zit er nog duist van al
achter.
- En ze slaan op?
- Ge weet gij dat zo goed als ik: is er vrage 't gaat in d'hoogte. Maar 't kurieuste
van al: dat was 't zelfste in zesse - zeven-en-dertig. Geen slunse kwijt te geraken. En
al met eens - boem - in negen-en-dertig komt er de schijte in en ze kopen buik-sta-bij.
Alleman moest vodden hebben, voor schietkatoen dat ze zeiden. En 't jarent, in
veertig, oorloge.
Ge moet niet vragen of ze daarmee bezig waren op de beurze vandage. Neen, maar
dat je vodden had, wat zou je zelve doen? Ik 'n kenne niets van vodden, maar al dat
't mij dunkt 'k zou houden wat dat 'k hebbe en zwijgen dat 'k zweete. Vodden en
schietkatoen...: dat moet voor te'naaste jare zijn. 't Is 't gonne dat ze wilden zeggen;
sla dat een keer ga als ge wilt.
En de oude kameraad swatelde voort in d'hope van opslag van vodden en patatten.
G.P.B.
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Vraagwinkel
Binnenkomen door de bres
Bij Franse geschiedschrijvers staat dit gebruik bekend: kwam de koning binnen in
een opstandige stad die weerstand geboden had. dan deed hij zijn intrede door de
bres (van de muren) en niet door een poort. En de vooraanstaande poorters kwamen
dan blootsvoets de knieval doen en roepen om vergiffenis op de doortocht van de
vorst. Heeft zo'n geval zich ooit bij ons in Vlaanderen voorgedaan? en namelijk bij
de vele belegeringen gedurende de 17e eeuw?
F.J.

Zottinnestraat
Is er iemand die, zo mogelijk aan de hand van historische documenten, kan uitleggen
welke de oorsprong is van de huidige straatnaam Zottinnestraat te Izegem.
D.W.

Revalenta Arabica
Wat was eigenlijk die revalenta die als ‘gezondheidsmeel’ altijd maar weerkeert in
de advertenties van onze weekbladen in de jaren 1860-1900?
D.B.

Blinkdozen
Wie waren het die vóór 1914 deze volksnaam droegen: de piotten of de groene jagers?
Een vriend uit Kortrijk houdt staande dat het de piotten waren, en dat hun kepi op
een blinkdoos geleek. Naar mijn onthoud zei men dat van de jagers te voet, de groene
jagers, die te Doornik gekazerneerd waren. Wie heeft gelijk?
M.V.

Het zwaard van Egmont
In 1859 schreef Dr. De Meyer (Jaerboek van de St.-Sebastiaansgilde van Brugge, p.
208) dat het zwaard waarmede de graaf van Egmont te Brussel onthoofd werd, nog
bewaard was te Ieper. Bisschop Rythovius, die Egmont in zijn laatste uren had
bijgestaan, had dit zwaard gekregen en naar zijn bisschopsstad meegebracht. Is deze
overlevering te Ieper bekend?
L.V.
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Vlaamse steenbakkers naar Pruisen
Na de oorlog van 1870 is er een trek geweest van landbouwwerklieden uit de
Vlaanders naar Pruisen. Zij vonden daar werk in de ‘brikkebakkerijen’. Mijn zegsman,
een handelaar uit het Kortrijkse, weet dat uit een overlevering van zijn familie
(moeders kant), die uit de streek van Aalst afkomstig was. Is er over die uitwijking
iets meer bekend?
J.D.

Sulferabeelen
Op een boomvenditie in 1869 te Sint-Andries werden verkocht o.m. ‘veertig koopen
schoone en zware sulfer abeelen...’ Die naam heb ik nooit elders ontmoet. Ik vind
hem niet in het Kruidwoordenboek van Debo-Samyn. Staat die naam in betrekking
met sulferhout: hout om sulfers (zwavelstokjes) te maken?.
L.S.
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[Nummer 5]
Joost de Hurtere en de ‘Vlaemsche eylanden’
De eerste vriendschapsbanden tussen Vlaanderen en Portugal dateren uit 1147. Toen
koning Alfons-Hendrik vernam dat Vlaamse kruisvaarders in een Portugese haven
geland waren, won hij hen voor het plan om samen met hem de Saracenen in Portugal
te bestrijden. Onder leiding van graaf Arnout van Aarschot en van Kristiaan van
Gistel waren de Nederlanders met 164 schepen met hun Engelse wapenbroeders
uitgezeild. Zij die sneuvelden in het beleg van Lissabon, dat op 23 october 1147 door
het kruisleger werd ingenomen, werden in de kerk van O.-L.-Vrouw der Martelaren
als martelaren vereerd. Verscheidene van de overlevende Vlaamse ridders vestigden
zich in Portugal.
De komst van Vlamingen naar Portugal en van Portugezen naar Vlaanderen zou
gedurende drie eeuwen nog aangroeien door de huwelijken tussen Vlaamse en
Portugese prinsen. In 1148 huwde graaf Filips van den Elzas met de dochter van Alf
ons-Hendrik; in 1189 kwamen intussen de Vlamingen Sanchez I, zoon van Alf
ons-Hendrik, ter hulp in zijn strijd tegen de Saracenen. In 1211 huwde Ferrand van
Portugal met gravin Johanna van Constantinopel. In 1428 greep het huwelijk plaats,
dat het sterkst de band tussen Vlaanderen en Portugal zou verstevigen, namelijk van
Isabella, dochter van

Biekorf. Jaargang 60

130
koning Jan I van Portugal met hertog Filips de Goede. Bij deze gelegenheid werd de
orde van het Gulden Vlies ingesteld, en Isabella zelf oefende een gewichtige invloed
uit op onze gewesten.(1)
De betrekkingen tussen beide landen waren daarenboven van kulturele en commerciële
aard. Op aanvraag van Alvaro Gonçales Coutinho bekwamen de Portugese handelslui
te Brugge een privilegie in 48 artikelen. In 1445 bouwden zij, nadat ze reeds een
agentschap op de Schotse plaats en een stapelhuis aan de Koolkerkse poort hadden
gevestigd, een eerste consulaatsgebouw achter de Halle. De handel in specerijen,
goud, zilver, edelstenen en pelsen was in hun handen. Onder de beroemde Portugezen
te Brugge hebben we Laureins van Portugal, die met de Vlamingen te Bouvines tegen
de Fransen streed; Kardinaal Jan Alphonsi, aartsbisschop van Lissabon († 22 jan.
1445). Als merkwaardige Vlaming in Lissabon noemen we nog de heilige Broeder
Ivo van Ternant, hoveling van Filips de Goede en wellicht een Bruggeling. Hij werd
ter dood veroordeeld omdat hij de mededinger naar de hand van een edelvrouw had
gedood, doch kon uitwijken naar Portugal, waar hij zware boete deed in een klooster
te Villar de Frades en de ‘Flamengo Santo’ werd genoemd. Hij stierf te Lissabon in
dienst der pestlijders op 9 juli 1458.(2)
Een ander element in de betrekkingen tussen Vlaanderen en Portugal is de kolonizatie
der Azoren of Vlaamse Eilanden, die in deze laatste oorlog nog van strategisch belang
bleken te zijn. Voortgaande op het Theatrum orbis terrarum van Abraham Ortelius
(Antwerpen, 1570), die zelf een oude overlevering overschrijft, hebben verscheidene
auteurs, zoals de Italiaan Riccioius (1661), de Spanjaard Mosquera (1696) en de
Engelsman William Guthrie (1774), gedacht dat ook aan de Vlamingen de eer van
de ontdekking van de Azoren te beurt was gevallen. Guthrie weet zelfs als ontdekker
een Brugse koopman, Josua van den Berg, te vermelden over wie echter in de Brugse
bronnen niets te vinden is. Nu staat het wel vast dat de Azoren vóór 1439 opnieuw
ontdekt werden door Hendrik de Zeevaarder; reeds in de 14e eeuw hadden Italiaanse
of Catalaanse zeelui de eilanden waargenomen. De benaming ‘Vlaemsche Eylanden’,
die lange tijd ook door niet-Nederlandse schrijvers werd gebruikt, alsook sommige
plaatsnamen en familienamen op de Azoren zelf, wijzen er op dat de eer van de
kolonizatie voor een groot deel toekomt aan Vlamingen. Aldus

(1) Over de Vlaamse Kruisvaarders te Lissabon, zie: H. Hardenberg. De Nederlanden en de
Kruistochten. Patriareeks, 1941. Blz. 136-137.
(2) P. Francisco de Sta Maria. O Céu aborto na terra. Lissabon 1697, boek 3, hfd. 28,
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kennen we Jacome van Brugge als eerste capitâo op het eiland Terceira en Willem
van der Haeghe, afkomstig uit Maastricht, als eerste capitâo op San Jorge.(3)
De voornaamste ontginner is ongetwijfeld Joost de Hurlere, die begiftigd bevelhebber
werd van de Pico- en Fayal-eilanden. De Duitser Forster (1775) zegt dat Fayal aan
‘Jobst von Huerter’ geschonken werd, die er met 2000 Vlamingen was geland.
Valentin Fernandez lijkt ons de waarheid meer te benaderen, als hij zegt (ca. 1500)
dat het gezelschap van de Hurters slechts uit een vijftiental ambachtslui bestond.
Wellicht waren ziekte en hongersnood, alsmede het verval van de ekonomie, die
toen het graafschap Vlaanderen teisterden, de redenen waarom deze Vlamingen
elders hun heil gingen zoeken. Misschien ook heeft Isabelia, de Portugese gemalin
van Filips de Goede, hun aandacht op de onlangs ontdekte en beloftenrijke eilanden
gevestigd. Van deze expeditie is evenwel geen bericht in Brugse archiefbronnen
voorhanden. Enkel Rombout de Doppere maakt er melding van in zijn Brugse kroniek
van 1491 tot 1498: ‘De afstammelingen van de Bruggeling de Hurtere begonnen een
eiland, Madera genoemd, te bewerken, dat ze Nieuw Vlaanderen noemden. Zij waren
de eersten die wijn van dit eiland naar Brugge uitvoerden’.
Het feit dat de Hurtere een Bruggeling zou zijn, wordt nergens bewezen. Het gebeurt
heden nog dat men in het buitenland een Westvlaming, waarvan men de juiste
geboorteplaats niet kent, als Bruggeling beschouwt.(4) Onjuist is zeker de bewering
van de Neurenberger Maarten Behaim, schoonzoon van Joost de Hurtere (en die in
1460 met een schip, uitgerust door de hertogin van Boergondië, uit Vlaanderen
vertrok), dat de Hurtere heer van Moerkerke zou zijn. Slechts in 1646 wordt voor
het eerst een heer van Moerkerke vermeld.
Joost de Hurtere was heer van Hagebroek in het land van Wijnendale.(5) Hagebroek
was een heerlijkheid, die zich uitstrekte op het grondgebied van Gits en Hooglede;
slechts te Hooglede bleef de naam Hagebroek als naam van een gehucht bestaan.
De eerstbekende heer van Hagebroek is Aelis de Haghebrouc, in 1274; de gegevens
nopens de familie de Hurtere als heren van Hagebroek hebben we te danken aan een
brief, die Diogo

(3) De meeste gegevens over de ontdekking en kolonisatie der Azoren vonden we bij J. Mees.
Histoire de la découverte des îles Acores et de l'origine de leur dénomination d'îles flamandes.
Gent 1901. In zijn bespreking ‘De Vlamingen en de Vlaamsche Eilanden’ (Biekorf, 1902,
blz. 187-191) meent E. Van Cappel dat deze auteur de ‘belangrijkheid van deze Vlaamsche
volkszettinge wilt verminderen’. Zie ook de steeds belangrijke studie van E. Vanden Bussche,
Flandre et Portugal, Brugge 1874.
(4) Men denke b.v. aan de grafplaat van Cyriel Verschaeve te Hall, waarop te lezen staat dat hij
te Brugge geboren is!
(5) J. Mees (blz. 100, n. 2) noemt Hagebroek en Wijnendale ‘deux villages de la Flandre
occidentale’ (sic).
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de Hurtere, toenmalig heer van Hagebroek, rond 1 juli 1527 stuurde aan zijn kozijn
‘Joos de Hutra’, tweede kapitein van Pico en Fayal, en zoon van onze Joost de
Hurtere.(6) In 1352 kennen we als heer van Hagebroek een zekere Hendrik de Hurtere,
terwijl er eveneens gesproken wordt van Boudewijn, Lucas en Bartholomeüs de
Hurtere; we weten niet hoe deze onderling verwant waren. In 1365 verschijnt een
Hugo de Hurtere als schepene van het Brugse Vrije; volgens andere patentbrieven,
van 1469, waren verscheidene andere de Hurtere's heren van Hagebroek, dat in de
Portugese brief Aghebrone geschreven wordt. We kennen Niklaas de Hurtere, zijn
zoon Diogo, een andere Niklaas, zoon van Bartholomeüs, en eindelijk Leo de Hurtere,
die tevens baljuw was van Adolf van Kleef, heer van Wijnendale en de vader van
onze Joost.
Leo had vijf zonen, Bartholomeüs, Boudewijn, Diogo, Joost en Vincent, en een
dochter, Josina. Bartholomeüs, die zich aan de oorlog wijdde onder de hertogen Filips
en Karel de Stoute, volgde zijn vader op in het bestuur der heerlijkheid; daar hij
ongehuwd stierf, werd hij bij zijn dood opgevolgd door zijn broeder Boudewijn,
daarna door diens zoon Diogo, die ons de genoemde brief naliet.
Joost, die we in zekere zin toch ook heer van Hagebroek kunnen noemen, was in
dienst van de hertog van Boergondië en verkoos, in tegenstelling met vele van zijn
verwanten, een andere heimat. Op verzoek van de infant, D. Fernando, aan wie de
eilanden Fayal en Pico in 1466 toebehoorden, kwam hij die eilanden kolonizeren.
Toen hij er landde, vond hij er een weelderige plantengroei en een bonte
verscheidenheid van vogels; om zijn havikken (açor is het portugese woord voor
havik) werden de eilanden de Açores genoemd. Hij vestigde zich enkel op Fayal,
hoewel hij ook begiftigd kapitein van Pico was. Het begin der kolonizatie was niet
schitterend, en de Vlamingen wilden hun kapitein doden; de Hurtere vluchtte naar
Portugal, waar de koning hem de hand schonk van prinses Brites de Macedo. Met
nieuwe hoop en een jonge vrouw keerde hij naar Fayal terug en bracht zijn
onderneming tot een schitterend einde. Hij stierf omstreeks 1495. Zijn zoon Joost,
die om inlichtingen over zijn stam naar Vlaanderen schreef, volgde in 1528 zijn vader
op als handelskapitein en stierf in 1549. Hij was gehuwd met Isabel, dochter van
Joao Vaz Cortereal, de opvolger van Jacome van Brugge.
Onder de verdere afstammelingen kennen we nog Manuel de Hutra Cortereal en
Jeronimo de Hutra; nog steeds wonen op de Azoren ‘de Hutra's’, die vol belangstelling
inlichtingen inwinnen over hun Vlaamse afstamming. Het dal der Vlamingen, het
dorp

(6) De brief van Diogo, die ons enkel in het Portugees bewaard bleef, vinden we bij J. Mees,
blz, 137-139,
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en de beek der Vlamingen zijn daar nog als toponymische herinneringen aan het
werk van de eerste pioniers.(7)
Waar werd Joost de Hurtere geboren? Hagenbroek lag, zoals gezegd, gedeeltelijk
op Gits, en voor het grootste gedeelte op Hooglede. Het Hagebroek-kasteel lag op
Gits, zoals een tekst van 1826 nog duidelijk aanwijst,(8) en wel waar thans de hofstede
is van André Viaene, langs de Driewegstraat, op een 150-200 m van de grens van
Hooglede. Alles wijst er op dat er hier vroeger een versterkte plaats was. De hoeve
is zeer hoog gelegen en was omgeven door een brede walgracht, die nu voor het
grootste gedeelte gedempt is. Men kent de plaats, waar de koelkelder ligt. Bij het
delven van een regenput kwamen de bewoners op een zeer harde ronde muur terecht,
die niet wilde begeven, wellicht een van de ronde torens van de burcht. Het zou de
moeite waard zijn deze hoeve door een opgravingsdienst te laten onderzoeken.
Werd hier wellicht Joost de Hurtere geboren? In een oorkonde van 17 februari
1426 wordt ‘Joos de Hurtere’ genoemd als schepene van Ogierlande, de voornaamste
heerlijkheid binnen Gits, en er wordt gesproken over zijn land, en over land dat
toebehoort aan Louis den Huerter. In een andere oorkonde van dezelfde datum wordt
gesproken over een Claeys de Huerter als schepene te Gits(9). Er zijn niet zo heel veel
‘de Hurtere's’(10). Is het toegelaten in de schepene Joos de Hurtere de ontginner van
Fayal te zien? Is het mogelijk dat de zoon en de broer van de heer van Hagebroek
tegelijk schepene van Ogierlande was? En wie is die onbekende Josua van den Berg,
wiens Nederlandse naam de Engelsman Guthrie zo goed spelt? Vanaf het begin van
de 16e eeuw waren de vanden Berghe's heren van Gits. Heeft Guthrie van den Berg
met de Hurtere verward? Indien we op deze vragen bevestigend mogen antwoorden,
dan heeft Gits waarschijnlijk de eer de bakermat te zijn van een der eerste ontginners
van de ‘Vlaemsche Eylanden’.
D. TILLO VAN BIERVLIET O.S.B.

(7) Zeer veel gegevens ontving ik van weledelgeboren Heer de Ryckman de Betz, die ik hierbij
mijn oprechte dank betuig; hij bezorgde eveneens verscheidene gegevens aan een
afstammeling van Joost de Hurtere, die ze in een Portugees tijdschrift liet verschijnen.
(8) Voor de gegevens over Hagebroek: K. de Flou. Toponymisch Woordenboek, 5, kol. 244-246.
(9) Deze oorkonden vindt men in: E. Feys - A. Nelis, Les cartulaires de la Prévôté de St. Martin
à Ypres. Brugge, 1881.
(10) In de 15e eeuw treffen we een Jacob de Hurtere aan als heer van Hagenbroek. Een achttal
de Hurtere's waren schepenen van het Brugse Vrije in de 14e en de 16e eeuw. Zekere Niklaas
de Hurtere vergezelde Filips de Goede naar Frankrijk om de moord op Jan zonder Vrees te
wreken. Het Hof van Eede te Handzame behoorde in 1435 toe aan Clara, dochter van Louis
de Hurtere. We kennen uit Rond den Heerd, 1871, blz. 182-183, twee priesters van die naam:
Jacob de Hurter, pastoor van St. Maartens te Kortrijk († 1636) en Leenaard de Hurter, abt
van Lo († 1663). Ook nopens het familiewapen de Hurter bestaat er geen volledige zekerheid.
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Roeselaarse voornamen in 1958
Vanaf 1 januari tot 31 december 1958 hebben wij weerom de Geboorteregisters van
de Burgerlijke Stand geraadpleegd voor ons voornamenonderzoek.
Zoals in onze vorige bijdragen (Biekorf 1949, 145-149 en 288; 1950, 53-56 en
180-183; 1951, 42-44; 1953, 158-160; hiervoor, 79-81) spreken de getallen uitsluitend
voor Roeselare, de randgemeenten niet meegerekend.
Voor 1958 beschikken wij over een totaal van 1900 levende geboorten, waarvan
991 jongens en 909 meisjes. Van 588 dezer nieuwe staatsburgers, 300 van het
mannelijk en 288 van het vrouwelijk geslacht, waren de ouders in de Rodenbachstede
gehuisvest. In dezelfde stad werden daarenboven 1312 kinderen geboren van ouders,
die in de randgemeenten wonen.

De voorkeurnamen
A. Jongens: 145 op 300 = 48,33%
1. Johan (44 en 14,66%) komt voor onder de volgende vormen: Johan 14 (en
4,66%!), Jean-Pierre 8, Jan 5, Ivan 4, Jean->Marie 4, Jan-Paul 2, Jean-Claude
2, Hans 1, Jean-Luc 1, Joan 1, Johny 1, Yvan 1. Bemerk de dubbelnamen van
Franse oorsprong.
2. Geert (19 en 6,33%) met vormen: Geert 17 (en 5,66%!), Gerdi 1, Gerry 1.
3. Dirk (18 en 6%) met vormen: Dirk 17 (en 5,66%!), Didier 1; Patrick eveneens
18 en 6%. Verleden jaar stond Dirk (18 en 5,82'%) op de vierde plaats, terwijl
Patrick (15 en 4,85%) slechts de zesde plaats innam.
4. Philip (17 en 5,66%) met vormen: Philip 8, Filip 5, Philippe 3, Filiep 1. In 1957
nam Filip (14 en 4,53%) nauwelijks de zevende plaats in.
5. Francky (16 en 5,33%) met vormen: Francky 9, Francis 3, Frank 2, Franky 1,
Frans 1. In 1957 kaapte Francky (19 en 6,14%) de eervolle derde plaats weg.
6. Luc 13 en 4,33%. Verleden jaar behaalde Luc (16 en 5,17%) de vijfde plaats.

Typisch Vlaamse namen, zoals Geert (5,66%), Dirk (5,66%) en Johan (4,66%), vallen
meer en meer in de smaak. Op zichzelf alleen beschouwd behalen zij reeds een
eerbiedwaardig procent, nog vóór Luc (4,33%), die bij de voorkeurnamen de zesde
plaats bekleedt.
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B. Meisjes: 118 op 288 = 40,97%
1. Maria (39 en 13,54%) heeft als wisselvormen: Marleen 10 (en 3,47%!), Myriam
5, Marie-Christine 4, Maureen 4, Marie-Rose 3, Marijke 3, Ria 2, Marianna 1,
Marie-Ann 1, Marie-Anne 1, Marie-Jeanne 1, Mariene 1, Mia 1, Mieke 1, Mietje
1. Bemerk vooral de dubbelnamen.
2. Carine (23 en 7,98%) met vormen: Carine 19 (en 6,59%!), Karien 3, Karina 1.
3. Ann (22 en 7,63%) met vormen: Ann 3, Annemieke 3, Annie 3, Anne 2,
Anne-Marie 2, Annemie 2, Anne-Mieke 2, Ann-Marie 2, Anita 1, Anna 1,
Anneke 1. Al de dubbelnamen hebben als tweede lid een vorm van Maria.
4. Katrien (14 en 4,86%) met vormen: Katrien 9 (en 3,12%), Catherine 2, Kathleen
2, Katelyn 1.
5. Christine (10 en 3,47%) met vormen: Christine 8, Christina 1, Kristien 1; Martine
ook 10 en 3,47%.

Tot slot volgen nu de voornamen met middelmatige belangstelling. Hier hebben wij
slechts één hoofdvorm opgetekend.
A. Jongensnamen:
8:

Bart, Freddy, Rik. In 1957 bekleedde Rik
(13 en 4,20%) de achtste plaats bij de
voorkeurnamen.

7:

Mac. In 1957 stond Marc (14 en 4,53%)
op de zevende plaats.

6:

Danny, Eric, Ronny, Stefaan. In 1957
behaalde Danny (10 en 3,23%) de
negende plaats.

5:

Dominique, Gino, Koen, Piet.
B. Meisjesnamen:

9:

Linda. In 1957 bekleedde Linda (10 en
3,43%) de zevende plaats.

8:

Grietje.

7:

Godelieve, Rita. In 1957 stond Rita (11
en 3,78%) op de zesde plaats.

6:

Ingrid.

5:

Caroline, Christel, Dorine, Hilde.

DOM. CRACCO
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Algemeen overzicht
A. Jongens: 300.
Adelbert 1, Adolf 1, Alain 2, Alberik 1, Aldo 1, Alex 1, Alexander 1, Arnoldus
1.
Bart 7, Bartel 1, Bernard 3, Bert 1, Boudewyn 1.
Christiaan 3, Clairy 1.
Daniel 1, Danny 5, Didier 1, Dirk 17, Dominiek 1, Dominik 1, Dominique 2,
Donald 1, Dyrie 1.
Eddy 4, Edgard 1, Eric 5, Erik 1, Etienne 1.
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Fernand 1, Filip 5, Francis 3, Francky 9, Frank 2, Franky 1, Frans 1, Filiep 1,
Freddy 7, Frederik 1.
Geert 17, Georges 1, Gerdi 1, Gerry 1, Gino 5, Gratien 1, Guido 3, Guy 1.
Hans 1, Hendrik 2, Huibrecht 1.
Ignace 1, Ivan 4.
Jan 5, Jan-Paul 2, Jean-Claude 2, Jean-Luc 1, Jean-Marie 4, Jean->Pierre 8,
Jeffrey 1, Joan 1, Johan 14, Johny 1, Joost 3, José 2, Joseph 1, Jozef 1.
Karl 1, Kees 1, Koen 4, Kurt 1.
Leendert 1, Lieven 2, Lode 1, Luc 13, Lucien 1.
Mare 7, Mario 1, Marnick 1, Marnik 1, Michiel 1.
Nick 1, Noël 1, Norbert 2.
Patrick 18, Paul 1, Peter 1, Philip 8, Philippe 3, Piet 2, Pieter 2.
Reginald 1, Remo 1, Rik 6, Robrecht 2, Roland 1, Ronny 5, Rudi 8, Rudy 1.
Serge 3, Stefaan 3, Stefano 1, Stephan 1.
Thom 1.
Walter 1, Werner 2, William 1, Willy 1.
Yvan 1.

B. Meisjes: 288.
Anita 1, Ann 3, Anna 1, Anne 2, Anneke 1, Anne-Marie 2, Annemie 2,
Annemieke 3, Anne-Mieke 2, Annie 3, Ann-Marie 2, Arlette 1.
Bernadette 1, Bernardine 1, Brigitte 3.
Carine 19, Caroline 5, Catherine 2, Chantal 2, Christa 3, Christel 3, Christiane
3, Christina 1, Christine 8, Christl 1, Claudine 1, Colette 1, Corine 1.
Dora 1, Doreen 1, Dorina 1, Dorine 2.
Edith 1, Els 3, Erika 1.
Francine 2, Franciska 1.
Geertrui 2, Geneviève 1, Gerda 3, Gina 1, Ginette 2, Godelieve 5, Gratianne 1,
Greta 1, Griet 2, Grietje 2, Gudrun 1.
Heidi 1, Hilde 5.
Inge 2, Ingrid 6.
Jacinta 1, Joanna 1, Jocelyne 1, Johanna 1, Josiana 1, Josiane 1.
Karieh 3, Karina 1, Katelyn 1, Kathleen 2, Katrien 9, Kristien 1, Kristl 1.
Lena 2, Licia 1, Lieve 2, Linda 9, Lucie 1, Lutgart 2, Lucrèce 1, Lydia 1.
Mady 2, Maisie 1, Marianna 1, Marie-Ann 1, Marie-Anne 1, Marie-Christine
4, Marie-Jeanne 1, Marien 1, Marie-Rose 3, Margareta 1, Marguerite 1, Marijke
3, Marina 2, Marleen 10, Mariene 1, Martine 10, Maureen 4, Mia 1, Mieke 1,
Mietje 1, Mildred 1, Mireille 5, Mirèse 1, Monique 2, Myriam 5.
Nadine 4, Nele 1, Nicole 3, Nora 1.
Olivia 1.
Patricia 3, Pia 1.
Ria 2, Rika 3, Rina 1, Rita 7, Rozanne 1.
Sabine 3, Sonja 3, Susan 1, Suzanna 1.
Tania 1, Tan j a 1, Theresia 1, Trees 2, Trui 1.
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Veerle 3, Véronique 4, Violette 1, Viviane 2.
Walda 1, Wanda 1.
Zita 1.
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De eerste ‘vliegende maandag’ in West-Vlaanderen
24 augustus 1914
De Vliegende Maandag van 14 september - waarover Biekorf in vorig nr. blz. 118-119
- was reeds de tweede Vliegende Maandag in 1914. De eerste grote paniek die deze
naam droeg, was drie weken vroeger uitgebroken. Zij ontstond te Denderleeuw en
bereikte het zuiden van West-Vlaanderen.
De bezetting van Brussel (20 aug.) had in heel het land grote verslagenheid verwekt.
Te Gent verwachte men de komst van de vijand voor een van de volgende dagen.
De Gentse militaire overheid had reeds op 20 aug. de burgerwacht ontwapend en
naar huis gezonden. Het spoorwegverkeer werd stilgelegd en al de te Gent voorhanden
lokomotieven werden naar Oostende en naar Veurne gezonden, buiten het bereik
van de vijand. De militaire gouverneur van Oost-Vlaanderen verliet Gent, toen Duitse
patrouilles te Wetteren gemeld werden.
Ook te Brugge heerste een paniekstemming na de inneming van Brussel. In de
nacht van 20 op 21 aug. werden de 530 Duitse krijgsgevangenen, die te Brugge
verbleven, naar Duinkerke overgebracht.
De paniek werd in de hand gewerkt door het aanplakken van een ministeriële
oproep, waarbij aan de bevolking opgelegd werd geen vijandelijke daden te stellen
tegen de Duitse troepen. Op zaterdag 22 aug. 's morgens werd de Brugse burgerwacht
ontwapend en naar huis gezonden, evenals vier bataillons van de Brusselse
burgerwacht, die de vrijdagavond te Brugge waren aangekomen. Hetzelfde gebeurde
ook met de burgerwacht te Oostende. In deze stad werden schikkingen getroffen om
in de nacht van 22 op 23 aug. de staatsmaalboten en de stoomsloepen naar Engelse
havens te zenden. De militaire gouverneur van West-Vlaanderen, generaal Stienne
met zijn staf, verliet Brugge.
Dezelfde zaterdag 22 aug. verschenen patrouilles van het tweede Duitse Kav.
Korps, dat de flank moest dekken van de Duitse legers die naar Frankrijk oprukten
ten oosten van de Schelde, in het centrum van West-Vlaanderen. Het is dan ook niet
te verwonderen dat de militaire overheden te Gent en te Brugge de toestand niet
rooskleurig inzagen, toen zij bemerkten dat de Duitsers een wig schoven tussen het
Belgisch leger te Antwerpen en de gealliëerde strijdkrachten in Frankrijk, en ze over
geen troepen beschikten om de vijand op te houden.
De 22 aug. werd de aanwezigheid van Duitse patrouilles gemeld te Dentergem,
Aarsele, Ardooie, Koolskamp en Lichtervelde. In de staties deden zij de wissels
springen en vernielden er de telefoon en de telegraaf.
De volgende dag waren 150 uhlanen te Ardooie en te Pittem.

Biekorf. Jaargang 60

138
Diezelfde zondag namiddag werden de bruggen aan de Brugse stadspoorten
opengedraaid omdat de Duitsers er verwacht werden. Al de auto's uit de provincie
moesten naar de kust overgebracht worden, om er buiten het bereik van de vijand te
blijven, 's Namiddags werd een deel van de Brugse burgerwacht opnieuw bewapend.
De maandag morgen, om 7 uur, waren 124 Duitse ruiters en 30 wielrijders te
Zwevezele-Hille. Hun gros was gelegerd te Torhout, waar zij in het station de telefoon
en de telegraaf vernielden. Zij hadden hun legerplaats te Berg-op-Zoom, en hadden
een patrouille van 20 man naar Aalter gestuurd, die er de wissels deed springen en
een trein, die juist uit Brugge aankwam, verplichtte terug te keren.
In de nacht van 24 op 25 aug. vertrokken de Duitsers uit Torhout naar Gistel, waar
zij om 5 uur toekwamen. Diezelfde nacht was de gendarmerie te Oostende versterkt
door brigaden uit Antwerpen en uit Gent. Dertig gendarmen trokken per auto de
vijand te gemoet en wachtten hem op bij de brug van Snaaskerke, waar zij het vuur
openden op de wielrijders van de Duitse voorwacht. Ook de ruiters stegen af en
namen deel aan het gevecht. De gendarmen kregen versterking. Na drie kwartier
trokken de Duitsers weg. Zij namen hun gekwetsten mede, buiten één enkele die
achtergelaten werd met een rode-kruisman. Drie gendarmen waren bij deze ontmoeting
gevallen. De Duitsers keerden terug naar Berg-op-Zoom, waar zij de woensdagmorgen
26 aug. vertrokken.
Terwijl deze Duitse troepen de streek tussen Tielt, Brugge en Oostende onveilig
maakten, brak in het zuiden van onze provincie de eerste grote paniek uit, bekend
onder de naam van Vliegende Maandag.
De maandag 24 aug. trokken 's morgens vijandelijke troepen door Denderleeuw.
Drie beschonken burgers dreven de spot met de soldaten en moesten voor de paarden
opstappen. Aanstonds verspreidde zich het gerucht dat de Duitsers de mannelijke
bevolking van 15 tot 50 jaar voor zich uitdreef om als schild te dienen bij gebeurlijke
gevechten. Het grootste deel van de mannelijke bevolking sloeg op de vlucht in de
richtingen Aalst-Gent en Ninove-Oudenaarde. In al de gemeenten waar zij
voorbijkwamen verspreidden zij de schrik, en dreven de mannelijke bevolking op
de loop. Honderden vluchtelingen kwamen te Gent toe. Een uitloper van deze
algemene vlucht bereikte in de late namiddag het zuiden van onze provincie. In de
namiddag bemerkte Stijn Streuvels enige mensen die van op de berg van Tiegem in
volle vlucht naar Ingooigem stormden, anderen kwamen uit de richtingen van
Avelgem en Waarmaarde. De mensen die op het land werkten, van zonaast zij door
de vluchtenden bereikt werden, lieten alles in de steek en sloegen ook op de vlucht.
Er werd verteld dat de Duitsers al de mannen van 15 tot 50 jaar medenamen om met
hen mede te vechten. Ook te Ingooigem zetten de meeste mensen het op een
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lopen. Het was niet mogelijk hun het dwaze voornemen uit het hoofd te praten. De
meeste notabelen van het dorp zetten het ook op een lopen. Alhoewel Streuvels zelf
niet op de vlucht sloeg, was hij toch geweldig onder de indruk van deze wilde paniek.
Hij bleef op de loer maar bespeurde geen Duitsers. Eindelijk in de avond kreeg hij
nieuws van een kerel, die was gaan zien tot bij de Duitsers langs de Schelde waar
zij naar Frankrijk oprukten. De soldaten zelf waren ermede verlegen en maanden de
mannen aan om niet verder te vluchten, maar deze liepen dan nog veel rapper. Boden
werden gezonden naar de bossen om de gevluchten te doen terugkeren, daar het hier
een vals gerucht betrof. Maar zij wilden het niet geloven. In de nacht kwamen er
velen terug en trachtten ongezien thuis te geraken.
's Anderendaags, wanneer de schrik geweken was en de meeste weglopers
teruggekeerd waren, werden de gekste dingen verteld over deze vlucht. Alles eindigde
in een schaterlach.
Ondertussen hadden de Duitsers de drie dronkaards, die de oorzaak waren van de
paniek, te Ninove losgelaten.
Te Brugge werden doeltreffende maatregelen genomen om een einde te stellen aan
de zwerftochten van de Duitse patrouilles. Een energieke officier, generaal Clooten,
werd tot militaire bevelhebber benoemd van Oost- en West-Vlaanderen. De dinsdag
25 aug. waren in het station te Brugge 55 gendarmen en 260 jagers-verkenners uit
Gent toegekomen, waar zij opgewacht werden door de burgerwacht en de
jagers-verkenners van de Brugse burgerwacht. Met de trein werden zij naar Zedelgem
gevoerd, om de Duitsers te Torhout te overvallen; maar de vijand was reeds weg.
Ook de burgerwacht en de gendarmerie van Oostende patrouilleerden in de
omgeving van hun stad.
Te Brugge trok de gardeciviek de wacht op aan de stadspoorten. Nu en dan werden
de bruggen gedraaid, wanneer Duitsers gesignaleerd werden te Loppem en te Jabbeke.
Op het einde van de week (28 aug.) waren de uhlanen uit het noordelijk deel van
West-Vlaanderen verdwenen. Te Brugge was de kalmte teruggekeerd, vooral nadat
de stad een garnizoen van 400 vrijwilligers had gekregen. Vanaf 21,30 uur moest de
openbare verlichting op de helft gebracht worden. De Brusselse burgerwachten, die
nog te Brugge verbleven, werden opnieuw vermaand om naar Sint-Niklaas te
vertrekken. Zij bleven te Brugge omdat zij vreesden bij het leger ingelijfd te worden.
Nu werd hun de verzekering gegeven dat dit niet zou gebeuren. Ten andere, vanaf
vrijdag 28 aug. kregen zij hier geen steungeld meer en was het verboden
geldinzamelingen voor hen te houden.
Jos. DE SMET
Gazette van Brugge en Journal de Bruges, augustus 1914. - In Oorlogstijd. Uit het
dagboek van Stijn Streuvels. Augustus 1914, blz, 48-56 (24 en 25 augustus).
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Koeiwachters leven
Het leven-en-doen van de Vlaamse koeiwachter werd treffend beschreven door M.
Cafmeyer in haar hooggeschat werk Van Doop tot Uitvaart, Brugge 1958, blz. 43-51.
Het lot van de kleine koeiwachter heeft ook soms zijn tijdgenoten ontroerd: hij leverde
‘dichtens stof’ aan een onbekende pen die, met kennis van zaken en oprechte
sympathie, het volgende stukje plaatste in het Brugse weekblad 't Jaer 70 van 14
sept. 1872.
V.

Arialo
Wie wordt op d'hofsteê meest veracht?
Is 't dezen niet die koeien wacht?
En wie nogtans heeft meerd're rechten
om door de meesters en de knechten
gerespecteerd te zijn, doordien,
gelijk wij later zullen zien,
dat al de koeiewachters zorgen
van 's nuchtens in den vroegen morgen
tot 's navens laat, ja zelfs tot binst
den nacht, om hunne meesters winst
gedurig voort meer te doen groeien
in 't op te passen van de koeien?
'k En spreke van den Noorden niet,
waar men geen koeiewachters ziet
bij de ossen in de vette weiden
of bij de koeien afgescheiden
door wijde dijken, lijk 't daar gaat,
diep uitgedolven en in staat
de koeiebeesten tegen t'houden.
Maar ging ik daarmee voort, wij zouden
uit 't Noorden niet geraken, waar
geen koeiewachters, 't en zij raar,
gevonden worden. Daarom keeren
wij wederom in 't Zuiden. Leeren
wij daar, gelijk men leeren moet
wat eenen koeiewachter doet.
Een kind, aan d'oude van tien jaren
doet men de koeien al vergaren
op 't hof waar dat hij veerdig staat
gewapend lijk nen goe soldaat
met zijnen stok of zijne djakke,
gelijk nen schaper met zijn makke,
om al de koeien in de weên
al arialowen voort te leên.
Maar eer de koeien daarin komen
heeft hij rêeds zijne zorg genomen
dat zij niet lopen wijds en zijds;
en daarom is 't dat hij in tijds
zijn stok of djakke omhoog doet rijzen
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op die die peizen weg te bijzen,
en zoo brengt hij de koeien in
de meerschen, waar zij meer of min
alhier en daar den hijs zoün steken
en nog de pooten daarbij breken
al springen op een anders grond
indien de koeier niet en stond
met zijne djakke daar te kletsen
of met zijn stok op hun te fietsen.
Daar wacht hij drie vier uren lang
twee keeren daags, en zijnen gang
van arialo doet zonder weten
de koeien hulder buik vul eten.
En daar komt melk en beuter van,
zoo vele een knecht maar geven kan.
Maar hitte en koude, en meest nog regen
dat komt de koeier meest nog tegen,
en ondergaat dat dagelijks
voor twee drie stuivers wekelijks.
Den kost, 't is waar, krijgt hij daarboven,
maar 'k zou 't rechtzinnig wel gelooven,
want hij moet zorgen voorenal
van wel te kuisschen 't koeiestal
en van het eten bij te dragen
tot tweemaal toe meest alle dagen.
Al is hij nog zoo moe en strem,
des nachts de wacht is ook voor hem
van 't koeiestal, waar hij moet slapen,
om zijnen meester en de knapen
zoohaast er 't eene of 't ander schilt,
vermits 't zijn meester alzoo wilt,
er seffens kennis van te geven.
Zulk is een koeiewachters leven
die buiten weten t'allen tijd
maar altijd zorgt voor 't groot profijt
van zijnen meester, die in de oogen
hem menigmaal niet kan gedoogen,
maar die, als hij hem kwijt geraakt,
daar seffens ook zijn werk van maakt
zijn koeien zelf te willen wachten,
al moest zijn volk hem zelfs verachten.
En waarom dat? 't en zij dat hij
uit koeien en de melkerij
zijn groot profijt wel weet te trekken
terwijl de koeiers waterbekken.
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De donderheilige Sint-Donatus en zijn verering in West-Vlaanderen
(Vervolg en slot van blz. 110)
BRUGGE. - Ook elders dan bij de Kapucijnen vinden we hier nog sporen van
Donatusverering. Ik heb al gewezen op de aanwezigheid van relikwieën in Sint-Trudo
(1780), bij de Augustijnen (1780) en in Sint-Gillis (1777). Over de laatste geeft
Rembry nog wat biezonderheden in zijn ‘Bekende pastors van St.-Gillis’, blz. 196.
Er is een Donatuslitanie met Imprimatur van 11 april 1840 ‘te bekomen by de
Wasverkoopster van St.-Salvatorskerk’, maar een spoor van verering in deze kerk
is niet te ontdekken. Een vermelding verdient de broederschap opgericht in 1859 in
de Lieve-Vrouwkerk. Datzelfde jaar laat Tanghe bij de We De Schryver - Van Haecke
drukken het ‘Handboeksken des Broederschaps der HH. Drogo en Donatus in
O.-L.-Vrouw te Brugge’. Uit de inleiding leren we, dat Sint-Drogo reeds in 1590 in
de kerk vereerd was en een bloeiende confrerie bezat; die in 1859 de ondergang nabij
was, maar heringericht werd met als bijpatroon de heilige van de dag, Donatus. De
Bruggelingen, die het leven van de plezierige kant uit bekijken - is het daar de juiste
betekenis niet van hun verkeerd begrepen spotbenaming? - hadden er rap iets op
gevonden en spraken over de Confrerie van den drogen en den natten. 1859! Er zijn
sedertdien honderd jaar erover gegaan: meer dan genoeg om van de verjongde
Confrerie een historische herinnering te maken.
DIKKEBUS. - Tanghe's ‘Devotieboeksken’ voor Dikkebus (1859) geeft geen de minste
verwijzing naar plaatselijke toestanden. We weten dat de kerk door het bliksemvuur
afbrandde de 8 mei 1765. Dat is juist de periode van de opgang van de Donatusdevotie
en deze kerkbrand kan wellicht de aanleiding geweest zijn om de verering te Dikkebus
in te brengen. Een kerkvisitatie van 25 september 1803 vermeldt een relikwie. Er is
ook een Donatusbeeld, dat in 1853 ‘her-gedoreerd’ wordt. Er bestaat een
propagandablaadje (Drukkerij Simon Lafonteyne te Ieper), waaruit we leren dat in
1859 biezondere aflaten werden verkregen, dat er jaarlijks een oktave gevierd werd
van de tweede tot derde zondag van juli. Op de twee zondagen was er, na de hoogmis,
processie met het beeld en de relikwie. Geen sprake van broederschap. - Dikkebus
werd volledig verwoest in 1914-18. In de nieuwe kerk is het altaar in het zuid-koor
toegewijd aan S.D. Dat altaar, ontwerp van de Brugse kunstenaar Jules Fonteyne,
draagt een verguld borstbeeld, werk van dezelfde meester. In de voet is de relikwie
gevat.
EERNEGEM. - Er is een devotieboekje (1859) door Tanghe (niet vermeld bij Allossery);
een relikwie en beeld.
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ELVERDINGE. - Op 31 januari 1788 gaf 't bisdom Ieper zijn ‘placet publicari’ voor
de pauselijke breve, waardoor een broederschap van S.D. werd opgericht. Het festum
principale werd gevierd de laatste zondag van juli; er waren nog biezondere
oefeningen met mindere aflaten op de eerste zondag van mei, juni en juli.
GISTEL. - Er is een prentje (± 1860), met de tekst: ‘H.D. martelaer, patroonheilige
tegen de onweders... b.v.o. opdat wy... bevryd woorden van donder, blixem, haegel
en andere schaedelyke onweders. Dit beeldeken heeft aengeraekt de reliquien van
den H.D. rustende in de kerke tot Ghistel’.
HARINGE. - E. vanden Bussche (Histoire de Rousbrugge-Haringhe, blz. 109) beschrijft
het inhalen van de relikwie in 1777. De Inventaris (± 1779), waaruit hij veel geput
heeft, zegt daarbij: ‘Die (relikwie) is gekommen in de kercke in 't jaer 1777; zy is
besloten in een silveren kasken... gemaekt tot Poperinge door Mr. Lenoir, voor de
somme van drie franse kronen’. Tanghe drukt zijn passe-partout devotieboekje voor
Haringe in 1859 (niet vermeld bij Allossery). Een beeld van D. staat op het
Rochusaltaar.
Haringe is een van de zeldzame kerken van de Westhoek waar de barokke
aankleding haast volledig bewaard is. En, laat ons hopen, zal bewaard blijven. Volgens
het HS. Beschrijvinge van de parochiale Kercke van Haringhe (einde 1700), is het
altaar van S. Rochus gemaakt in de jaren 1720 (het staat tegen een rechter moerpijler);
‘gemarbeleert in 't jaer 1773, door Jos. Fryson van Meenen, voor de somme, van
veertien ponden grooten vlams en half’ (blz. 8). De middennis van de retabel draagt
een Sint-Rochusbeeld; op de kanten staan twee grote beelden van St.-Hubrecht en
St.-Donatus. Ongetwijfeld een van de schoonste Donatussen die we in
West-Vlaanderen bezitten.
IEPER. - Is meer nog dan Brugge een middelpunt van Donatusdevotie. Binnen de
stad zien we relikwieën gegeven aan de Discalsen, aan Ten Bunderen en
Nonnenbossche. Waarschijnlijk zijn er ook bij de Kapucijnen. De grote devotie echter
is in de Sint-Maartenskatedraal, waar een relikwie vereerd wordt, een borstbeeld
bestond en een broederschap is ingericht. In 1771 (Imprimatur van 24 mei), drukt
T.F. Walwein, op de Leet, een ‘Beginsel ende Voortgang’ voor de Ieperse
broederschap, plaketboekje dat hij met lichte aanpassingen zal herdrukken voor Belle,
Veurne, Wervik, enz. Walwein beschikt over een eigen houtblok, dat in al deze
boekjes wordt afgedrukt en nog afzonderlijk als devotieplaatje (o.m. voor Sint-Bertens
te Poperinge). S.D. staat er als krijgsman, met een opgeheven zwaard in de
rechterhand, met de martelaarspalm in de linker. De achtergrond is met de traditionele
donderwolken en bliksems, en een stadsgezicht met een grote kerk rechts en een
klooster links; (zie deze prent boven blz. 103). Veel oorspronkelijks is er aan de
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prent niet: ze is een grove namaak van een gravuur van de Antwerpenaar Cornil de
Boudt voor de Kapucijnen te Aarlen. Op de Boudt's prentje staat een Driehoek met
het Oog Gods. Het werd te Antwerpen zelf nagemaakt en nog in meerdere grove
houtsneden. Op de houtblokken is de driehoek slechts schematisch aangeduid.
Het boekje van Walwein zet in met de gebruikelijke ‘Waerschouwende
Voor-reden’, waarin we lezen dat er veel heiligen zijn die Donatus heten, maar slechts
één donderheilige, nl. die waarvan de relikwieën uit de Agneskatakombe komen en
vereerd worden te Münstereifel, te Aarlen... en te Ieper. We vernemen nog hoe Ieper
aan zijn relikwie kwam: ‘d'Autaerbewaerders (van de Sint-Annakapel(1) hebben zich
geaddesseerd

Ieper. - St.-Maartenskerk. Borstbeeld van St.-Donatus (± 1771).
Foto M. Cocle. Ieper.

by een pater Capucyn, die sy wisten in staete te zyn om hun tot hun oogwit te doen
geraeken... diesvolgende heeft hy met sorvuldigheyt synen dienst in 't werk geleyd;
soo dat hy een merkeiyk deel van de beenderen van den H. Martelaer Donatus,
getrokken uyt het kerkhof van de H. Agnes (gelyk zyn die van Munster-Eiffel ende
Arlon) bekomen heeft met de authentique brieven...’ (blz. 18).
De relikwie werd plechtig ingehaald op 30 april 1771. Er werd een houten verguld
borstbeeld gemaakt, dat nog in wezen is(2). Oorspronkelijk was de devotie gelokaliseerd
aan het Sint-Annaaltaar, maar in 1809 is S.D. vereerd aan het Sint-Andriesaltaar (aan
de linker moerpilaar in de voorkerk); in 1857, aan het Katarina-altaar (uiterste zijkoor,
(1) De “autaerbewaerders” of zorgers vinden we als instelling voor de onderscheiden altaren in
de kerken te Ieper, te Poperinge, enz. De Sint-Annakapel lag in 't verlengde van de
dekenskapel, die als parochiekerk op de zuidzijde werd bijgebouwd, na de verneffing van
de kerk tot katedraal. Dekens- en Sint-Annakapel werden na 1914-18 niet herbouwd.
(2) Een foto en de biezonderheden over de jongste tijd werden mij bezorgd door de heer M.
Cocle, die ik hierover van harte bedank.
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rechts); en, rond 1900, aan een eigen Donatusaltaar onder het doksaal (linker
transeptarm). In 't midden van 't altaar was een soort tabernakel, met ovale ruit,
waarachter een groot stuk been zichtbaar was; vermoedelijk hetgeen
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nog overbleef van de beruchte ‘tibia’, waarvan de meeste relikwieën in 't Ieperse
herkomstig waren. Een broederschap werd ingesteld door een Romeinse breve (7
nov. 1770), geplaceteerd door bisschop Wavrans (1 mei 1771). Het jaarlijks feest
werd gevierd de tweede zondag in juni (vgl. Biekorf, 1929, blz. 342), met mindere
vieringen op de derde zondag in juni (oktaafdag), de tweede zondagen in juli, oogst
en september. Dat vieren in juni is uitzonderlijk. In de jaren 1840-1908, toen de
devotie fel geslonken was, werd de jaarplechtigheid, zoals in de meeste plaatsen,
gesteld in 't begin van juli.
IZENBERGE. - R; B. De relikwie krijgt men in 1784 uit het gesupprimeerd klooster
Ten Bunderen (Ieper). Van die tijd ongeveer zal het nog bestaande beeldje dateren
(Afb. zie boven, blz. 107), een van die sappige folkloristische dingetjes die bepaald
gunstig afsteken tegen de huidige commerciële produkten. De heilige draagt een
geweldige pluimhelm; zijn rechterhand omvat een (geschonden) zwaard, dat met de
punt naar de grond wijst, een biezonderheid waarop we verder nog moeten terugkeren;
zijn vooruitgestoken linkerhand omgrijpt een bundel bliksemschichten. Nog een
tamelijk zeldzaam geval en een houding die doet denken niet zozeer aan
bliksemafwender als aan een bliksemwerper, zoals die bekend staan in de mytologie.
Wellicht geïnspireerd door een of andere voorstelling van een heidense dondergod.
Houding, gebaar en uitdrukking maken er een echt kunstbeeldje van.
KANEGEM. - Relikwie gekregen in 1843. Kanegem-kerk ligt, zoals het
Kapucijnenklooster te Aarlen, op een hoogte; dus in de gevaarlijke zone bij
donderweer. In de jaren 1840, en misschien nog later, werden te Kanegem veel
Donatusmissen ‘tegen ongeweerte’ aangevraagd.
KNOKKE (Sint-Margareta). - Relikwie geschonken de 20 april 1779 en met grote
luister ingehaald (Exaltatio) op 26 juli 1779. In het oud kerkje, dat onlangs voor een
nieuwe verdween, was de Donatus een gewoon serie-beeld.
KORTRIJK. - Voormalige Kapucijnenkerk. Volgens P. Hildebrand (IX, 747), werd in
1756 een beeld ter verering uitgesteld. Ik bezit een propagandabriefje, gedrukt ‘by
Petrus Callewaert tot Cortryk’ s.d. waarin geijverd wordt voor inschrijvingen in de
broederschap. Er wordt echter geen vermelding gemaakt van een broederschap te
Kortrijk, wel, uitdrukkelijk, van de broederschap bij de Kapucijnen te Aarlen en te
Brussel. Misschien hebben de Kortrijkse Kapucijnen eerst geijverd voor die vreemde
confrérieën eer er te Kortrijk zelf een werd opgericht. Er is wel een relikwie; het
briefje zegt: ‘Dit is gewijd en geraekt aen de Reliquien van den H.D., die rusten in
de Kerke der PP. Capucinen tot Cortryk’.
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*1

Beeld van Sint-Donatus (einde 1700) uit de Karmelietenkerk te Nieuwpoort; tot 1914 in de O.-L.-V.-kerk
aldaar.
Copyright A.C.L. Brussel.
(Cliché Oustvlaamse Zanten).
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*2

Snit-Donatusprentje van de Antwerpse graveur Cornil de Boudt, gemaakt voor Aarlen, dat als motief
diende voor het blok van de Ieperse drukker Walwein (afb. blz. 108).
Cliché Oostvlasmse Zanten.
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*3

Zwevegem. Schilderij van Sint-Donatus.
Copyright A.C.L. Brussel.
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*4

Borstbeeld van Sint-Donatus in de Sint-Bertenskerk te Poperinge.
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NIEUWPOORT. - In de voormalige kerk van de Geschoeide Karmelieten, relikwie en
beeld. De Karmelieten hadden zich gevestigd (1662) in het klooster dat, van 1637
tot 1662, bewoond was geweest door Engelse Franciskanessen. De stichting wilde
echter niet gedijen: in 1723 wilde men reeds het klooster opgeven. Op 14 mei 1765
kregen de paters een Donatusrelikwie en werd de godsvrucht ingericht. In 1779 werd
het klooster definitief opgegeven(3) en in 1780 werd de kloosterkerk geprofaneerd.
De volksdevoties (O.-L.-V. van 't Skapulier en Sint-Donatus) verhuisden naar de
parochiekerk. Tot aan de verwoesting van de kerk in 1914 stond het Donatusbeeld
er aan de zuidwestelijke moerpilaar, een echt kunstbeeld (1 m 20 hoog), ietwat
modieus en hups en in zeer bewogen houding. Geen pluimhelm, maar een soort
lauwerkrans op 't hoofd; de rechterarm droeg een palmtak en omgreep het zwaard,
dat met de punt op de grond steunde; de opgeheven linkerhand omvatte, zoals te
Izenberge, een bundel bliksemschichten. Een foto bleef gelukkig bewaard (Afb. buiten
tekst).
OESELGEM. - Beeld en relikwie. Er zal vroeger een devotie geweest zijn: Tanghe
drukt, in 1859, zijn ‘Devotieboekske’ voor Oeselgem op 75 exemplaren (niet vermeld
bij Allossery).
OOSTDUINKERKE. - Vóór de vernieling van de kerk in 1940, was er een interessant
Donatusbeeldje, van einde 1700, in de aard van dat te Izenberge, en van het
Sint-Niklaasbeeldje dat in Biekorf (1922, blz. 186) staat gereproduceerd. Toen ik,
in 1932, de kerk bezocht, hadden zowel Sint-Niklaas als S.D. reeds een onbeduidende
commerciële dubbelganger gekregen!
POPERINGE. - Is een middelpunt van D.-verering geweest. De zusters Penitenten
kregen een relikwie in 1770; de Sint-Janskerk, in 1784. Maar de volksdevotie was
gevestigd in Sint-Bertens, dat zijn relikwie kreeg in 1780, en datzelfde jaar, op 21
februari, zijn broederschap zag instellen. Walwein van Ieper maakte, met zijn veel
gebruikte houtblok, een devotieprentje, waaronder men leest: ‘Dit beeldeken heeft
aengeraekt de Reliquie van den H.D. in de Parochiale Kerke van den H. Bertinus tot
Poperinge’. De relikwie werd gevestigd op de rijk-versierde borstplaat van een
verguld borstbeeld - een Donatus met pluimhelm - gesteld op een sierlijk onderstuk,
waarin de martelaarspalm verwerkt is en een ovaal schild met bliksemschichten (Afb.
buiten tekst). Jarenlang in een rommelkot geborgen, heeft men dit kunstwerk, met
nog drie andere borstbeelden van even grote kunstwaarde, in de jaren 1930, gesteld
in muurkasten, uitgespaard in de nieuwe eiken-beschotten van het hoogkoor. Waarmee
men teruggekeerd is tot een kerkversiering, die in ons Westland traditioneel is en
zeer decoratief staat.

(3) Acta Episc. Ipren.: ‘Intendunt deserere conventum... (1723)’; ‘Annuit episcopus desertioni
et alienationi conventus (27 jan. 1779)’.
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RENINGE. - Er is een oud borstbeeld van einde 1700, gedeeltelijk verguld en
gedeeltelijk verzilverd. De relikwie zal men waarschijnlijk in die tijd gekregen hebben.
Op 6 juli 1888 gaf Mgr. Faict een aflaat voor de litanie (gedrukt bij Minnaert te Tielt)
van S.D. ‘buitengewoon plechtiglijk vereerd in de parochiale kerk te Reninghe’.
SINT-JORIS-TEN-DISTEL. - Relikwie geschonken de 14 juli 1785, door Mgr. Brenart
‘ad suplicationem Dni Baronis de Triest... (reliquiae) utpote notabiles, sunt exaltandae’
(Acta Ep.). De exaltatio of plechtige verheffing werd zelden toegestaan voor de
relikwieën. De autenticiteitsbrieven, in deze periode, dragen doorgaans de vermelding:
‘exponantur, non tarnen exaltentur’. De hier opgegeven reden - utpote notabiles kan een zeker licht werpen op de nog duistere geschiedenis van de Exaltatio, die naar
gelang van tijden en plaatsen, om verschillende redenen wordt toegestaan. Het nog
bewaarde borstbeeld kan tot die tijd teruggaan.
VEURNE. - Walwein van Ieper drukt (s.d.; Imprimatur van 24 mei 1771) zijn ‘Beginsel
ende Voortgang der devotie tot den H.D.... plechtelyk ende solemneelyk ingestelt in
de kerke der Religieusen Alexianen binnen Veurne, alwaer is rustende een deelken
van de H. Gebeenten van den H.D.’. De cliché-tekst krijgt enkele varianten. O.m.
vernemen we dat de Ieperse bisschop, Mgr. de Wavrans, nog kanunnik te Doornik
zijnde, van de bisschop van Augsburg een relikwie van S.D. had bekomen en deze
geschonken had aan de parochiekerk St.-Brice te Doornik, waar een van de bloeiendste
Donatusdevoties van 't land bestond. De bisschop schijnt dus wel een biezondere
verering te hebben voor S.D.; wat de uitzonderlijke verspreiding van de cultus voor
zijn tijd en in zijn bisdom helpt verklaren. Onze Alexianen krijgen echter hun relikwie
door de bemiddeling van de mysterieuze ‘Eerweerde pater Capucyn’ (blz. 18); ze
wordt op 't bisdom voor echt erkend op 7 januari 1764. Het zal nog een tijdje
aanslepen eer de devotie te Veurne haar volle luister krijgt. In 1771 bouwen de
Alexianen een nieuwe kapel, die in 1772 wordt ingewijd. De inwijdingsplechtigheden
vallen samen met de instelling van de devotie tot S.D. De relikwie wordt overgebracht
in een zilveren kasken (7 dec. 1772); de Romeinse breve voor de oprichting van de
broederschap is van 25 juni 1772, en krijgt het placet publicari te Ieper op 7 dec.
1772. De jaarlijkse plechtigheid is gesteld op de tweede zondag in juli, met een oktave
die loopt tot de derde zondag; andere aflaatsvergunningen voor de tweede zondag
in mei, juni, oogst en september.
De Cellebroers te Veurne werden afgeschaft in 1798; op 28 juni 1803 werd de
confrerie overgebracht naar Sint-Walburga, waar men nog de relikwie bewaart en
het vergulde borstbeeld. In 1859 drukt kan. Tanghe zijn ‘Handboeksken’ voor de
broederschap in Sint-Walburga te Veurne (niet vermeld bij Allossery).
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WERVIK. - Walwein van Ieper drukte in 1766 (Imprimatur van 27 juni) zijn zoveelste
uitgave met varianten van de ‘Origine et Progrès de la dévotion et invocation de S.
Donat... établie... dans l'église paroissiale de la ville de Wervick, oü il y a une partie
des reliques du même saint’. (Niet vermeld bij Allossery). Een Vlaamse uitgave zal
denkelijk bestaan hebben: Wervik zal het Frans plaketboekje hebben laten drukken
tot gerief van zijn Franse buren, zoals St.-Brice te Doornik, dat een sterke
Donatusdevotie bezat, Vlaamse confrerieboekjes en prentjes liet drukken voor de
Vlamingen uit de buurt. Uit de varianten op de cliché-tekst leren we dat de verre
aanleiding tot de devotie te Wervik een torenbrand was op de tweede zondag in juni
1755.
Het zijn de ‘Confreers’ van het Sint-Jorisgild die, in 1764, de godsvrucht aan hun
altaar beginnen en pogingen doen om een relikwie te krijgen. De mysterieuze pater
Kapucijn is weerom de tussenpersoon. Ditmaal komt de relikwie niet rechtstreeks
uit Rome, maar langs een zekere Mgr. Niklaas Calcagnini ‘évêque de la ville ducale’
(blz. 18). Ik kan deze ‘ville ducale’ niet nader aanwijzen. De relikwie was in de kerk
te Wervik aangebracht daags voor de inhuldiging, de 30 juli 1764. Die namiddag
stak er een geweldig onweer op, sloeg de bliksem in de toren en in de kerk, waar hij
alles in lichte laai scheen te zetten, maar plots doofde bij het Sint-Jorisaltaar, waar
de relikwie was uitgesteld... Daags nadien, 31 juli, geschiedde de verheffing met
grote luister.
In 1765 liet het Sint-Jorisgild de relikwie overzetten in een zilveren kaske, dat nog
bewaard is en versierd met de beeltenis van S.D. Het gild zorgde voor de devotie.
In de historische stoet, die op 1 oogst 1926 te Wervik uitging ter gelegenheid van de
toewijding van de stad aan het H. Hart, zien we (vijfde groep) het Sint-Jorisgild
optreden ‘met de Rijve van Sint-Donatus, die de boogschutters door hun bestuur aan
't Magistraat en de parochiepape overhandigen’ (Programma). Wat deze ‘Rijve’ in
de stoet was, weet ik niet. Want al zegt de ‘Origine et progrès’ dat de Confreers ‘ont...
fait faire et richement dorer deux bustes, représentant leur Patron S. George et S.
Donat martyrs et y ajuster leurs reliquaires... d'argent’ (blz. 22), slechts het borstbeeld
van Sint-Joris is thans te Wervik nog te zien.
In 1765 werd de broederschap ingesteld; de Romeinse breve is van 13 maart, het
bisschoppelijk placet van 2 juli. Het jaarlijks feest was gesteld op de tweede zondag
in juli en werd gevierd met oktave. Een mindere viering stond op de tweede zondag
in januari.
WESTOUTER. - Confrerie ingericht in 1779. Men had te dezer gelegenheid een relikwie
gekregen. In 1827 werd een nieuwe klok van 626 pond Donatus gedoopt. Dat herinnert
aan het traditioneel luiden van de klokken tijdens het donderweer.
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WIELSBEKE. - Het oud borstbeeld is bij de verwoesting van de kerk in de oorlog
1940-45, naar men zegt, verloren gegaan. Sint-Donatus werd er van einde 1700
gevierd als ‘tweede patroon’ (Liber Memorialis). Het huidig kerkelijk gebruik kent
geen tweede patroon meer: waar meer dan één titelheilige is, zijn ze aeque principales
of gelijk berechtigd. De vroegere tweede patroon was niet zelden de volksheilige,
verschillend van de titelheilige en heel dikwijls meer gevierd dan deze titelheilige
zelf. Het Donatusfeest werd vroeger te Wielsbeke gevierd met een oktave die inzette
de tweede zondag in juli. Tanghe drukt zijn devotieboekje voor Wielsbeke in 1859
(niet vermeld bij Allossery). Op 28 maart 1885 richtte Mgr. Faict een broederschap
op van Sint-Laureins en S.D. Sint-Laureins is de patroonheilige van Wielsbeke. Het
nog bewaarde borstbeeld van Sint-Laureins maakte waarschijnlijk repliek op dat van
Sint-Donatus. In de catalogus van de boekhandel Flandria (December 1910) nr 997a
wordt vermeld: ‘Placard de l'octave de S. Donatien (lees Donat) à Wielsbeke. Impr.
Ve De Muynck, Courtrai’.
WILSKERKE. - Het schamel neogotiek kerkje van 1859 werd door pastoor Aloïs Proot
(1890-1910), die rijk en mild was, volledig gestoffeerd. O.m. liet hij drie brandvensters
in 't koor aanbrengen, waarvan datgene rechts een Sint-Donatus voorstelt. Persoonlijke
voorkeur? Ik vind geen spoor van oude Donatusdevotie te Wilskerke.
WOUMEN. - Einde 1700 moet er reeds een Donatusrelikwie geweest zijn, of beter
een groep relikwieën van Honestus, Felix en Donatus ‘ex coemeterio Callixti’. Ten
tijde van pastoor Meersseman (1875-82) waren de autentieken nog bewaard, maar
was deze relikwie zelf niet meer voorhanden. Ik zie in de Acta van de Ieperse
administrator Vermeesch dat hij, op 22 mei 1810, een relikwie schonk ‘ex coemeterio
Agnetis’. Daarmee wordt alles klaar: men heeft een gedachtenis van de echte
Donderheilige - in ons geval toch van Donatus II - willen bezitten.
Meersseman ziet er toch niet klaar in: hij kent enkel de bisschopmartelaar, Donatus
van Arezzo, waarvan men destijds de gedachtenis vond in het brevier op 7 oogst.
Hij schrijft naar Duclos (12 nov. 1878), die toen opsteller was van Rond den Heerd,
waarvoor Meersseman ook bijdragen leverde: ‘Ik verdole daarin. A.u.b. aansteekt
een beetje de lante (van R.d.H.), dat ik klaar zie’. Duclos heeft op 't briefje zelf zijn
antwoord samengevat: ‘1o) de Donatus van de donder staat in 't Martyrologium niet;
2o) hij was soldaat: wierd patroon tegen bliksem enz. ter gelegenheid van een translatie
zijner reliquien’.
In 1891 is het pastoor L. de Cock (1897-1901) die opnieuw geen raad weet met
de Donatus te Woumen en een beroep doet op Duclos' belezenheid. Duclos zat toen
in ballingschap te Pervijze en
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verzendt zijn ‘vraagsteert’ naar Rembry te Brugge. Die, wat de lokale heiligenverering
betreft, een zeer rijke biblioteek bezat. Maar hij kan de pastoor al 't volgende
mededelen: ‘Onze Sint-Donaat, patroon tegen donder en ongeweerte, en was geen
bisschop. Al de oude beelden die rondom in Vlaanderen bestaan, en zij gaan tot 1600
en eenige misschien tot 1500 (hierin is Duclos zeker mis, ze dateren van 1700)
verbeelden hem in krijgsgewaad, met zweerd als marteltuig, en palmtak... Hij worde
dus verbeeld, volgens onze Vlaamse overlevering, in middeneeuwschen ridder (dat
is weerom verkeerd, hij werd altijd als Romeins soldaat afgebeeld), met zweerd en
palmtak, en ook nog met bliksemschichten in zijne hand. Het zweerd moet hij houden
met den poont naar en op den grond: omdat hij het niet gebezigd heeft tot zijne glorie,
maar ondergaan heeft ter martelie’(4). Ik geef dat lang citaat uit de papieren van Duclos
(in mijn bezit), omdat het als een illustratie geeft op de Westvlaamse toestanden van
die dagen. Duclos vraagt aan de Cock dat hij hem zijn brief zou terugzenden, met
daarbij de inlichtingen van Rembry: ‘ik zou immers geerne daarover een nota schrijven
en deze in Rond den Heerd boekstaven; tot inlichting van anderen’. Van de
voorgenomen nota is er niets in huis gekomen. Een reden te meer om deze bijdrage
over S.D. in West-Vlaanderen te geven in Biekorf, die zowat de traditie van RdH
voortzet.
Te Woumen zal wel alles in orde gekomen zijn. Op 1 juli 1901 schrijft pastoor de
Cock aan Mgr. Waffelaert om de goedkeuring te vragen voor een plakbrief.
Sint-Donatus werd er gevierd met oktave op de tweede zondag in juli. De tweede
zondag van elke maand werd daarbij nog de relikwie uitgesteld op het
Sint-Andriesaltaar (zuidkoor).
Woumen was reeds vóór 1914 in bezit van een Donatusklok, die met de oorlog
verloren ging. Met deze te Beveren(5) en te Westouter (zie boven) is dat de derde mij
bekende Donatusklok in W.-Vl. Een nieuwe Donatusklok werd gewijd op 10 juni
1951. - In het St.-Antoniuskapelletje op de wijk Zandhoek is een Donatusbeeldje
uitgesteld en vereerd(6).
ZWEVEGEM. - Op 2 april 1840 werd te Zwevegem plechtig ingesteld de broederschap
van S.D. ‘pontifex et martyr = bisschop en martelaar’. We zijn opnieuw op een
verkeerd adres aangeland. Het eigenaardige is wel dat men te Zwevegem zelf, een
Donatus-

(4) Dat zwaard, ‘met de poont’ naar beneden, is een spitsvondigheid van Duclos. Hij had in de
jaren 80 een prentje laten maken van Karel de Goede bij van de Vyvere-Petyt. Karel de
Goede staat er met een groot zwaard, waarvan de punt op de grond steunt. Al liet de Vera
Effigies - van 1600, maar die op oudere voorbeelden teruggaat - en de Brugse traditie, Karel
een opgeheven zwaard dragen.
(5) Op blz. 106 werd het opschrift van de klok te Beveren onvolledig opgegeven. De tekst luidt:
‘Ik ben ergoten ter eer v.d. H. Antonius en Donatus, becostight enz...’.
(6) Inlichtingen welwillend verstrekt door E.H.P. Valckenaere, pastor emeritus, en E.H.L.
Patfoort, pastoor van Woumen.
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schilderij (1,33 × 0,95 m) bezit die hem als soldaat voorstelt: ten halven lijve (buste)
met gevouwen handen. Boven de figuur, twee zwevende engeltjes, die een kroon
boven 't hoofd houden; dat van rechts, draagt daarbij de martelaarspalm; dat van
links, een zwaard. Alles gevat in zwierige omraming in Louis XV-stijl, met een
beneden-afdeling, waarin een stadsbeeld onder onweerslucht. (Afbeelding buiten
tekst). De schilderij gelijkt wonderwel op een oud gravuurtje, waarvan ik een
exemplaar bezit, maar dat geen lokale aanduiding bevat. Boven leest men op het
prentje: ‘H. Donatus, martelaar, bidt voor ons - dat wij bevrijdt sijn van Blixem en
Onweder’. Onderaan: ‘Ick sal mijne handen opsteken tot den Heere, en de donders
sullen ophouden, en daer en sal geenen haegel wesen. Exod. C. 9, V. 29.’. De gewijde
tekst is tamelijk vrij vertaald. Op het prentje is enkel het stadsgezicht in een omraming
gevat. Het is daarbij een schematisch panorama, terwijl dit op de schilderij te
Zwevegem een bepaald stadsbeeld schijnt te zijn. Ik vermoed dat het prentje een
tamelijk grove namaak zal zijn van een grote kunstiger gravuur, die aan de schilder
van het doek te Zwevegem bekend was en die hij kopieerde. Ook de stijl van de
schilderij is superieur aan deze van het prentje. Misschien brengt een breder opgevatte
studie over de Donatusverering - zoals er thans in de Oostvlaamse Zanten verschijnt
- de oplossing van het raadsel.
Ons laatste nummer - Zwevegem - brengt ons opnieuw bij de verwarring van onze
Donderheilige met zekere naamgenoten. Dat zal wel een voldoende reden zijn om
dit overzicht van de Donatuscultus in West-Vlaanderen in het volgende nummer aan
te vullen met een nota over de Donatus-ikonografie.
M. ENGLISH

Uhlanen als handelsreizigers?
Wat verteld werd over de uhlanen (zoals hiervoor, blz. 119), dat ze pikken en zeisen
verkochten in de jaren die de oorlog van 1914 voorafgingen, is waar.
Ik heb er een paar gekend die telken jare te Deinze gelogeerd waren in het klein
hotel op het stationplein, thans genaamd ‘De Wachtzaal’ te Deinze. Er was een jonge
flinke man bij die zeer goed piano speelde in de kamer achter de gelagzaal. Ze gingen
elke dag te boere en de mensen zeiden dat ze de wegels en de wegelingen, de
molenwegen, de pontewegen en de kerkewegels uitmaten en uittekenden. En 't jaar
nadien kwam dezelfde man weer en deed zijn zelfde ronde. Ze gaven krediet en
zeiden tot de boeren dat ze maar 't volgende seizoen om hun geld kwamen. De mensen
zeiden toen al: ze zijn te goed gekleed om maar pikken en zeisen tegen spotprijs te
verkopen; dat zijn officieren die hier komen verkennen. De zeisenman die ik gekend
heb was van Remscheid.
G.P.B.
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Westvlaamse zanten
HOOIBOND. Knokke. - Gezegd van iemand die traag werkt: ‘Hij avanceert lik een
hooibond’.
LATTEN. Als de kleine kinders een gesprek tussen grote mensen niet mogen horen
zegt men te Dudzele: ‘'t Zijn latten aan 't huis’, d.w.z. we gaan de volgende keer het
gesprek voortzetten, laten we nu maar zwijgen over die kwestie.
LEUGENARE. Bredene. - Van een leugenare: ‘Als je den dien moet geloven en God
afgaan, ga je nie lange voor de poorte van d'helle moeten staan!’.
LOOD SCHUDDEN. Gullegem. - Tegen iemand die trage werkt: ‘Schud een keer een
beetje lood’, d.w.z. je moet vlugger werken.
LUIZEBEIERS. Westkapelle. - Gezegd van de vruchten die op de rozelaars komen
(rozenbottels). Bij De Bo: hiepen doornbezies (vruchten van de meidoorn).
LUCIFER. Bredene. - Van een kwaadspreekster: ‘Ze is slechter of het stopsel uit
Lucifers olievat!’.
PASTERSHOED. Knokke. Westkapelle. Dudzele. - Naam voor ronde stukken land.
PATERS. Knokke. - Naam van de vrouwelijke meikevers en ‘kezen’ (kees = grote
duinkever. Polyphylla fullo; zie Biekorf 1926, 232).
PATERNOSTERS. Knokke. - Volksnaam voor een zeewier dat soms aanspoelt op het
strand (Ascophyllum nodosum).
PEERDEBLOMMEN. Knokke. - Volksnaam van een plant, de weideboksbaard of gele
morgenster (Tragopogon pratensis).
PEERDEKULLEN. De Panne. - Een schelpdier (Mya arenaria): grote, witte schelpen.
Werd vroeger gegeten. - te Heist en Knokke: peerdeschullen (schulle = schelp).
Volgens De Bo is een peerdeschulle een eendenmossel, een zoetwaterschelp (elders
peerdemussels).
PEERDEWACHTERTJE. Westkapelle. - Een vogeltje, de gewone grijze kwikstaart. - Te
Knokke: schaapwachtertje. Te Kortemark: sjampettertje. Uit de kindertaal te Knokke:
wikkelsteertje.
PERLAAIEN. Knokke. - Doelloos rondlopen. Rondkoekeloeren. ‘Staat daar alzo niet
te perlaaien’. ‘Hij en weet niet wat gedaan, hij staat daar al een gehele tijd te
perlaaien.’
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PERVIJLEN. Knokke. Westkapelle. - Zagen, vervelend praten. De Bo geeft perfijlen,
een term uit. het kleermakersambacht (bijzondere manier van een zoom te naaien),
frans: parfiler. Waarschijnlijk hetzelfde woord.
ZEUREN. Volgende rijmpjes in verband met zeuren (bedrog in 't spel, ook bedrog
bij de wedstrijden in de klas):
Knokke: zeuren komt ip euren.
Westkapelle, Dudzele: zeuren komt te peuren.
Betekenis: zeuren loopt uit op ruzie. De woorden ‘euren’ en ‘peuren’ hebben hier
waarschijnlijk geen bepaalde betekenis en dienen alleen voor het rijm.
SMOKREGEN. Knokke. - Een fijne stuifregen.
SMOREN. Geestig gezegde te Uitkerke (en elders) van iemand die te veel rookt:
‘Hij smoort dat den bitter aan zijn neuze hangt!’
SPEERZEN. Dudzele. - ‘Entwien slaan dat ie speerst’: iemand een geweldige
rammeling geven. Speerzen hier met de betekenis van uiteenvliegen, iemand slaan
dat de brokken in 't ronde vliegen. Vooral gezegd van ouders die een kind een
geweldig pak slaag geven.
PUIPER. Heist. - Een zeeworm die in een kokertje van zandkorreltjes woont. Elders
(waar? Nieuwpoort, Oostende?) goudkammetje genaamd (twee goudkleurige
kammetjes steken uit het kokertje). Een Heistse visser zegde mij: ‘De netten van de
vissers zijn altemets zodanig opgepropt met puipers, dat zij hun boel (= net)
kwijtgeraken’.
J. DE LANGHE.

Volksbenamingen voor geneesmiddelen
Hier volgen een dertigtal namen die door de mensen van Reningelst en omgeving
aan de geneesmiddelen worden gegeven, wanneer ze die benoemen in het gesprek
en vooral wanneer ze die afhalen bij de dokter. De lijst werd samengesteld door Dr.
O. Desmyter, geneesheer te Reningelst.
‘Geneesmiddel’ wordt nooit gebruikt. ‘Medicament’ zelden. ‘Medicijn’ is synoniem
van ‘purgeermiddel’.
Er bestaat géén vaste benaming voor een geneesmiddel; wel een reeks vieze
benamingen, uit reden van de slechte smaak. Ziehier:
Bucht - stoffatie - kamedementen - pruts - akkerbilie - vuiligheid - smeerlapperij
- kalut - spuns - swanselinge - zop - affaire - vergif - sport - foefelinge - tuig - brol
- boeltje - spullen - kloterij - commande - bazar - mikmak - patati en patata - boutaalje
- fikkelinge - kalaberinge - pottekarij - fietjefatjerij - gelul - hutsepot - mengelsoen.
K.D.B.
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Blinkdozen en andere soldatennamen
(Vraagwinkel, hiervoor blz. 128)
Blinkdozen: zo was inderdaad, en nog in 't begin van de eerste wereldoorlog, de
bijnaam van de jagers te voet of groene jagers, die te Doornik gekazerneerd waren.
Ze werden aldus genoemd omdat de groene kleur van hun uniform hel afstak tegen
de donkerder kleuren van die der andere korpsen. Ze verloren dan ook hun naam
toen het Belgisch leger - ten minste de regimenten die aan het front stonden - de
khakidracht van de Engelsen overnam. Meteen was het verschil in kleur tussen de
regimenten verdwenen. Ik heb nooit een piot ‘blinkdoos’ horen noemen.
Blinkduze was te Gent de bijnaam van de ‘groene jagers’ (ook de chaskes [=
chasseurs-éclaireurs] genoemd), een speciaal korps van de voormalige burgerwacht,
bestaande uit leden van de gegoede burgerij, die natuurlijk altijd fijn en netjes
uitgedost waren.
F.V. Es
Vóór 1914 waren het de groene jagers en de karabiniers die deze naam droegen.
Waarom droegen zij die naam, en niet de piotten?
De zwartlederen riemen van jagers en karabiniers moesten geblonken worden met
was, met blink. Die soldaten kregen daarvoor dozen met blink, vandaar blinkdozen.
De riemen van de piotten waren uit wit leder en moesten gepoetst worden met een
soort wit poeder. Zij hadden met blink en blinkdoos niets te doen. Doch enkele jaren
vóór 1914, alleszins reeds in 1908, waren de riemen van de piotten uit zwart leder,
en dan kregen die mannen ook was of blinkdozen.
Deze inlichtingen heb ik vernomen uit de mond van een oud sergeant-majoor van
het 3e linieregiment, die te Ieper woont en nu 80 jaar oud is. Ik zelf heb hier de piotten
gezien vroeger met witte riemen, later met zwarte, en ik ben 71.
Om kort te zijn, blinkdozen waren vroeger uitsluitend jagers te voet en karabiniers,
en later werden de piotten misschien (althans volgens mijn zegsman?) ook zo betiteld.
Maar in elk geval heb ik nooit horen spreken van blinkdozen voor piotten, hier te
Ieper.
Nog een opmerking. De politiemuts van piotten en jagers zag er uit als volgt. De
piotten droegen een soort rond hoofddeksel, lijk de hulle van een doos, rood en
donkerblauw. De jagers droegen een rond hoofddeksel met onderaan een gele strook;
de bovenzijde was een soort afgeknot kegeltje uit groene stof. Op hun beste droegen
piotten en jagers geen kepi doch een sjako.
M. COCLE
Met ‘blinkdozen’ bedoelde men heel zeker de piotten niet, tenzij af en toe het
paardevolk (kavalerie en artillerie): deze mannen bestempelden af en toe alle
voetgangers met die spotnaam.

Biekorf. Jaargang 60

154
De naam piot was op zijn eigen reeds een spotnaam voor de linietroepen, en dat
voelden ze zelf aan. Ten bewijze Sareltje Sackenpré (die zou nu boven de honderd
jaar zijn, moest hij nog leven): hij was oudgediende van het 8e linie, en om hem te
plagen vroegen we hem: ‘Maar Sarei, bij 't hoeveelste piotten was je gij soldaat’ En
altijd was 't antwoord: ‘ha moa manniges, 'k was ik bij de linietroepen’.
Mijn vader was militiesoldaat bij de karabiniers te Brussel, 64 jaar geleden, en als
hij van die tijd vertelde en de karabiniers bedoelde was het altijd over de ‘blinkdozen’.
Gedurende zijn term in Duitsland in 1953 bij de karabinierswielrijders hoorde
mijn zoon Herman nog af en toe de naam ‘blinkdozen’, bestemd voor de jagers te
voet en de karabiniers.
Uit dit alles schijnt men te mogen afleiden dat de naam ‘blinkdozen’ werd gedeeld
door jagers en karabiniers. Overigens hadden - en hebben - beide wapens nog een
groen schild op hun boord. Het zonderlinge nu is dat de karabiniers - en niet de jagers!
- nog een hoorn hadden op hun boord en hun knopen. Hoewel hoorn veeleer doet
denken aan jager.
Toen ik, in de jaren 1926-27, bij het 3e jagers te voet was te Doornik en in
Elsenborn op kamp was, samen met andere wapens, o.m. met de karabiniers, meen
ik een zekere naijver te hebben bespeurd bij zekere gegradeerden, kwestie van die
hoorn: als zouden de karabiniers de hoorn van de jagers hebben afgenomen! In welke
omstandigheden dit zou geschied zijn, is een vraagteken. Is dit een legende, of wat?
Stavele. A. BONNEZ
Het staat buiten kijf dat de blinkdozen de groene jagers te voet en te paard waren die
inderdaad te Doornik gelegerd lagen. Zelfs vóór 't jaar '14 werden de blinkdozen
reeds verward met de krapatten ofte karapatten, die de karabiniers waren.
De piotten werden anders genaamd, de zandstuivers. De grenadiers dat waren de
platvoeten en de transporttroepen werden eenvoudigweg de strontboeren genaamd;
dit zijn althans de waarachtige bijnamen van de soldaten zoals ze bij 't volk in de
Leiestreek waren bekend.
Bij mijn wete hadden de lansiers geen bijnaam: om hun statige kledij met witte
koorden dwongen zij eerbied af, ten bewijze waarvan ik een gesprek kan mededelen
tussen twee meisjes op de Vismarkt te Brugge, waar vóór '14 een orgel in een danszaal
speelde. Het een meisjong zei tot het ander: ‘Anna hoekdt een beetje mijn kloefen
vaste da 'k een keer danse met diene' schoonen lansier!’
Hadden de kanonniers een bijnaam? Ik geloof dat z'er een hadden die zinspeelde
op hun vier jaren dienst, maar 'k ben hun naam bijster geworden.
G.P. BAERT
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Mengelmaren
Schieting met de balpijp
In 1854 bestond te Ieper een maatschappij van schutters met de balpijp; zij had haar
lokaal in Den Gouden Mortier, in de Boterstraat.
Op de dinsdag van de ‘communale feesten gezegd Thuyndag’ (8 aug. 1854) had
een schieting met de balpijp plaats op de Grote Markt, 's namiddags te 3 uur. De
Ieperse maatschappij kon, dank zij een toelage van de stad, 140 F prijzen uitschrijven:
de opper - vogel 50, twee zijvogels van 25 en twee zijvogels van 20 F. Vreemde
balpijpmaatschappijen waren uitgenodigd en men begaf zich in stoet naar de plaats
van de schieting. Twee zilveren medailles waren voorzien: een voor de verstkomende
en een voor de talrijkste maatschappij.
Dit alles volgens het programma van de feestelijkheden te Ieper ten jare 1854.
E.N.
Te Kortrijk bestond in 1825 een ‘Maetschappy der Bal-Pyp onderhouden in de
Herberg het Schippers-Huys’. Een zekere P. Dupont liet voor dat jaar de volgende
Nieuwjaarswens drukken, die door L. Defraeye van Deerlijk gevonden werd in de
papieren van Pieter-Jan Renier (De Vinkenier, weekblad, 1953 nr. 47).
Natuer heeft van haer eerste stonden
Gestadiglyk iets nieuws gevonden
Tot verheuginge van den mensch;
Maer noyt vond zy naer mynen wensch
Beter konst dan Vogel blaezen.
Daer ziet elkeen met verbaezen
Hoe met overgroot geweld
'T vogelken word neergeveld,
Niet door kruyd of staet gedreven
Maer door eygen kragt gegeven
Van Natuer, waerdoor den held
Ridderlijk den vogel veld.
Broeders, kond myn wensch hier gelden.
Gy zoud haest als roemryk helden
Praelen met het Eer-metael,
Door u edel konst behaeld.
Ja by u zou thans erleven
D'heyleeuw aen August gegeven.
Noyt volroemde Broeder-Schaer,
Dat is myn wensch voor Nieuwejaer.

Als toemaat geeft Dupont nog een jaarschrift mede: ‘Dat allen waeren liefhebber in
dit jaer veel vogels nederblaeze’.
Van L. Defraeye volgen nog verdere mededelingen in verband met de vraag over
de balpijp. Zie Biekorf hiervoor blz. 115.
V.
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Den tas ondertrekken
(hiervoor, blz. 127)
Ook in West-Vlaanderen, en zelfs te Zedelgem, kan het wel gebeurd zijn dat een
meisje, al was het maar in alle stilte, verliefd geraakte op een jongen, vóór die jongen
haar goed in het oog kreeg. Maar ook te Zedelgem zal het meisje die jongen wel niet
aan huis zijn komen opvrijen, vermoed ik, zodat het lieve kind ‘de tas’ ook wel ‘niet
ondertrekken’ zal. Of toch wel?
In elk geval heb ook ik de uitdrukking, die nota bene altijd negatief gehouden
wordt: de tas niet ondertrekken, geen schoven uit de tas trekken, nooit anders weten
gebruiken dan vanuit het standpunt van de toekomende echtgenoot, dus nooit vanwege
een vrouwelijk persoon. Met de betekenis dus: niet met iemands oudere, doch met
een jongere dochter trouwen, zodat de (= elke) oudere zuster nog ongehuwd blijft.
Zo zegt men ook: de oudste paarden moeten eerst van stal. En ook dat, meen ik,
slaat op geen mansvolk.
Nu is het in mijn geboortestreek, het Noord-Westen van de Kempen, halfweg
tussen Antwerpen en Roosendaal, zeker geen onaantastbare regel dat de oudste of
een oudere dochter eerst trouwt. En die tas mocht en mag er wél ondertrokken worden
indien ‘hij’ welkom was (is) en men vreesde (vreest) dat ie niet terug zou komen...
Zou het in West-Vlaanderen wel heel anders zijn? De zegswijze heb ik bij De Bo
(Anno 1873) niet aangetroffen, maar alvast Streuvels weet ‘van de zaak’ af: ‘Max
heeft [in Minnehandel] Claarke lief, maar hij moet trouwen met Claarke's oudste
zuster omdat zoo de wet is van het land’, naar De Pillecyn op blz. 68 van Stijn
Streuvels en zijn werk vaststelt.
Ook Loquela, 5, 61, kent het in 1885, al gaat een goed deel van het beeld er
ongetwijfeld bij verloren, want ‘tasch’ is hier zoals in andere gewesten, ook in vermeld
nummer van Biekorf, ook bij De Bo blz. 1134, de grote hoop, de massa, de tas
ingeschuurde graanschoven:
‘ONDERTREKKEN, ondertrok, ondertrokken, stemz. op trekken = kiezender hand
trekken. - 'k En wille mijnen tasch niet ondertrokken he'n: mijne oudste vooren! Geh.
Inghelmunster.
De tasch was een huisvol jonge dochters, waarvan de oudste niet, maar eene
jongere ten huwelijke gevraagd wierd.
Ondertrekken is bij Kramers sous-ligner’.
Ook in de derde druk (Lannoo, Tielt) wordt die tekst uit de eerste uitgave
onveranderd en zonder enige verklaring of ‘verstandhelper’ opgenomen. Is het niet
een beetje spijtig?
Want zou die inzender uit Ingelmunster de aangelegenheid wel goed gesnapt
hebben?
St.-Amandsberg
Dr. J. GOOSSENAERTS
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Het zwaard van Egmont
(Vraagwinkel, hiervoor blz. 128)
Vóór 1914 was er op het Stedelijk Musem te Ieper een vitrine waarin zich dat zwaard
bevond, met de vermelding dat Bisschop Rythovius Egmont in zijn laatste uren had
bijgestaan en zijn zwaard had gekregen. Dit museumstuk is vergaan in de brand van
1914, tijdens het bombardement van de stad.
M.C.
Over de persoonlijke betrekkingen van bisschop Rythovius met Egmont, gedurende
dezes verblijf te Ieper in de beroerde dagen van 1566, vindt men uitvoerige
bijzonderheden in Westvlaamsch Archief I (1939) 25-34, volgens Dagboek van
Hernighem.
Rythovius werd op de vooravond van de terechtstelling (4 juni 1568) inderhaast
naar Brussel ontboden. Hij bracht de nacht met de graaf door, troostte hem in zijn
vertwijfeling, hoorde zijn biecht en las 's morgens een Mis waarin Egmont
communiceerde. Met de graaf besteeg hij het schavot, bad samen met hem de laatste
gebeden en schonk hem zijn zegen in het uiterste. De beul zwaaide de bijl en het
bloed van Egmont spatte over het kleed van de bisschop van Ieper. De bebloede toga
van Rythovius kwam nadien in het bezit van zijn neef, Boudewijn Goossens, die ze
langen tijd heeft bewaard. Zou het zwaard van Egmont misschien ook langs die neef
om in Ieper bewaard zijn gebleven?
E.N.

Paaseieren
Biekorf 1958, blz. 92, bevat een vraag betreffende het gebruik om met Pasen eieren
rond te halen. Ik had daar reeds vroeger willen op antwoorden, doch met het laatste
paasfeest heb ik het gebruik te Staden aandachtig nagegaan.
Vanaf Witte Donderdag begonnen de misdienaars hun tocht door de gemeente.
Ze gingen van huis tot huis. En overal klonk het: ‘De messedienders zijn hier achter
ulder paaschei’.
Slechts bij de boeren kregen ze elk een ei. De burgers gaven een geldstuk(je).
Paaszaterdag tegen de avond hadden ze hun ronde beëindigd. In 1958 hadden ze nog
een ratelaar bij, om hun bezoek van verre aan te kondigen.
Gedurende de laatste oorlog gingen ook de scholieren bij de boeren om een paasei.
Schier ieder huisgezin at toen met de paasdagen koekebrood ‘geel van de eiers’. En
't was waar, want ze zagen niet op een paar ‘onder of boven’. Ze hadden ze tóch
gekregen.
Reeds een paar jaar na de oorlog was dit gebruik bij de scholieren verdwenen. De
schooljongens gingen na de oorlog niet meer rond ‘omdat ze het zo niet meer nodig
hadden’. De tijden waren verbeterd.
Staden
Maurits DEBAERE
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Kiekens van Izegem
De inwoners van Oudenaarde staan in de volkshumor bekend als Kiekens en
Kiekenfretters (Cornelissen, II 73). In de stad zelf werden er veel kiekens gekweekt
en Oudenaarde had elke donderdag een grote kiekenmarkt. Vooral Nederbrakel
leverde kiekens in grote hoeveelheid: de kiekens van Brakel waren zeer bekend, het
Brakelse ras had (zoals het Oudenaardse) een enkele kam, grijze pluimen en grauwe
poten. Te Nederbrakel, zegt men, waren bijna al de buizen op gewelven gebouwd,
om de vloer waar de kiekens gevet werden, te kunnen verwarmen. Doch ook van
elders kwamen te Oudenaarde kiekens op de markt, nl. uit Izegem.
De St.-Jorisgilde van Oudenaarde vierde in 1554 haar gaeydach op 1 juli, zoals
naar gewoonte. De spijskaart van de gildebroeders en -zusters bedroeg o.m. ‘vleesch...
vier braetverkens, een schaep, ses coppelen kiekens van Yseghem’ en dan nog allerlei
kruid en drank (E. Vander Straeten, Aldenardiana II 50; Gent 1894). Staan die kiekens
van Izegem ook elders als een specialiteit bekend?
G.E.

Een verdwenen hondwatermolen te Assebroek
Het is op verzoek van dhr. R. Crois, medewerker aan Biekorf, dat ik graag het
volgende mededeel.
Achter het oude gebouw (een gewezen orangerie) staande op het terrein van de
Europa-Jeugdherberg, langs de Baron Ruzettelaan, te Assebroek, zit er een zwaar
verankerde gemetste (bakstenen) blok in de grond. Daarnaast lag er een tamelijk
diepe vijver of grote waterput, waaruit tot in 1953 water opgepompt werd met een
motorpomp, die op deze blok gemonteerd was.
Volgens mij een oude man, uit de buurt, vertelde, wist hij, als jongen, dààr een
hondenwatermolen gebouwd. Deze bestond uit een rad - gemaakt in de vorm van
een ronde bak met treden - waarin een hond in trappelde. Deze hond deed door
voorwaarts te lopen het rad draaien. Dit stond in verbinding, door een stang, met een
soort zuiger, zoals wij die kennen bij een oude keukenpomp (een ‘pompeemer’ zeggen
ze te Assebroek). Langs een buis die in het water hing werd het water omhoog gezogen
en liep dan in vergaarbakken. Dit water diende om de sierbomen en planten - welke
op dit terrein gekweekt werden - te besproeien.
Er zat altijd veel ‘kwelm’ in de vijver, want hij kwam zelden droog. Daarbij werd
deze dan nog gevoed door een grote gracht, die het water van omliggende landerijen
afvoerde.
Deze hondenwatermolen moet tijdens de wereldoorlog 14-18 (of misschien juist
ervoor?) verdwenen zijn. De zegsman wist het ook niet meer juist te verklaren.
Weet iemand daar toevallig iets meer van?
A. DE GROOTE
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Oude Vlaamse lachedingen
Hierbij wat ik nog gister moest horen van mijnen - God zij geloofd en gebenedijd ongeletterden Harelbekenaar. De man is de tachtig voorbij, wees van zijn elf jaar en
werkt nog in de wasblekerij. Zijn oom zwom nog twee keers over de Leie toen hij
in de zeventig was, en stierf als waard van d'herberg Sinte Barbara op 94-jarige
ouderdom. Mijn zegsman was misdienaar in den tijd van Gezelle, in de jaren '80-'90
toen Remi Ghesquiere op O.-L.- Vrouwe 't orgel speelde, 't En is maar om te zeggen
wat voor man dat is.
Toen mijn vrouw zei: En een mens moet dat allemaal verdragen, was 't antwoorde:
ja-hij,
ter eere Gods
en ter eere van Betje;
is 't voor niet lange
't is voor een letje.

En verder in 't gesprek bij 't bepalen van de juiste mate: ‘'t Een is 't één en 't ander is
't ander’ zei de oolijkaard: ‘En 't een is steen en 't ander is moortel en ze bouwen daar
huizen mee’.
En toen daar gesproken werd over een dikke keerse die niet en wilde branden
tijdens de donkerte bij een kortsluiting en de verklaring gegeven werd dat het lament
dobbel thoope lag en de uitstekende wiek deed knetteren maar niet en deed branden,
zei hij dat hij zovele met keersen had ommegegaan, keersen gesnoten in de kerke,
keersen gedoofd met den keersendopper, keersen op grauw papier gestreken tegen
de borstvallinge, keersen gewreven tegen de kertesmerte in hete zomers, roetkeersen
in de spoelkuipe gedaan voor 't stijven van de lijnwaden hemden, maar een keerse
die niet 'n wil branden omdat de wieke vernesteld zat in de was, 't eerste geval in zijn
leven.
‘Maar’, zei hij, ‘binst de wijle dat we nu toch van keersen kouten, wat brandt er
langer, een roetkeerse of een waskeerse?’
- Een goede harde waskeerse van eigen.
- ‘Geen ééne’, zei de man van Harelbeke, ‘ze branden allemaal korter’.
G.P. BAERT

Opgraving te Kortrijk
Tijdens de maand maart werd te Kortrijk door de Dienst voor Opgravingen een klein
onderzoek ingesteld langs de Leie (Zwijnmarkt) en in de Conventstraat. Op één plaats
kwamen verschillende 4e eeuwse Romeinse scherven aan het licht; keramiek uit die
tijd was tot dusver in het stadscentrum nog niet gevonden. In de Conventstraat werd
een meer dan 2 m brede muur gevonden, die evenwijdig met de Leie loopt. Deze
muur, gemetseld met kalksteen en grote baksteen, dateert waarschijnlijk uit het einde
der 13e eeuw, toen de Fransen het kasteel verbouwden.
D.
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Vraagwinkel
Oude muntnamen
Een Brugs inventaris van 1567 vermeldt de volgende ongewone muntnamen: ‘Een
brootkin ghuldene. Een caetskins ghuldene’. Onbekend zijn mij ook een paar kleinere
munten door dezelfde inventaris opgegeven: ‘In dobbel crayebeken, 33 groon. Vier
turcsche aspers’. Ik vermoed althans dat deze laatste namen van kleinere zilvermunten
zijn. Elke mededeling daarover is welkom.
B.C.

Schapersverdiensten
Hoe werd de schaapherder alhier betaald? De betaling verschilde van streek tot streek.
Men betaalde hem ten dele in geld en ten dele in natura (graan, eetwaren), somtijds
alleen in geld. In Picardië werd hij in geld en graan betaald. Het gebruik verschilde
ook naar gelang de schaper in dienst was van een schaapboer en alleen voor diens
rekening werkte, ofwel een troep schapen van verschillende eigenaars te leiden had.
- Hoe waren de gebruiken in Vlaanderen?
P.R.

Weefschool te Anzegem
Om de kinderen van beide geslachten te onttrekken aan de bedelarij werd in 1771 te
Anzegem een weefschool gesticht. Is er iets meer daarover bekend?
M.L.

Vlamingstraat te Delft
De Divisiekroniek (ed. Leiden 1517; f. 192b) verhaalt de nederlaag van de Vlamingen
in 1305: zij worden door de Hollanders achtervolgd ‘ende commende tot Delft worter
vijf honden vanden Vlamingen geslegen in een strate dye noch tot huden opten dach
hiet die vlamingstraet’. Is deze straatnaam te Delft nog bekend? en is de traditie van
de kroniek nog bekend in de lokale literatuur?
E.N.

Gulden Sporen te Maastricht
Bij A. Duclos, Onze Helden van 1302 (blz. 453 van de uitgave Roeselare 1902) lees
ik het volgende: ‘Willem van Gulik zond ook eenige van die sporen (van gevallen
Franse ridders) naar Maastricht; maar wat er van geworden is, heb ik niet achterhaald’.
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Waarop steunt die bewering van Duclos? Deze vraag werd eens gesteld in Biekorf
(1952, blz. 72) en is, meen ik, onbeantwoord gebleven?
D.S.

Spel met plakwaaier: een briefke zenden
‘We gaan onze plakwaaier gaan opsteken!’ zo zeiden we in onze schooltijd te Kortrijk,
vijftig jaar geleden. Dit spel met de vlieger (cerf-volant) is nu zo goed als vergeten.
En ook de vakwoorden van het spel zijn vergeten. Als de plakwaaier goed hing - en
het was een kunst om goed ‘end uit te laten en end in te trekken’ - dan zond men
hem een briefke: een doorboord papierschijfje dat op het hevelte (koord) naar boven
liep. Een boodje zenden, zeiden mijn kozijns van Kuurne. Welke namen droeg dat
briefje elders nog?
G.C.
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[Nummer 6]
Het debat over Vlaanderens roem in het Jezuïetencollege te Brugge
1605
De inneming van het ‘roversnest’ Oostende door Spinola in september 1604 bracht
een grote opluchting over onze gewesten. Het was nog niet de vrede. Men was echter
op weg naar een overeenkomst, op weg naar het Bestand dat vijf jaar later tijdelijk
een vreedzame coëxistentie tussen Noord en Zuid zou inluiden.
Geen provincie van het Zuiden had meer de vrede nodig dan Vlaanderen. De ellende
was ontzettend. Farnese had in 1584-85 wel de versterkte steden veroverd, doch het
platteland had hij aan zijn lot overgelaten. En dat lot bestond uit methodische
rooftochten ondernomen door de vrijbuiters van Sluis en Oostende, en ook nog door
wilde benden deserteurs. Farnese's bestuursjaren zijn voor het platteland van het
Brugse Vrije en voor de kastelnijen van Kortrijk en Ieper een ramptijd geweest zonder
weerga. Hoeven en landerijen lagen verlaten. De dorpen waren ontvolkt, de wegen
onveiliger dan in de verre tijden van de roofridders. In zijn groot werk over Alexander
Farnese heeft Prof. van der Essen deze sombere bladzijde uit de landvoogdij van zijn
held overgeslagen en daardoor de waarheid te kort gedaan. Toen Farnese overleed
te Atrecht in december 1592 waren de
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afgevaardigden van de Vier Leden van Vlaanderen juist in deze stad aangekomen
om hem de onhoudbare toestand van hun provincie voor ogen te leggen. Ook het
bestuur van aartshertog Ernest en van Fuentes had weinig of geen verbetering
gebracht.(1)
De inneming van Oostende was dan ook de dageraad van de herstelling die door
de aartshertogen Albrecht en Isabella met grote toewijding zou doorgevoerd worden.
Stad en land herleefden, men kon veilig de heropbouw aanpakken. De Vier Leden
van Vlaanderen belegden een vergadering te Brugge. En de laatstejaars van het
Jezuïetencollege maakten zich gereed om de keur van magistraten en geestelijken
op een proef van hun latijnse welsprekendheid te vergasten.
Het Brugse college was alsdan in opbloei onder de leiding van rector Jacob van der
Straeten. Een paar jaar later (1607) zou de eerste steen gelegd worden van het nieuwe
gebouwencomplex van de Boomgaardstraat. De paters van de Sociëteit hadden echter
nog geen monopolie van de latijnse studies. Zij ontmoetten zelfs een concurrent in
de persoon van Gabriel Janssens (Janssonius), die een latijnse school te Brugge had
opgericht en de magistraat van het Brugse Vrije op zijn kant had. Janssens had in
1604 zijn leerlingen een latijnse comedie laten opvoeren en hij zelf had een ‘oratie’
gehouden. Op 13 juni 1605, een donderdag, kwamen echter de leerlingen van het
Jezuïetencollege aan de beurt. Niet voor de magistraat van het Vrije, zoals Janssonius'
discipelen, doch voor de afgevaardigden van de Vier Leden van Vlaanderen. Mgr.
de Rodoan, bisschop van Brugge, en Jean Bourier, abt van de St.-Andriesabdij, waren
op de zitting tegenwoordig.
De ‘exercitatio scholastica’ van de leerlingen was eigenlijk een debat over
Vlaanderens roem. Waarin ligt Vlaanderens hoogste roem? Mars, Apollo en
Mercurius, de beschermgoden van Vlaanderen, zijn daaromtrent onenig geworden
en betrekken de godin Religio in het debat. Brugge maakt de betwisting aanhangig
bij Flandria, die het geding zal voorzitten. Zo wordt een oratorisch spel ingekleed,
dat feitelijk neerkomt op een Laus Flandriae, een lofspraak van Vlaanderen, in de
vorm van een tornooi van wel-

(1) Over de toestand van het platteland na het beleg van Oostende, zie de bijdrage van L. Vanheule
in Biekorf 1953, 223-237 (dekenij Torhout). - Over de Vrijbuiters in de streek tussen Brugge
en Gent, vooral te Zomergem, zie de belangrijke studie van M. Kyckaert in Appeltjes van
het Meetjesland IX (1958) 106-122; alsook voor de kastelnij Kortrijk onze bijdrage in
Handelingen Gesch. Oudh. Kring van Kortrijk NR. XIII (1934) 277-292. Vgl. ook Biekorf
1958, 97.
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sprekendheid met twee toerbeurten. Het geheel beslaat ongeveer 100 bladzijden klein
quarto(2).
Vier sprekers treden op: Mars, Mercurius, Apollo en Religio, en betogen
achtereenvolgens dat de krijgsroem, de welvaart, de staatkunde, de godsdienst de
roem van Vlaanderen uitmaken. Aan wie de lauwerkrans? De jury is samengesteld
uit Flandria en de Vier Leden: Brugge, Gent, Ieper en het Brugse Vrije. Zij zijn de
interloquentes die tussenkomen op het einde van elk betoog en ten slotte eenstemmig
de prijs van uitmuntendheid toekennen aan Religio. De drie mededingers volgen ex
aequo en erkennen hun meerdere in de Godsdienst.
De leerlingen-auteurs van de redevoeringen zijn:
Nicolaus van Wommene (Religio).
Jacob de Mil (Apollo), zoon van Martinus. Werd later taalman en ten slotte
pensionaris en griffier van het Vrije.
Nicasius Audejans (Interloquentes), zoon van Mattheus en Agnes de Damhoudere.
Stamvader van een Brugse ambtenarenfamilie. Werd heer van Ter Walle (Meetkerke).
Boudewijn Rommel (Mercurius). Nicolaus van den Dorpe (Mars).
Deze twee laatsten traden in de Sociëteit van Jezus en waren jarenlang werkzaam
in de Hollandse Missie.
Bij de redactie hebben de studenten (flink bijgestaan door hun leraars!) de volgende
bronnen benuttigd. Voor de Vlaamse geschiedenis: Meyerus (Res Flandricae, 1531
en Annales, 1561) en de van hem afhankelijke Oudegherst (1571) en Marchantius
(1596). Ook Froissart en de Franse historici Gaguin en Paulus Aemilius werden
geraadpleegd. Zeer veel werd ontleend aan de bekende beschrijving van Guicciardini
(1567). Voor de kerkgeschiedenis zijn de bronnen: Baronius, Miraeus (Elogia 1602)
en Molanus' Heiligenkalender van de Nederlanden (Natales SS. Belgii 1595). Terloops
worden ook de wereldkroniek van Antoninus van Florence alsook Nicetas (voor de
inneming van Constantinopel) en Thomas van Cantimpré (voor het kind Achas)
aangehaald. De Flandria Generosa werd geraadpleegd in een handschrift uit de
bibliotheek van Pamelius; een paar nota's werden ontleend aan de kroniek van
St.-Bertijns van Johannes van Ieper en aan een commentaar van de humanist Cruquius
van Mesen.
De bekroonde Religio laten we nu eerst het woord voeren. Dan volgen Mercurius
en Apollo. Mars krijgt de laatste, en niet de minste, plaats want hij heeft de
dramatische gebeurtenissen uit onze geschiedenis te behandelen.
Door een vertraging van de vergadering van de Vier Leden konden de auteurs zelf
hun tekst niet voordragen, zij waren reeds

(2) De titel luidt: Iudicium Panegyricum Quadrimembris Pop. Flandriae: Quo laudum genere
potissimum praestet Flandria; Militia? Politia? Opibus? Religione? Actiones duae. [Vignet].
Brugis Fland. Apud Petrum Soetaert. Anno M.DC.V. - De afmetingen zijn 15 × 19,5. Niet
gefol. noch gepag. Heeft de katernen A tot L + halve katern M. - A. Visart de Bocarmé,
Recherches sur les imprimeurs brugeois, Brugge 1928, p. 34. Zie de buitentekstplaat in dit
nummer.
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aan de universiteit. Hun plaatsvervangers waren de leerlingen van het volgende jaar
t.w. Pieter Reivaert, Franciscus van Sandyck, Martinus Spillebeen en Jacob Bruninck.
De tekst van Flandria en de Vier Leden werd gezegd door Joannes de Gryse,
Ludovicus Egghelinck, Franciscus van de Voorde, Jacob Rommel, Dionysius van
Woestwinckele.

Religio of de Godsdienst van Vlaanderen
Ik was in Vlaanderen en telde er heiligen nog vóór de opkomst van het grafelijke
huis, zo betoogt Religio. De trouw aan de Kerk heeft vorst en volk steeds gekenmerkt:
Tanchelm verscheen te Brugge om er verjaagd te worden; het volk van Brugge, trouw
aan paus Urbanus, schuwde zijn eigen (clementijnse) kerken en ging zijn Pasen
houden te Gent. Conflicten van onze graven met Rome komen niet ter sprake, Religio
haalt alleen stichtelijke voorbeelden aan, o.m. de devotie tot het H. Graf van Dirk
van de Elzas en gravin Sibylla, de stichting van de St.-Pieterskerken door Robrecht
de Fries en van de talrijke hospitalen en godshuizen door Johanna en Margareta van
Konstantinopel. Boven allen schittert Karel de Goede, de vader der armen, die als
martelaar viel onder de hand van naamloze misdadigers. Een voorbeeld was ook
Karel de Stoute die niet toeliet dat zijn soldaten, bij de verwoesting en plundering
van Dinant, de goede zeden zouden kwetsen. Naast de vorsten hebben Vlaamse
bisschoppen en abten in eigen land en in den vreemde door hun deugden uitgeblonken.
Religio legt haar mantel over de episode van het Protestantisme in Vlaanderen.
Als voorbeeld van verzet tegen de Geuzen kon de woordvoerder moeilijk Gent,
Brugge of Ieper aanhalen, hij kiest dan ook het trouwe Sint-Omaars als model voor
heel Vlaanderen. De ketterij wordt alleen retorisch beschreven als een negenkoppige
hydra die huist in de spelonk van Holland (Batavorum antra). De nieuwe bisschoppen,
en last not least de aanwezige Mgr. de Rodoan, zijn kampioenen voor het behoud en
herstel van de katholieke eenheid.
In haar repliek komt Religio terug op de roem van de oude abdijen als centra van
gewijde wetenschap en heeft een bijzondere vermelding over voor de abt Hauscilt
van den Eekhoute, wiens profetie in de jongste tijden schijnt in vervulling te zijn
gegaan. Vlaanderen heeft een kroon van heiligen in Makarius, Guthago, Gerulphus,
Godelieve, Achas van Torhout. Heiligen als Bernardus en Thomas van Kantelberg
bezochten ons land. Waar ziet men rijker kerkschatten dan in de O.L. Vrouwekerk
te Brugge? De Duinenabdij draagt de tekenende bijnaam van Zilverberg. Kostbaarder
dan dit alles zijn echter de relikwieën en vooral de énige schat van het H. Bloed. En
waar zijn de kloosters talrijker dan in Vlaanderen? Het graafschap telt 57 abdijen en
meer dan 130
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kloosterstichtingen. Gent heeft 55, Brugge 60 kerken en kapellen... Bloeiend is hier
bijzonder de devotie tot O.L. Vrouw die tot uiting komt in bedevaartplaatsen als
Ieper, Brugge, Aardenburg, Lissewege, Bollezele, Oudenaarde.
Religio eist ten slotte de kruistochten en de militaire overwinningen voor zich op:
de godsdienstzin bewerkte de overwinning bij Kortrijk en ook onlangs nu weer de
inneming van Oostende! Wat al gebeden en processiën en goede werken hebben hier
te Brugge gedurende vier jaar de zegen over dit beleg afgesmeekt. Niet Mars, doch
Religio heeft de oninneembare stad veroverd.
De uitspraak lokt geen betwistingen uit. In naam van de Vier Leden erkent het
Brugse Vrije dat al de oorlogen van Vlaanderen werden gevoerd omwille van de
Godsdienst, dat de welvaart en de rijkdom vooral in de kerken en kloosters te vinden
is en dat Vlaanderens roemrijkste figuren de heiligen zijn. De erepalm komt aan
Religio toe.

Mercurius of de Welvaart van Vlaanderen
Mercurius, de god van handel en nijverheid, kan zich niet beroepen op de bloei van
zijn zaken in 1605: de welvaart van Vlaanderen zal hij liefst historisch behandelen
aan de hand van Guicciardini (1567), die zelf heel wat ontleende aan Meyerus (1531).
Zo komt hij tot een lyrische beschrijving van Vlaanderen als een aards paradijs, waar
een lamentatie, als deze van Zeger van Male over de stad Brugge (1592), dichter bij
de werkelijkheid zou geweest zijn.
Alles is hier dus in overvloed, wild, gevogelte en vissen. Onze landbouw en veeteelt
zijn heinde en verre beroemd: de schapen van Veurne, de zware vette beesten van
Lampernisse, de paarden van het Vrije, de groenten van Kadzand. De Vlaamse boter
heeft een wereldfaam. Een Vlaming, Beukels van Biervliet, vond het haringkaken
uit. Onze bloeiende weefnijverheid mag bogen op het gehistorieerd damastlinnen
van Kortrijk: nog onlangs werd een prachtig stel tafellakens ‘met de XVII
Provinciën’(3) aangeboden aan de Aartshertogen, die dit wonder van vakmanschap
naar Spanje hebben gezonden. De tapijten van Brugge, Gent en Wervik zijn beroemd.
Jan van Eyck vond de olieverf uit en schilderde het Gentse altaarstuk zo mooi, dat
koning Filips er een kopie van liet maken. Naast vele kunstenaars telt Vlaanderen
ook kunstenaressen in de persoon van Suzanna Horenbout en Livina Bening, die als
miniaturisten in Engeland hoge roem hebben verworven. Pieter Coecke van Aalst
was als bouwmeester en schilder gehecht aan het hof van Keizer Karel.
Brugge, de wereldmarkt, zag de naam van zijn Beurs door heel Europa
overgenomen. Vlaanderen is de naam voor de Nederlanden

(3) De enige vermelding van de XVII. Provinciën in het debat.
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in Frankrijk, Spanje, Italië en de wereld rond. Waar vindt men steden met een
waterleiding en een Waterhuis als Brugge, met een Lakenhalle als Ieper? Welke
hofhouding kan met deze van de Bourgondische prinsen vergeleken worden? Waar
vierde men schitterender blijde inkomsten? De Franse koningin, Johanna van Navarra,
vond weleer in Brugge zeshonderd koninginnen, hoeveel moet Gent er dan tellen,
en Vlaanderen in zijn geheel? De Spanjaarden die Filips II bij zijn eerste bezoek
alhier begeleidden riepen in verbazing uit: ‘Vlaanderen!... Maar hier zijn stad en land
niet te onderscheiden, Vlaanderen is heel en al één stad!’ Zo scheen hun dit land van
1154 dorpen en 62 steden toe. En welke steden!... Mercurius haalt hier voor de huizen
en inwoners van Gent de cijfers van Guicciardini en Marchantius aan, de luister van
Brugge tekent hij naar de uitspraken van Aeneas Sylvius (ca. 1450) en Barlandus
(1526).
Mars moge nu ook groot gaan op Vlaanderens krijgsroem, zo besluit Mercurius
zijn betoog: doch wie anders dan het rijke Vlaanderen heeft immer de oorlogen
betaald? Zie maar dit langdurige en nu pas besloten beleg van Oostende: welk aandeel
hebben de Vier Leden daarin niet genomen door levering van materialen, steen en
hout, voor de militaire bouwwerken, door het gieten van kanonnen. Ontzaglijk zijn
de sommen die Vlaanderen tot de overwinning van de Aartshertogen heeft
bijgedragen(4).

Apollo of de Regering van Vlaanderen
Apollo zal de voorrang van de staatkunde en de beschaving pleiten. Zijn taal ruikt
naar de Griekse Muzenberg, in Flandria herkent hij een tweelingzuster van zijn
geliefde Attica: geen staat is, als Vlaanderen, de weerga van Athene en Rome. Door
zijn vierledige inrichting weerspiegelt Vlaanderen de onvolprezen politieke inrichting
van Attica.
De Vlaamse schepenbanken stellen de rechterlijke apparatuur van de Oudheid in
de schaduw, de Areopagus van Athene vond zijn meerdere in de magistraten van het
Vrije die, virtuozen in hun vak, op één dag - van 's middags tot 's avonds laat en dan,
bij toortslicht, tot middernacht - staande en gaande tussen de drommen landlieden
op de Burg, tweeduizend zaken in forma wisten af te handelen. De Vlaamse
magistratuur overtreft deze van Athene ook nog omdat zij in dienst staat van het Huis
van Vlaanderen, het alleredelste vorstenhuis van de wereld, dat keizerlijk is in al zijn
vertakkingen en geledingen.
Miskenning van het dynastisch gezag werd hier nooit geduld, getuige de
terechtstelling van de oproerling Artevelde. En met

(4) Over de taak van Brugge als hospitaalstad gedurende het beleg van Oostende wordt niet
gesproken. Zie daarover Biekorf 1956, 12-15.
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uiterste strengheid werden de wetten steeds gehandhaafd. Hier noemt Apollo de
(traditionele) baljuw met de witte roede, ingesteld door Boudewijn van Rijsel, en de
strengheid van Liederik die, als een tweede Manlius Torquatus, zijn eigen zoon om
een kleine wetsovertreding met de dood heeft gestraft. Door zijn stoïcijnse trouw
mag Gwijde van Dampierre als een tweede Epaminondas gelden.
Apollo loopt verder hoog op met de taal der Vlamingen die, naar de lering van de
(alsdan gezaghebbende) Goropius Becanus, de oertaal van de mensheid is en alle
andere talen overtreft door haar rijkdom. Ook hebben de magistraten van Brugge en
het Vrije steeds hun gehechtheid aan het gebruik van de moedertaal in bestuur en
gerecht laten blijken. Voor Apollo bestaat echter geen letterkunde in de volkstaal,
zelfs Maerlant is hem onbekend. Vlaanderen is een land van veel (in het latijn
schrijvende!) dichters en geleerden, zo Lipsius getuigt. Vlaanderen is een lusthof
van doorluchtige adellijke geslachten. Aan de Vlaamse ridderheren komt de eer toe
valken en sperwers uit het Noorden te hebben ingevoerd en ze voor het eerst tot
jachtvogels te hebben afgericht. Een bekroning van de staatkundige roem van
Vlaanderen ziet Apollo in de stichting te Brugge van de orde van het Gulden Vlies.

Mars of de Krijgsroem van Vlaanderen
Mars, de krijgsgod van Vlaanderen, komt nu aan het woord. Hij beschikt over de
rijkste letterkundige documentatie; voor krijgszaken is zijn bron, de Annales Flandriae
van de pastoor van Blankenberge, onuitputtelijk. Zijn thesis is, dat Vlaanderen de
roem van Rome evenaart zoniet voorbijstreeft.
De antieke krijgsgod Mars bracht zijn kinderjaren door in Thrakië, zijn jeugd in
Italië, zijn mannenjaren echter in Vlaanderen. Getuige de Marstempel die te Oostburg
werd blootgelegd, getuige ook de talrijke munten met de beeldenaar van Mars die
dagelijks alhier worden opgegraven. Mars heeft echter zijn plaats afgestaan aan
Sint-Joris, de christelijke oorlogsgod: zo werd Robrecht van Jerusalem zoon van
Sint-Joris genoemd.
De Vlamingen hebben reeds, onder de naam van Nerviërs, grote krijgsroem geoogst.
En wat al heldendaden hebben zij sedertdien op hun eigen naam gesteld. Gent wist,
als belegerde stad, Aalst en Dendermonde in te nemen (1379). Roemrijke
overwinningen werden behaald door hertog Filips (St.-Riquiers in Le Vimeu, 1421)
en Karel de Stoute (Montlhéry, 1465). Vlaamse ridders namen Franse koningen
gevangen: aldus Denijs van Moerkerke (bij Cassel) in 1356 en Charles de Lannoy
in 1525. Willem van Loo had zo'n heldenstuk reeds voorgedaan met de koning van
Engeland. Heroïsche figuren zijn: Filips en Pieter van Maldeghem, die uitschitterden
te Bouvines; de Gentse vaandrig Cornelius (Sneyssens), die een tweede ‘held van
Cannae’ mag genoemd worden; Jan
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Plateel, die bij Kales hertog Filips heeft gered; Witsius, die tegen de Turken in
Hongarije streed. En de vrouwen van Vlaanderen moeten voor de Oudheid niet
onderdoen: een Semiramis was een zekere Margareta (alias Johanna) van Vlaanderen
die, als ‘koningin van Bretagne’, tegen de heer van Blois te velde trok; waardige
Camilla's waren de dappere vrouwen van Nieuwpoort (beleg van 1488), rasechte
Amazonen de vrouwen van Gent die, in een niet te dateren episode, hun mannen tot
de strijd hebben aangespoord en bereid stonden om zelf naar de wapens te grijpen.
Glansrijk was de overwinning van Karel de Stoute op de stad Luik: het perron,
palladium van de bisschopsstad, werd als trofee naar Brugge overgebracht om hier
het Beursplein te versieren.
Al deze roem wordt echter in de schaduw gesteld door de overwinning op de
Fransen bij Kortrijk in 1302. Hier behaalden de Vlamingen een zege op een coalitie
van al de volkeren der wereld. Mars vult hier twee bladzijden met een lyrische
beschrijving die de retorische hoogtepunten van zijn drie concurrenten ver overstijgt.
De bladzijden door Meyerus aan 1302 gewijd, werden vóór de opkomst van de
Vlaamse Romantiek, in geen letterkundig opstel ooit zo gloedvol geïnterpreteerd.
Zeer handig wordt dit stuk door Mars als peroratie van zijn eerste spreekbeurt
uitgewerkt.
Graaf Gwijde ligt in de kerker. Filips de Schone stookt heel de wereld op tegen
Vlaanderen dat overrompeld wordt door de legers van Frankrijk, Spanje, Italië,
Duitsland, Brabant, Henegouwen, Holland en Zeeland; en daarbij komen nog de
troepen van de Joden, Turken en Moren. Het Engelse bondgenootschap werd door
een verdrag afgesneden. Zoals het oude Syracuse moet Vlaanderen op twee fronten
tegelijk oorlog voeren. Welk een heldenmoed en wat voor zegepralen zou men hier
moeten beschrijven! Triomfen die Vlaanderen tooien met een krans van
onsterfelijkheid! Brugge neemt de leiding van de strijd die een vrijheidsoorlog is:
het gaat om de graaf, om de stad, om het behoud van het land. Brugge roept heel
Vlaanderen ten strijd. Een onsterfelijke overwinning bekroont de dapperheid en de
eensgezindheid van de Vlamingen, Kortrijk wordt de grafkuil van de vreemde
volkeren. De Vlamingen lieten er amper 100 man tegen 20.000 op de Franse zijde.
Na hun overwinning bij Cannae verzamelden de Carthagers drie korenmaten
vingerringen van gevallen Romeinen: gij Vlamingen hebt het beter gedaan, zegt
Mars triomferend, gij hebt 700 vergulde sporen opgeraapt en, volgens een betrouwbaar
auteur, zouden het er zelfs 4000 geweest zijn(5). Een trofee werd in de kerk van Kortrijk
opgericht. Zo groot werd alsdan de militaire faam van de Vlamingen, dat geen vijand
hen nog durfde rechtstreeks aan te vallen.

(5) De vergelijking met de korenmaten van Cannae vonden we voor het eerst in ons Brugse
debat. Werd dit motief ontleend aan Paulus Aemilius? Ik kon dit niet nagaan. Het komt echter
ook voor bij latere Franse geschiedschrijvers. Zie daarover Biekorf 1952, 160-161.
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Zo overweldigend ook is deze tirade van Mars, dat Religio het nodig zal achten op
het einde van haar repliek de gloriekroon van Kortrijk aan de krijgsgod te ontrukken:
de overwinning bij Kortrijk werd behaald door de vroomheid van de Vlamingen die,
vóór de strijd, het Allerheiligste vereerden toen het door hun rangen werd omgedragen.
Zo beweert Religio, en de andere partijen geven toe.
In zijn repliek laat Mars de graven van Vlaanderen naar voren treden als
‘koningmakers’ in Frankrijk en Engeland; ook in Luik en Keulen traden zij op als
beschermers van de troon en van de legitimiteit. De reeks overwinningen wordt
aangevuld met een half dozijn namen, o.m. Cassel, Crécy, Sluis en Pevelenberg: de
kaars van O.L. Vrouw van Blindekens herdenkt jaarlijks deze laatste victorie. De
verovering van Zeeland en Holland door de Vlamingen in 1304 wordt beschreven
met een overdrijving die de moderne lezer doet blozen; deze toespeling op het
Noorden zal echter het officiële gevoel van de Brugse overheidspersonen hebben
gevleid. En Mars pleit verder... Veroveren en heroveren konden de Vlaamse
souvereinen als geen andere: noemen we alleen Robrecht van Jeruzalem, Boudewijn
van Konstantinopel en Filips de Goede, die een tocht tegen de Turken zoniet ondernam
dan toch voornemens was te ondernemen. Als gedachtenis van die roemrijke tochten
in het Oosten draagt het graafschap de zwarte leeuw op gouden veld in zijn wapen.
Wat zouden de Romeinen over zoveel heldendaden hebben geschreven? vraagt Mars
in zijn peroratie. De lof die Rome's redenaars en geschiedschrijvers aan Alexander
en Pompeius toekennen, zouden zij verleggen op de naam van de Vlamingen en geen
woorden genoeg daarvoor vinden. De Vlamingen overtreffen zelfs hun modellen:
zoals de Romeinen hebben zij hun bondgenoten steeds trouw verdedigd, zij hebben
echter nooit het gebied van hun bondgenoten veroverd, hetgeen de Romeinen wel
hebben gedaan, maar dat was niet christelijk. En de Vlamingen zijn in al hun oorlogen
steeds christelijk geweest. Het Huis van Vlaanderen heeft immers een goddelijke
zending te vervullen en is daarom onvergankelijk.
Dit laatste wordt door de andere partijen aanvaard en bevestigd: Apollo en Religio
kennen de wonderbare roeping van het Huis van Vlaanderen. O.L. Vrouw heeft
immers zelf aan de moeder van Liederik voorspeld dat zijn nageslacht tot het einde
der tijden over Vlaanderen zou regeren. En vier eeuwen later hoorde de gezant van
Robrecht de Fries een dergelijke profetie uit de mond van een geheimzinnige
vrouwengestalte, die hem op de weg naar Keulen verscheen: de stam van de graaf
van Vlaanderen zal regeren, zo zei de stem, tot aan de komst van de Antichrist. En
tot heden toe (1605), onder de voorspoedige regering van de Aartshertogen, is dit
orakel bewaarheid geworden.
Tot zover onze welsprekende jonge Brugse redenaars.
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Dit oratorisch debat is een waardevol tijdsdocument. Het verplaatst ons in de prille
jaren van het Brugse gymnasium, waar bevoorrechte jongens een opleiding genieten
die hen tot hogere studies te Leuven of Dowaai zal toegang geven. De leerlingen van
de Jezuïeten waren de toekomstige magistraten, artsen en hogere geestelijken van
Brugge, - de leidende stand van stad en land. Vaderlandse geschiedenis stond alsdan
niet op het leerprogramma, alleen de geschiedenis van Griekenland en Rome was
van tel in een ratio studiorum die geheel op de antieke letterkunde gericht was. Wijst
het debat van 1605 op een pedagogische verruiming? Wordt hier soms een soort
programma van vaderlandse geschiedenis geschetst?... Dat niet. Meer dan een
gelegenheidsstuk is het niet geweest. De catalogus van twee eeuwen Jezuïetentoneel
bevat niet meer dan een paar vaderlands-historische stukken: Liederik de Forestier
(Ieper 1634) en de Valse Boudewijn (Mechelen 1636). Het eerste handboek voor
vaderlandse geschiedenis, bestemd voor onze schooljeugd, zou eerst na de opheffing
van de Sociëteit verschijnen onder de titel Epitomes Historiae Belgicae (1782), een
didactisch monstertje van de Theresiaanse academicus Des Roches.
Als een Laus Flandriae, een Lofrede op Vlaanderen, staat dit schoolse dispuut
alleen. In geen ander document uit de baroktijd komt het vaderlandse besef zo
uitvoerig en opgetogen tot uiting. Ontdoet men de bont uitgedoste phraseologie van
haar opschik uit de Oudheid, dan blijft een levendig getuigenis van het vaderlandse
denken en voelen te Brugge en in de provincie Vlaanderen in 1605. Alleen Vlaanderen
komt aan het woord. En alleen over Vlaanderen wordt gesproken. Brabant,
Henegouwen, Zeeland en Holland worden slechts eenmaal genoemd, en dan nog als
vijanden van Vlaanderen in 1302. Over het ‘gemeen vaderland’ geen woord. De
episode van de Unie der XVII Provinciën behoort tot het verleden. In heel het lange
betoog is elk Nederlandse eenheidsbesef afwezig. Vlaanderen is de autonome,
souvereine staat met de Aartshertogen als zijn landsheren(6). Het blijft zijn ‘natuurlijke
prinsen’ trouw, ook ten koste van eigen welvaart, en zal dat blijven zolang het kwaad
van de ketterij en de opstandigheid wordt buitengehouden. De geesten van de
overheden, van de meesters en hun leerlingen gaan zich nu vermeien in een terugkeer
naar het zalige verleden van voor de (niet genoemde en onnoembare) opstand tegen
Spanje. En het oude particularisme van Vlaanderen herneemt zijn eeuwige gang,
gevleid weldra door Gramaye, de officiële geschiedschrijver der Aartshertogen,
geïllustreerd door Sanderus. En bezegeld met de Flandria van Vredius (Olivier de
Wree), die als eerstejaartje van het Jezuïetencollege het debat van 1605 had
bijgewoond.
A. VIAENE

(6) Het debat wordt hier provinciaal-historisch nader bekeken dan dit doenlijk was in het grote
werk van Dr. J. Andriessen S.J., De Jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der Nederlanden,
Antwerpen 1957, pp. 208-211.
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Milleke van Kaleshoek vertelt
Milleke huizeniert daar moederziel alleen langs de ‘herreweg’ te Donk (Maldegem).
Irma, de boerin, had mij wel met kanten en abouten uiteen gedaan waar het was,
doch ik moest niet zoeken, neen hoegenaamd niet, 'k zag het al van ver aan de hoge
doornboom naast het hekkentje langs de weg. Daar in dat huisje innewaarts, half
verdoken bachten twee grote palmbomen, kan niemand anders wonen dan het
negentigjarig Milleke.
‘Wat zegt ge, negentig jaar?’ zegt Milleke die naast haar stoof een paternoster zit
te bidden. ‘Sichten december ben ik al op mijn vier en negentigste gegaan, en als 't
God belieft zou 'k geern d'honderd halen. Maa-a-ar! knikt ze veelbetekenend, die
lange koude winter he! en kortemaand kan nog zo'n dul maandeke zijn. 'k He' weer
een goe' kraakske g'had, maar God zij gedankt, 'k heb het goed doorsperteld en 'k
ben er weer bovenop, 'k Heb eigentlijk maar veertien dagen gekrasseld en d' joengers
zijn seffens bijgesprongen, 't moet gezeid zijn. Och Ons Here is bermhertig, 'k leze
alle dagen omdat d' joengers toch niet veel ruzie met mij zou'n he'n. Ja, ja joeng 't is
trouwens geweten: één moeder kan wel tien kinders groot brengen, maar... de dag
van vandage... een kind ontziet hem om voor een ouder te zorgen. Maar ik en moge
niet klagen, d' joengers zijn hier alle steppe gezet. Maar 'k en ben voor geen naredens,
ge verstaat dat wel hé, zekers zonder spreken?’
Milleke woont wel sinds meer dan zestig jaar in dat eigenste huisje - haar eigendom
-: 't laatste huisje van Donk, doch zij is Sijselenare van geboorte.

Naar school
‘Wij woonden wulder te Sijsele, op 't ende van Kaleshoek, tegen Donk, rechtover
boer Kesschavers: mijn vader was daar peerdeknecht en moeder, een beetje ziekelijk,
kwam van Zwevezele. Mijn broere Free, de jongste, ging naar Donk naar schole bij
meester Schietze en ik en mijn zuster Zulie gingen bij de nunnen te Sijsele, dat was
meer dan een ure gaans.
Eerst zaten we in de kleine schole bij meseur Konstanse om te leren lezen en schrijven,
en darachter aan acht jaar gingen we naar de breischole bij meseur Aldegonde om
kousen en stasen te leren breien. En je mag zekers zijn dat we ons koeste moesten
houden op ons stoelke; maar Lei Streuve, een wrede knechtebrakke
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van Sijseleveld, ‘een veldratte’, zong bachten heur hand binst dat ze in straffe stond:
Meseur Aldegonde,
Rijdt in 't ronde;
Ze rijdt op heur peerd,
Dat heur gat verzweert.

Al de meiskes zaten te giegelen en te lachen op hulder stoelke en Lei wierd uit schole
geschipt.
Aan mijn tien jaar ging ik eindelijk naar de spellewerkschole bij meseur Zudiet;
van als ik de vlechtjes kost mocht ik een klein follesientje spellewerken: ‘d' achte’.
We zaten d' er wel met zestig meiskes en Rooslie Verstrate, een oude jonge dochter,
was moeder van de bende; ze was gebrekelijk en had een zaalrikske: ze ging alzo al
wringend en keernend met een uitgestoken gat. 's Nuchtends als d' joengers
binnenkwamen zat z' al een groot ure op heur kussen; 't was een schone diere kant
van een hand breed en ze spellewerkte met meer dan tweehonderd stokken.
Wulder spaarden 't geld van ons kantje om de kleren van ons eerste kommunie te
kopen. Eerst moesten we een paternoster lezen en daarachter de katekismusles
opzeggen en een liedje zingen. We gingen naar de leringe bij 't oud pasterke
Coppieters, een doodfraai pasterke, en hij hielp al d'arme joengers aan eerste
kommuniekleren; ik droeg een zwart kleedje en een gepijpt wit mutseke, en 'k krege
dan mijn eerste schoens. Achter de vespers ging ik mij gaan togen, maar 't begoste
maar aan de Zwane in de Doornstrate omdat de mensen mij daar kenden, en 'k had
een buzzeken vul kluttermunte. Onze Free kan nu nog persies zeggen hoeveel dat
zijn eerste kommuniekleren kostten: een kostuumke van 25 frank uit de Katte in de
Wullestrate te Brugge; Touroutsche schoens van de markt voor 5 frank, en een
mutseke van acht stikskes in de Langestrate voor een half frankske; en zeggen dat
mijn moeder heur nog ferm zeer deed.

Te boere
Achter d' eerste kommunie was 't gedaan met de schole, maar we gingen naar de
Zondagschole tot aan ons twintig jaar; en 'k ga je nog meer zeggen, onze Zulie heeft
maar leren lezen in de Zondagschole en ze was van de domste niet. We werkten bij
boer Kesschavers van 's nuchtends vroeg totdat de zunne slapen ging voor 8 stuivers
daags, dat is 36 eens wel geteld. En we moesten dan nog eerst een zak bramen
afsikkelen langs de kanthagen van de Blakte voor onze geite.
Met april moesten wij de terwe wiên (wieden) in d' acht gemeten langs de beke,
en de rijm lag op onz' handen; de wiedsters lazen eerst luide een paternoster: t'halven
de voornoene binst de schoftijd
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aten we een boterham en als de boer de ronde gedaan had met 't vorkske op zijn
schoure, begosten we te zingen; ik zonge van mijnheer Bommariel.
1. Mijnhere Bommariel laatst op de jacht,
Met zijn hertje vol vermaken;
...............
...............
Is naar een boerenherberg gegaan;
De weerdin die was heel belaan
Aan haar keernvat en draaide
Zo dapper als het waaide.
2. Mijnheer die vroeg een pintje bier,
De weerdin ging in haar kelder;
Mijnheer heel kluchtig van manier,
Hij poetste haar een snelder (?).
Hij nam daar algauwe die kat,
Stak ze in haar keernvat,
Terwijl dat die weerdinne tapte,
Zonder dat zij hem betrapte.
3. Mijnheer dronk zijn pintje bier uit,
En hij ging weg zonder te aaien;
De weerdinne die gaf weerom van fluit,
Om aan haar keern te draaien;
Maar zohaast dat 't drendeleblad
Draaide, dat sloeg tegen die kat,
En het ruiste, suisde, bruisde en boonsde;
De weerdins hertje dat beefde en schroomde.
4. Zij keek in haar keernvat.
Zij vond daar haar eigene kat,
In de keernmelk verdronken,
Toen begon die jonkvrouw te lonken;
Zij nam dan algauwe die kat,
Zij dacht, mijnheer 'k heb u gevat;
Zij heeft z'in de boter vaste gekneden.
Zij ging naar zijn huis daarmede.
5. En zij zei met een slim gedacht,
Dat zij de boter bracht,
Die mijnheer Bommariel laatst op de jacht
Aan haar getrouwig kochte;
De jonkvrouw telde haar geld,
Ze heeft zeer goed en wel geteld,
En ze wenste de jonkvrouw de vrede,
En ze ging naar huis daarmede.
6. Maar als mijnheer Bommariel thuis kwam
En van die boter hoorde,
Hij keek en zag er lijk een lam,
En hij sprak met zachte woorden:
‘Ik weet wel van waar zij is,
Het is boter al voor de vis’;
Op het zeggen van deze reden
Heeft hij door de klomp gesneden.
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7. Hij sneed dweers door die dode kat,
Door haar benen en lanken,
Hetwelk dat nog vol keernmelk zat.
Toen begon die jonkvrouw te janken;
Maar mijnheer die troostte haar zucht,
Hij vertelde haar heel de klucht,
Hij zei: ‘Vrouwe gij moet merken,
Ik heb maar loon naar werken’.

Vlaschaard
In de vlastijd moest ik de dem dienen met Lietje Schelle (Schellebrood) en als we
Beerke Spantebroek - een van de repers - de duivel kosten aandoen lieten we het
voor de moeite niet. Je moet weten dat de repers op een kussen van hooi zaten boven
op de planke gelegd. Binst de schoftijd hadden Lietje en ik in 't duikertje bramen
onder 't hooi gestoken en Spante stond op en zei al knabbelend: Ha, sa! meisjoengers,
we gaan d'er zekers weer aan beginnen? en hij poefte hem alzo ineens neer op 't hooi
en sprong met een vloek weer omhoge lijk een ressoor, van de doorns die in zijn gat
stekten: ‘Sakkerdjuusche teven! dat duivels vrouwvolk heeft mij dat were gelapt,
wacht maar...’ en Lietje zei onnozel weg: ‘Maar Beerke toch, de paster van Donk
heeft gepreekt dat teve een moerhond is en je mag dat woord tegen geen mensen
uitspreken’.
‘Ba! zo? maar moest de paster alzo een doorn of zesse in zijn achterkwartier voelen
ik peize dat het een anderse preek zou zijn gij milleku!’ En seffens begost hij dulweg
te zingen om ons te kullen:
En wie kuist er onze reep?
En wie dient er onze dem?
't Is de meeste slepe,
't Is de meeste slepe.
En wie kuist er onze reep?
En wie dient er onze dem?
't Is de meeste slepe van heel Maldegem.

Hij brulde er bij: ‘Vla-a-as! vla-a-as!’ en wulder op een draafke vlas halen en brengen,
bij zoverre dat het al opgewerkt was; seffens liepen de repers uitgelaten de wagen
tegen op strate ‘Vla-a-as, vla-a-as’! De peerdeknecht moest nu met jenever trekteren
of ze dreegden zijn broek af te sleuren, omdat hij te late aankwam; en daarmee was
't weer effen met Spante voor deze keer.
Zou je wel geloven da'k geern de dem diende in 't gebuurte; 't was wel lastig maar
g'hadt er ook veel leute met al je gebeurs thope. Rekent en telt: vier repen, dat is 8
man en 4 vrouwen om 't gereepte vlas te binden, en 2 demdiensters, dat is 14 in 't
gehele zonder de peerdeknecht; dat duurde soms een hele weke, maar zeg da'k 's
navonds ook mijn gat liete hangen, 'k moeste niet gewiegd worden.
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De laatste achternoene als de dem opgekuist was en d'herels gebonden lagen, binst
dat ze d'hippens schone maakten en de bondels in een loeie- een vlasvumme - zetten
waren we allemaal geestig en uitgelaten; als den enen zweeg begost den anderen te
roepen: ‘En gaan we t' avond slijtepap eten? Ja-a-aw!’ De boerinne liep verlaan in
de kete: 't was hoge klassen boterhammen en hespe snij'en; slijtepap roeren boven 't
heerdvier: dikke rijstpap van zoetemelk met bruine suiker bovenop gestrooid. Ze
was bijzonder vriendelijk: ‘allee zet julder maar bij en als z'op zijn snijen we'r nog
bij’. En ze deelde d'hespe rond: elk een grote schelle. De ketel pap stond op tafel en
we moesten maar scheppen maar hij was zo dikke dat hij van de lepel niet kost lopen.
Ja 't 't was al eerste klasse en 't smaakte ons buitengewoon goed. En z'hoorden het
van verre dat de slijtinge gedaan was als we arm en arm naar huis trokken, heel de
bende slijters sprong zot en half en zong dat 't helmde:
Onze boer en onze baas,
Hij en is voorwaar niet dwaas;
Wat hebben wij daar gejeten?
't Mag wel zijn geweten:
Hespevlees van kieriewia!
Hespevlees van kieriewia!
Van kieriewia, van kieriewia eleisom.
Leisom, leisom, liolioleisom;
Van kieriewia, van kieriewia eleisom.
Onze boer en onze baas,
Hij en is voorwaar niet dwaas;
Wat hebben wij daar gedronken?
't Mag wel zijn geweten:
Goeie jenever van kieriewia (bis)
Van kieriewia......
Onze boer en onze baas,
Hij en is voorwaar niet dwaas;
Wat hebben wij daar gejeten?
't Mag wel zijn geweten:
Rijstpap van kieriewia (bis)
Van kieriewia......
Onze boer en onze baas,
Hij en is voorwaar niet dwaas;
Wat hebben wij daar gejeten?
't Mag wel zijn geweten:
Ruggeboterhammen van kieriewia (bis)
Van kieriewia......

Knecht en koeiers
Lijk of da'k zeide, onze Free was hofknecht bij Bellegems; een grote schaaphofstee
een endeke voorder in de Doornstrate en ze hadden daar alle soorten van gevogelte
lopen: ganzen, eenden, kalkoenen, pauwen en ook pielepepietanen (parelhoens) die
wreed harde eiers leiden. Free, die baas was over de twee koeiwachters,
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roofde dievelinge twee van die eiers om er kaatsbal mee te spelen; overnoene smeten
zij ze over end' weer over de schaapstal. Als de eiers t'endend bepoteld waren kookte
hij ze in 't duikertje met kleine eerpels in 't fornoois... om daarna alles onder malkaar
te verdelen. Maar Bellegem had 't afgeschoten en naar de eierschalen wijzend: ‘Waar
he' je gulder leren kaatseballekes in eiers ommetoveren? dat en zou geen tweede keer
meer mogen plaatse he'n, goed verstaan he!’
Elke weke moest Free 't roggebrood kneên en trappelen met de voeten in de trog;
en als hij moe getorten was riep hij dan: ‘Bazinne is 't nog niet genoeg?’ Seffens
goot ze voorzichtjes 't deeg van langs zijn benen, strooide nog wat meel en: ‘Allee
toe jongen, trappel nog een pozeke, 'k kome seffens were’. Ze wist maar al te goed
dat, hoe meer hij kneedde, hoe beter dat 't roggebrood was.
's Avonds moest 't werkvolk achter malkaar in de bakkete op de knieën lezen, en
van 't meisen, met heur opgesteken rok, kost ge een spietje bloot been zien in 't dikste
van de kiete. De schaper speekte eerst voorzichtjes maar hij paste het niet; hij kroop
wat dichter en het straaltje speeksel trof juiste dat bloot vlees: ‘Hoei, joei joei! wat
is dat hier?’ riep ze te midden van 't avondgebed. Maar de boer snokte hem omme
en zei steurs: ‘Wat hapert er daar schaper? zevert als je buiten zijt, maar 't is hier
serieus te zijn in 't gebed’. De bazinne stoorde zich daar niet aan en las voort... ‘'t
gebed voor ons vlees’(1) want 't was binst de vasten.
Op Assewoensdag en Goevrijdag moesten wij allemaal de grote vasten
onderhouden: 's nuchtends een droge snee roggebrood zo hard als een bard; en zeggen
dat 't jong mannevolk daarmee op 't land in open lucht wrocht; 's noens aten we onze
buik vul: patatten met mostaardsaus en stokvis; 's achternoens kregen we een dubbel
snee brood en 's avonds was 't kazakken met haring.
Bazinne Bellegem, inzindelijk, had toch nog tijd over om heur werkvolk in d'oge
t'houden; je moet weten dat onze Free veel aantrek had van 't vrouwvolk en hij lei
hier en daar een keer een voetje; maar de schaper, een beetje jaloers, vermaande de
bazinne. ‘O! is dàt al't gemeens dat z'he'n?’ en ze stak heur schoure op, ‘stel je gerust
vint, 'k ben ook niet vervroren; 'k zal ze wel aan tijden scheên’. En als Free nu met
een koppel peerden rond 't rossekot liep om te malen en luide 't liedje inzette Van 't
meisken met heur zestien vrijers...:
Den eersten was eenen schoenmaker,
Den tweeden een fabrikant;
Zeer fijn katoen of laken,
Den schoonsten van heel ons land.

(1) Drie onzevaders, drie weesgegroetjes en alle vier de akten.
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Den derden moest plafoneren,
Den vierden was eenen koetsier,
Den vijfden moest er graveren,
Den zesden was parakier.
Den zevenden was eenen bakker,
Den achtsten een winkelier;
Den negenden die was wakker,
't Was eenen herbergier.
Den tienden was eenen molenaar,
Den elfden eenen smet,
Den twaalfden maakt' de zalen
Waar dat den dertienden op zat.
Den veertienden was een wijver,
Den vijftienden koopman in papier;
Den zestienden een liedjeszanger,
En hij leeft in volle plezier.
Met den dienen zou ik willen leven,
Met den dienen zou ik willen gaan,
En op een stoelken springen,
Om centjes te gaan vaan.
Wel dochter het zal je rouwen
Als gij den zanger kiest;
Als 't is om mee te trouwen,
Als hij zijn stemme verliest.

... als Free daarmee begon kwam de bazinne seffens in 't deurgat te staan, en riep: ‘'t
Scheed er mee uit Free! 't is altijd van de liefde of 't riekt er naar; goed om vrouwvolk
te verleen’.
Wordt vervolgd.
M. CAFMEYEH.

Sint-Arnoldusputje te Tiegem
Omstreeks 1817 werd de ‘fonteyne’ in 't bos van Tiegem gevonden en erkend als
St.-Arnoldusputje. Burgemeester Francis Vandeputte had bevonden dat het water
van de fontein door stenen buizen afgeleid werd naar het kasteel van Volbrecht. Die
buizen werden dan uitgedolven en enkele kwamen terecht in het (nu verdwenen)
oudheidkundig museum van Kortrijk en in het Bisdom te Brugge. Zo vertelt Stijn
Streuvels in zijn werk Tieghem het Vlaamsche Lustoord, tweede uitgave [1932], blz.
71-77.
Uit een mededeling van Iwein van Vlaenderen in het Gentse blad Den Vlaming
van 8 mei 1840 blijkt dat Goethals-Vercruysse, de bekende Kortrijkse verzamelaar,
omstreeks 1825 in het bezit was van ‘eenige aerde pypen omtrent deze fonteyne
ontgraven’. Iwein heeft deze buizen te Kortrijk gezien: zij droegen geen jaartal.
Goethals-Vercruysse zei hem dat de buizen zouden gediend hebben ‘tot het leyden

Biekorf. Jaargang 60

der fonteyne-waters naer de brouwery’. Heeft Goethals-Vercruysse hier niet het
kasteel verward met de brouwerij?
C.B.
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Modest vinck lid van den Swigenden Eede?
Na de dood van Pastoor Modest Vinck op 11 december 1957 kon men, in menig
artikel aan hem gewijd, lezen dat de oudleerling van het kollege van Veurne, lid was
geweest van den Swigenden Eede(1).
Welk verbond was de Swigenden Eede? Wie was er lid van?
Na de dood van Albrecht Rodenbach in 1880 kwamen enkele mannen spontaan
bijeen. Hugo Verriest vervulde onder hen, zoals Willem de Zwijger in het Eedverbond
der Edelen, de centrale stuwende rol. De globale gedachte van Rodenbach namen ze
over als aktieplan. Ze waren zijn testamentarissen. Van dit geheim
zwijgersgenootschap, dat de Vlaamse aangelegenheden besprak en de richtlijnen
klaar en duidelijk formuleerde, waren de acht volgende mannen gedurende gans hun
leven lid:
Hugo Verriest, leider van het gezelschap (was leraar en bewaker geweest aan 't
kollege te Roeselare 1867-1877);
Karel Blancke (priester, leerling van het eerste poësis jaar van Verriest 1867-1868);
Renaat Adriaens en Aloïs Bruwier (beiden geneesheer en leerlingen van Verriest
z'n wonderjaar retorika 1875-1876);
Alfons Vanhee (priester, leraar-collega van Verriest 1873-1876);
Emiel Lauwers (geneesheer, geen klasleerling van Verriest, vriend van Rodenbach,
retorika Roeselare 1877-1878);
Alfons Depla (geneesheer, leerling van Tielt, retorika 1877-1878);
Hendrik Persyn (notaris, leerling van Tielt, retorika 1878-1879).
Het was dus een gezelschap van mannen van Tielt en Roeselare, van Watewy en
Wytewa.
Den Swigenden Eede stelde ook een vertrouwensman aan, die de schakel moest
vormen met het tijdschrift: ‘De Vlaamsche Vlagge’. Die vertrouwensmannen waren
soms ook vaandrig of hoofdredakteur van het Vlaamse tijdschrift. Waren vaandrig:
Ameet Vyncke, een van de stichters van de Vlagge (1875-1881); Emiel Demonie
(de poësisleraar van Rodenbach en een van de stichters van Biekorf, 1881-1890);
Karel Van den Bussche (van Werken, dan student te Leuven, 1890-1894); Cyriel
Delaere (1894-1907) en Firmin Deprez.
De vertrouwensmannen van den Swigenden Eede waren achtereenvolgens: Emiel
Demonie (1881-1890), Edward Van Robaeys (1890-1892) en Cyriel Delaere
(1892-1907). Deze drie priesters waren dan ook tijdelijk lid van den Swigenden Eede.
Zij woonden de vergaderingen bij. Emiel Demonie werd zelf in 1886 ondervoorzitter
benoemd van de gilde.

(1) Veurne Voren 7e Jg. nr. 2, p. 2. - Biekorf 1957, p. 359. - De Standaard van 15 dec. 1957.
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Een vierde tijdelijk lid was Serafyn Dequidt, oudleerling, oudleraar en oudbewaker
van het kollege te Veurne, die als principaal van het St.-Leokollege te Brugge
(1893-1906) bevriend was met Gezelle, Verriest en Modest Vinck; deze was alsdan
leraar aan het St.-Lodewijkskollege te Brugge (1901-1911) en had reeds te Veurne
Seraphyn Dequidt gekend als bewaker.
Acht bestendige leden en vier tijdelijke leden: ziedaar den Swigenden Eede.
Hoe kwam Modest Vinck nu in kontakt met den Swigenden Eede, zodat de verwarring
rond zijn naam ontstond?
Als seminarist te Brugge vormde hij met enkele vrienden een geheim groepje dat
de Vlaamse Vlagge steunde. We vinden daarbij: Cyriel Verschaeve (o Ardooie 1874),
Joseph Huys (o Geluwe 1870), Paul Huys (o Geluwe 1873), Kamiel Dugardyn (o
Brugge 1874), Robrecht Desmedt (o Oostende 1875), Delfien Van Haute (o Ardooie
1869) en een zekere Van Overschelde (misschien Albert Van Overschelde, o Menen
1872?). Van dit groepje Brugse seminaristen was Robrecht Desmedt de leider. Hij
was ook de rechterhand van Cyriel Delaere, de vertrouwensman van den Swigenden
Eede. Zijn collega's-seminaristen waren de medewerkers aan de opstelraad van de
Vlaamse Vlagge. Modest Vinck en zijn vrienden hadden persoonlijk geen kontakt
met den Swigenden Eede, waarvan ze zelf niet wisten dat Cyriel Delaere tijdelijk lid
was.
Het overwicht in de Vlaamse Vlagge lag dus in die periode (1894-1897) bij de
Brugse seminaristen. In de vorige periode hadden de Westvlaamse studenten te
Leuven onder leiding van Karel Van den Bussche dit overwicht gehad.
De medewerking van Modest Vinck en zijn vrienden was zeker heilzaam voor de
Vlaamse Vlagge. Wat 'n verschil met de vorige periode!
Toen de Westvlaamse studenten te Leuven de Vlaamse Vlagge opstelden
(1889-1893) zieltoogde het tijdschrift. In een algemene krisisperiode stelde Hendrik
Persyn het doodsanctje op van het tijdschrift:
‘Zij wierd geboren te Brugge in 1875, alwaar zij vreedzaam den aêm uitging in 't
jaar O.H. 1890, in de mane van de bladeren.’
De geest van de Vlaamse Vlagge veranderde totaal gedurende het bewind van de
Brugse seminaristen. Er ontstonden nieuwe Vlaamse stormvogels, nieuwe
blauwvoeten. Nieuw leven met een totaal nieuw strijdersgeluid was geboren. In die
tijd (1896) ontstond naar aanleiding van een vechtpartijtje te Ieper tussen de
franskiljons en de blauwvoeten, het satirisch doodsbeeldje van ‘den Heer Frans Lelie,
ridder der Bastaardorde’.
Modest Vinck en zijn vrienden hebben de dode Vlagge doen
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herrijzen om de Vlaamse zaak te doen herleven. Dat is hun eigenlijke taak en
verdienste geweest.
Al die mannen waren, zoals de leden van den Swigenden Eede, echte zwijgers.
Modest Vinck noemde het zwijgen een streekeigenschap van het Veurne-Ambachtse.
Verschaeve schreef over Aloïs Bruwier in een In Memoriam: ‘Een zwijgende eed
alleen is de echte grondvest van de trouw. Wie neemt ze ernstig op, al die eeden van
trouw, die de menschen zingen, brullen met duizenden tegelijk? Wat men aan de
winden toevertrouwt, zullen de winden verwaaien... Hoe luider hoe holler, hoe
talrijker hoe flauwer... “Swigende eeden” zijn levensdaden en blijven;...gedeklameerde
zijn vertoon en verstuiven.’(2).
Het is ook typisch dat Verschaeve in ditzelfde In Memoriam schrijft dat hij Aloïs
Bruwier, lid van den Swigenden Eede, nooit gekend heeft. Bruwier overleefde
nochtans alle zwijgers van den Eede. ‘Gij vraagt mij een bijdrage over den
afgestorvenen Dr. Bruwier. Hoe zou ik die kunnen schrijven, daar ik hem, ongelukkig,
nooit heb gekend en geen enkele persoonlijke herinnering aan hem bewaar?’
Noch Verschaeve, noch Vinck, noch gelijk wie van de Brugse seminaristen kenden
al de leden van den Swigenden Eede, eenvoudig omdat zij geen lid waren van het
verbond en omdat de leden de eed hadden gezworen van te zwijgen.
Wat schreef Modest Vinck in de Vlagge? Vinden we nergens sporen van zijn kennis
van planten en kruiden? Zijn z'n wijze wonderraad en zijn gulle lach er niet in te
vinden? Een open vraag.
Iedereen schreef onder een schuilnaam. Robrecht Desmedt gebruikt Herwig;
Verschaeve Zeemeeuwe (poëzie) en Droevaert (proza). Eerst dacht men dat
Zeemeeuwe Desmedt was. Wie waren Kempenare, Koenraad, Broeder Jan, Nut,
Fleurebaai, Janneke Teekenaar, Vraagsteert? Waarom al die schuilnamen? Verriest
geeft zelf het antwoord: ‘Wij en tekenen niet omdat wij onze wet en onze tribunalen
niet en betrouwen’(3).
Schreven die Brugse Seminaristen na hun Seminariejaren nog in de Vlagge?
Verschaeve en Desmedt deden het nog. En Modest Vinck en de anderen? Het
geheimboek van de Vlaamse Vlagge vermeldt zelfs hun naam niet...
Het besluit is dat Modest Vinck geen lid van den Swigenden Eede is geweest.
Toch heeft hij een schone rol vervuld in de Vlagge: samen met zijn vrienden, heeft
hij aan het tijdschrift nieuw jong leven geschonken.
KAREL DE LILLE.

(2) Nieuw-Vlaanderen, 5 aug. 1939.
(3) Zesde brief van Verriest, Nieuwjaarsvlagge 1886.
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Voorhistorische woonplaatsen te Steenbrugge
De hoge zandruggen langs het St.-Trudoledeken en de Marelbeek te Steenbrugge
(gemeenten Assebroek, St.-Michiels en Oostkamp) moeten reeds zeer vroeg bewoond
zijn geweest, getuige de talrijke voorhistorische gebruiksvoorwerpen die aldaar
gevonden werden. Baron Gilles de Pélichy vermeldt de ontdekking in 1890 van voor-

Silexvoorwerpen gevonden te Steenbrugge

historische woonplaatsen met silex-artefakten en ruw aardewerk op de plaats waar
nu de Schuttersstand is te Steenbrugge(1)
De zuidwesthoek van 't stedelijk kerkhof wordt door dezelfde auteur ook als
voorhistorische vindplaats aangeduid op een militaire kaart van Brugge (thans bewaard
op 't Gruuthuze-Museum).

(1) Annales Soc. Royale d'Archéologie de Bruxelles VII, 1893, p. 258-270. - Op dezelfde plaats
werden alsdan ook frankische graven ontdekt. - Vgl. ook onze nota in Biekorf 1958, 85-86.
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In 1956-57 vonden we op de landerijen, achter de oude St.-Trudohoeve (bewoond
door Deloof Marcel), langs het St.-Trudoledeken en de Marelbeek, verschillende
bewerkte vuursteenartefakten (o.m. van het Tardenoisen type): ronde- en
klingkrabbers, mesjes, slagstenen en kernstukken; een pijlpuntje, fijn geretoucheerd,
waarvan een der vleugeltjes afgebroken is; enkele dwarse pijlpunten en veel
silex-afval. Onder de krabbers komt een exemplaar voor uit honigkleurige vuursteen,
gemaakt uit een scherf van een gepolijste silex-bijl.
Wat biezonder onze aandacht trok was een kernstukje uit kwartsiet van
Wommersom (Tienen). Men weet dat deze steensoort hoofdzakelijk in het
mesolithicum en in het begin van het neolithicum gebezigd werd.
Al deze silex-artefakten komen voor op de oppervlakte van de grond en tot op
ploegschaardiepte. De overtalrijke afslagstukjes bewijzen dat de vuursteen ter plaats
bewerkt werd. En ook de grondstof was ter plaatse voorhanden(2).
Slechts twee scherven zeer ruw aardewerk troffen we op deze vindplaatsen aan.
De woonplaatsen langs het St.-Trudoledeken en de Marelbeek moeten ten volle
beantwoord hebben aan de eisen van de voorhistorische mens: hoge zandrug, langs
een water dat zeker visrijk moet geweest zijn, met leem voor zijn potten in de
onmiddellijke nabijheid (Marelbeek = mergelbeek - leem), natuurlijk beschermd
door water en drassig terrein.
De microlithen, het kwartsiet van Wommersom, de scherf van de gepolijste
silex-bijl en de potscherven, laten ons toe de vindplaatsen te stellen van het
mesolithicum tot het neolithicum.
Een luchtfoto van deze streek laat een eigenaardig patroon in het landschap zien:
een cirkelvormige figuur met concentrische ringen en, hierbij aansluitend, een
hoefijzervormige figuur, met aan de westzijde, tussen de twee gedeelten, een
rechthoekige vorm: kennelijk mensenwerk met een speciaal doel.
Ter plaatse is van dit complex bijna niets meer te bespeuren. De cirkelvormige
figuur met de concentrische ringen was eertijds een heuvel (h ± 12 m) gekend onder
de naam Vossenberg, omgeven door een 2 meter brede sloot.
Pier Myncke uit Steenbrugge vertelde ons dat bij het afgraven van de berg, enige
jaren geleden, verschillende lagen grond te zien waren. Was dit een plaggenheuvel?
Bestond de kern van de heuvel uit een natuurlijke zandheuvel die verhoogd werd
met grond uit de ringsloot? Niets kan hieromtrent nog met zekerheid uitgemaakt

(2) Silex In alle tinten (grijze, zwarte, honigkleurige) komt op verschillende plaatsen in het
Brugse ommeland natuurlijk voor. Men vindt hem o.m.: op de Kezelberg (kezel, kiezel =
silex) te Zedelgem; tussen de Doornstraat en de Diksmuidse heerweg te St.-Andries; in de
bossen van Zevenkerken tot aan de Lac van Loppem. Te Oedelem-berg en rond de kleiputten
van Oedelem zijn grote stukken vuursteen te vinden.
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worden. Ook de aansluitende hoefijzervormige figuur blijft een open vraag. Volgens
mensengeheugenis bestond hier geen enkele verhevenheid, alleen de ringsloot heeft
men steeds gekend.
Waar de cirkelvorm met de hoefijzervorm aansluit bemerken we

Situatiekaart van de vindplaatsen

op de luchtfoto, langs de westkant, een rechtlijnige figuur. Het lijkt een soort toegang...
Het volledige complex is N.Z. gericht en is ± 100 m lang. De Vossenberg met de
(nu gedempte) sloot en het ‘hoefijzer’ hebben een diameter van ca. 50 m.
Wat mag dit werk geweest zijn? Staat het in verband met de oudheidkundige
vondst achter de kerk van Assebroek, ontdekt en
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in Biekorf (1955, 205-209) beschreven door Dr. J. Ameryckx?
De oudste vermelding van Vosseberg bij De Flou, Wdb. Toponymie, is niet ouder
dan de 17e eeuw: ‘de Vosse Bergh’, in een ommeloper van 1654-1701, is een stuk
land bij Steenbrugge te Oostkamp.
Volgens de legende zou een onderaardse gang lopen van de Vosseberg naar de
oude Sint-Trudohoeve.
Vermeldenswaard is dat ook te Koekelare, waar een Vosseberg bestond (op ± 650
m van de kerk), van een onderaardse gang ‘die liep van de berg naar de kerk’
gesproken wordt.
De Vosseberg blijft vooralsnog een raadsel.
R.CROIS.

Volk uit het noorden
Het zomerverblijf van de boer
Wie weet of de tipisch Belgische gewoonte om zo veel bemeubelde kamers mogelijk
onbewoond te laten en in een achterkeukentje te gaan leven, haar oorsprong niet
vindt in de mentaliteit die in vorige eeuwen onze plattelandsbevolking kenmerkte.
Bij het ingaan van de lente namen de grotere boeren van het Noorden hun intrek
in het bakhuis of ovenkot. Het was een teken van welstellendheid. Dit bakhuis was
niet zo proper als de keuken van het woonhuis, maar toch ontbrak er niets. Aan de
muur hingen zelfs prenten en kalenders. Heel dikwijls werd de kachel uit de keuken
meeverhuisd. De verhuizing viel in dat geval samen met de grote kuis. De
boerenkeuken was nu zeer fris en bij het minste zonnestraaltje werden de luiken
gesloten. Een voorrecht was het om hier 's zomers binnengelaten te worden. Biggenen veehandelaars konden in het ovenkot bieden tot zij effen waren, en zelfs ooms en
tantes slaagden er niet in de drempel van het woonhuis te overschrijden. Voor pastoor
en ‘propetaris’ werd een uitzondering gemaakt, maar zelfs de kinders en familie van
de propetaris kwamen gaarne in het ovenkot een boterham eten.
Dit ovenkot heeft in de eerste plaats een oven om brood te bakken en een open
haard. Verder was het interessantste voorwerp in een oud ovenkot het ‘jachtkomfoor’.
Het jachtkomfoor kan in zekere mate beschouwd worden als de voorloper van de
Leuvense stoof. De buis is nagenoeg dezelfde, maar bij het jachtkomfoor is gans het
onderstuk gemetseld in kleine assesteentjes, die dan gewoonlijk in het grijs geschilderd
zijn. Met dergelijk toestel hoeft men zich na het gebruik niet in het zweet te poetsen.
Overigens bood het ovenkot-wonen veel voordelen van die aard. Hier konden boer
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en knechten met vuile klederen en zokken zomaar in en uit, zonder dat met de
maaltijden al te veel tijd werd verloren. Boerin en meid hadden dan ruim gelegenheid
om te melken, de varkens te verzorgen, te boteren en te bakken. Veel gewas en geplas
werd uitgespaard.
Om tot het jachtkomfoor terug te komen: dit toestel had in het ovenkot nog een
tweelingbroertje nl. het ingemetseld fornuis. Tegenwoordig is een fornuis heel en al
in gietijzer. Het heeft een vrij nauw onderstel en vier kleine pootjes. (Wij spreken
hier natuurlijk over het veevoeder-fornuis en niet over de zgn. ‘ménagère’.)
Eigenaardig is nu dat de boerenbevolking zeer lang heeft vastgehouden aan de ketel
met ingemetseld onderstuk en gemetselde schoorsteen. In het begin van deze eeuw
stond men zeer wantrouwig en scherp-kritisch tegenover het totaal-ijzeren fornuis
en alles wat metalen buis was.
Met grote vreugde trok het boerengezin rond Pasen naar het ovenkot, maar met
evenveel genot kwam het in oktober de boerenkeuken weer binnen. Het ovenkot
werd dan een verwaarloosd vertrek waar alleen gebakken en geboterd werd, maar
waar alles gewoonlijk top over tenen stond.
Tegenwoordig bestaat dit gebruik nog op verscheidene hoeven. Zeker drie hofsteden
te Lissewege en evenveel te Dudzele houden vast aan de voorvaderlijke traditie. Ook
te Zuienkerke, Oostkerke, Nieuwmunster en andere dorpen kan men gebruikte
ovenkoten ontdekken. Maar meestal gebeurt dit slechts in biezondere omstandigheden
bv. bij het dorsen.
Het jachtkomfoor werd op verschillende plaatsen behouden en is hier en daar nog
in werking (Lissewege, Oostkerke). Maar hier zij opgemerkt dat waar geen ovenkot
aanwezig is, dikwijls het vóórhuis - dat is het vertrek waar men door de buitendeur
binnenvalt - als dusdanig is ingericht. In veel voorhuizen staat een jachtkomfoor.

De loteling in verlof
In het begin van deze eeuw was een boerenzoon van Zuienkerke opgeroepen voor
de legerdienst daar hij erin had geloot. Hij lag te Brussel. Bij zijn eerste verlof ging
hij zich bij de ooms en tantes voorstellen. ‘Alles gaat er in het Frans’, zegde hij.
‘Bijvoorbeeld: Zere leppa gaus!’ Niemand verstond hem. Hij riep het nog wat luider
en dit keer heel kordaat. Vooral de ‘gaus’ kwam er luid en langgerekt uit. Hij ging
erbij in houding staan met de handen op de linkerzij.
Maar nog was er niemand die hem verstond. ‘Gij verstaat geen Frans, zei de
loteling, dat wil zeggen dat ge het geweer op de linker schouder moet leggen’. Hij
bedoelde: ‘sur l'épaule gauche!’
L. DENDOOVEN.
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Toponymica uit de kuststreek
(vervolg van blz. 24)
OOSTDIJK OF OUDE OOSTDIJK. - Dit is de oude, oorspronkelijke naam van de dijk,
die sedert de 17e eeuw de naam Bloedlozendijk (afgeleid van familienaam de
Bloedelose) draagt. Het is wel jammer dat deze naam in onbruik geraakt is, daar hij
duidelijk wijst op het feit dat deze dijk de Oostgrens vormde van de oorspronkelijke
polder van Groot-Reigarsvliet. Het was ook achter deze dijk dat het hof van
Groot-Reigarsvliet (verdwenen in de 8e eeuw) werd opgericht. De Oostdijk vervoegde
de Kalveketedijk op het Oude Zwin. Op dit punt mondde het door de Bruggelingen
in de 12e eeuw gegraven kanaal, het Oude Zwin, in een natuurlijke kreek, de
Reigarsvliet (vliet van Reigaart, persoonsnaam). De Oostdijk sloot aan bij de
rechterdijk en de Kalveketedijk bij de linkerdijk van het Oude Zwin. Lag daar een
brug over deze waterloop?
De zuidoostelijke voortzetting van de Oostdijk is nog steeds een omstreden
probleem. Dr. Ameryckx(1) heeft aangetoond dat de Nachtegaalstraat (oude heerweg
van Hoeke naar de Nachtegaal = oude herberg uit de Spaanse tijd achter de
Greveningedijk en dicht bij de bekende strategische Linie van Cantelmo)
oorspronkelijk een dijk geweest is en wel een der oudste dijken van de streek. De
Oostdijk sloot aan bij deze dijk door een binnenwaartse boog, waarvan de sporen in
de lokale topografie (boogvormig verloop van de percelen) nog duidelijk te zien zijn.
Hier doet zich echter een grote moeilijkheid voor: de ‘Nachtegaal’- dijk loopt dwars
door de watering van Grevinge. Dit is verdacht. Is er dan nog ergens een oudere dijk
en behoort de ‘Nachtegaal’ - dijk tot het iets jongere dijkenstelsel van
Greveningepolder?
Merkwaardig is het feit dat op het grondgebied van Hoeke de oude, sedert eeuwen
verdonkerde Sabsweg (= 's Abts weg, Biek. 1958, 249) de scheiding vormt tussen
de Watering van Groot-Reigarsvliet enerzij ds en de Wateringen van Greveninge 2e
begin) en 's-Heer-Baselishoek anderzijds. Dit is ongetwijfeld ook geen toeval. Was
deze Sabsweg oorspronkelijk een dijk? Een van de talrijke onopgeloste problemen
in verband met de oude topografie van de oude Zwinstreek. Wij komen er later op
terug.
BROOZELOOZENDIJK. - In de Ommelopers en kerkregisters van de 17e en 18e eeuw
wordt de naam Bloedlozendijk op

(1) J. Ameryckx. Ontstaan en Evolutie van het Zwin in België. Natuurwet. Tijdschr. 1952, pp.
99-110.
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de gekste wijzen gespeld: Broozeloozendijk, Broodeloozendijk, Brooloozendijk,
Blooloozendijk. - Hoe waardeloos deze spellingen ook zijn, toch moeten ze zorgvuldig
opgetekend worden, al was het maar om te verhinderen dat zij als zelfstandige namen
in de toponymie binnensluipen en - dit geschiedt maar al te vaak - een bedriegelijk
papieren bestaan gaan leiden.
BOERENVERDRIET. - Het Boerenverdriet is een voormalige redoute op de Zeedijk
(Gravejansdijk) langs het 35ste begin van Greveninge. Het is wel interessant
dienaangaand een paar oude teksten te citeren:
Ommeloper Greveninge 1602, 35ste begin: ‘Over dadere een breede dreve
str. binder adere daer de buuse licht, suutoostwaert tusschen tgescheet
vande noortpoldere ende bricxus poldere ande noortsyde vande hofstede
daer pr bachuus woont tot anden seedyck anden april byt fortken ghenaempt
tboerenverdriet’. Merk op de toponiemen Noordpolder en Brixuspolder
en de familienaam Bachuus (= Bakhuus). ‘hofstede ende scaperie daer pr
bachuus op woont cum noorthe (= noordeinde) an myn heere van Quercques
vuytwech (uitweg) str. (= strekkende) cum oostheynde anden seedyck
inden ommekeer vanden dyck daer tvoorseyde fortken op staet’.
BROUCSAULX LEEN. - Verscheidene stukken land in het 3 4ste begin van
Groot-Reigarsvliet worden als volgt aangeduid in de Ommeloper van 1674: ‘Jor
Jaecq. de Chantraines dictum broucsaulx leen’.
Wie was die jonkheer de Chantraines en wat was dit broucsaulx leen? Wie kan
het ons vertellen?
GROTE DAM. - Oude naam voor het gedeelte van de Kragendijk tussen het
Kragenheultje (dit is het heultje van de scheidingsader van het 4de en 5de begin van
Groot-Reigarsvliet onder de Kragendijk) en de Meunikendijk (of Meunikendam). De
naam Kragendijk betekent ‘dijk met een kraag = boogvormige versterking rond
dijkbraak’. De kraag in kwestie is nog heel duidelijk te zien, alhoewel de Kragendijk
(huidige naam: volksetymologisch Kraaiendijk = kalsijde Knokke-Westkapelle)
sedert onheuglijke tijden afgevoerd is.
De Kragendijk is de voorzetting van de Knokkendijk. Tekst uit Ommeloper van
Groot-Reigarsvliet van 1674: ‘inden selven dyck (Kragendijk) streckende vandt
cragenhuelken tot anden muenijnckendam ende heet van oude tyden grooten dam’.
Waarschijnlijk is ‘Oude Dam’ de oorspronkelijke naam van de dijk en is de naam
Kragendijk pas later opgekomen. De Meunikendam omsluit de polder van de Keuvele
en loopt van de Knokkendijk - Kragendijk naar de dijk van 't Nieuwe Land op
Westkapelle (zie onze Oorsprong der Vl. Kustvlakte, blz. 138; Knokke, 1939).
J. DE LANGHE.
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Mengelmaren
Ontmoeting met Gezelle
Gezelle is groot - en blijvend groot - genoeg om van elke nieuwe tijd een biografie
te mogen verwachten. Elke nieuwe generatie zal zich met hem confronteren en hem
tekenen naar haar gevoel en levensvisie. Doet zij het niet spontaan, uit drang en
hartstocht, schept zij geen eigen overtuigende legende, dan zal de figuur van Gezelle
verstarren, overgelaten aan het editoriale mechanisme van officiële gedenkdagen.
De biografieën die Caesar Gezelle en Walgrave hebben geleverd, zijn feitelijk in hun redactie - 50 jaar oud en literairhistorische documenten geworden. De eerste
is, ondanks zijn slordigheden, de beste gebleven: de vlijtige Walgrave heeft nergens
de pakkende directheid van Gezelles neef bereikt. De biografie door Prof. Frank
Baur in 1930 ingezet en sindsdien door talrijke ontginnende studiën voorbereid,
wordt met spanning verwacht; als eenmaal dit bronen standaardwerk verschijnt, zal
een nieuwe generatie reeds haar eigen Gezelle hebben ontmoet en naar eigen
waardebepaling hebben getekend.
En zo heeft KAREL DE BUSSCHERE zijn ontmoeting en omgang met Gezelle te
boek gesteld in de keurige reeks Ontmoetingen van Desclée De Brouwer (Literaire
monografieën nr 13. Brugge 1959; 68 blz. Prijs: 20 F). De auteur kent Gezelle in
wezen en verschijning. Ik zag hem, ik gaf mij: zo mocht naar waarheid het motto
luiden, heel vooraan: als een belijdenis van liefde die vriendschap heet en geen last
heeft ontzien om tot communie met de ziel en het woord van de Meester door te
dringen. Een kind van deze tijd komt hier aan 't woord. De visie is actueel, fris, ruim.
Er is atmosfeer. Diepgrondend en sprankelend, fijnzinnig ontledend en weer nuchter
overschouwend, zo gaan de bladzijden. Dramatisering en beatificatie van de mens
Gezelle hebben uitgediend. Geen reuk van literaire chemie. Een stem. Beleving,
mededeling van begrijpen en genieten, wenken voor mij en voor u die tot Gezelle
willen ingaan. Bekeer u tot Gezelle! nergens wordt deze uitnodiging uitgesproken,
overal is zij aanwezig in deze actuele boeiende wegwijzer. Zeg niet dat Gezelle
verouderd is, wonderbare relikwie uit de zalige tijd der taalliefhebberije. Is hij in het
herfsttij van zijn Tijdkrans en Rijmsnoer soms te zeer de gevangene van zijn eigen
teken- en taalmacht, keer u dan naar de lente van zijn eerste bundels en zijn
Kleengedichtjes, die steeds toegankelijk zijn en ontroerend blijven. En noem het een
benedictie dat een poëtische en apostolische ziel - die onlangs Gezelles
Kerkhofblommen in het Oratorium van Marinus de Jong een nieuwe geboorte bereidde
- de generatie van vandaag zo fijn-pedagogisch en actueel de weg naar ontmoeting
met onze eeuwige en onvervangbare Gezelle weet te wijzen.
A.V.
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Zantekoorn uit het westland
Veraaid: vermagerd, verenkeld. ‘Met naar de stad te gaan wonen was ik in minder
dan geen tijd verbleekt en veraaid.’ Stavele.
Stap en scher gaan. ‘Hij ging stap en scher: met grote stappen, zo rap als hij kon.’
Vgl. scherrebeende gaan.
Spaarwegel. Een spaarwegel(tje) is een weg die toelaat zijn stappen te sparen, waarbij
men een hoek kan afnoesten. Poperinge.
Appeltand, jrezetand e.d.m. Wanneer de laatste appelen voor 't seizoen gegeten
worden: ‘We gaan allichte onzen appeltand moeten uittrekken, maar nog een paar
weken geduld, dan mogen we weer onzen frezetand inzetten.’ Poperinge.
Wie(n) - met kort uitgesproken ie - wordt in de streek van Poperinge gebruikt in de
betekenis van: of... of niet, hetzij... hetzij niet. ‘Wie(n) da 'k iemand vraag om mij te
helpen of niet, 't is allemaal hetzelfde, ik kan er toch niet komen.’ - ‘Wie da je schone
spreekt of op je knieën valt, 'k blijve bij mijn gedacht.’
Niet te verwarren met het vragend vnw. wiene (ook met kort uitgesproken ie) dat
ook in 't Poperingse gebruikt wordt: ‘Wiene zeg je daar?’ (synoniem: wak zeg je daar)
= wat zeg je daar?
Den eerzelare krijgen: omvervallen. Gehoord uit de mond van een oud vrouwtje
uit Beveren (Yzer), nadat zij een heelkundige bewerking had ondergaan. ‘'k Mag mij
nog niet allene rischieren, 'k zou kunnen den eerzelare krijgen.’
Bruintje maakt elder. Een prachtig voorbeeld van ‘personificatie’ (vroeger schreef
Biekorf ‘veriemanding’) in 't Poperingse.
Deze spreuk wordt gezegd wanneer, in de zomer, bij prachtig weer de lucht gaat
betrekken, dreigend bruin en donker wordt met onweer in 't verschiet.
Elder = uier. Bruintje = naam van een koe, hier aan het uitspansel gegeven dat zo
plots is beginnen te leven en bruin en donker uitslaat.
Den eersten paling vangen: de eerste (bij een overstroming) in 't water vallen.
Toen het in 1894 te Stavele hoogwater was en de hofstede van mijn grootvader
onderliep, zei deze tot zijn kinders: ‘'k Weetsonder ('k weet 's wonder) wie dat er
van deze keer den eersten paling zal vangen.’ Hij moest niet lang wachten om het te
weet te komen: hij viel zelf de eerste in 't water.
Een koe horen hemelen. ‘Hij heeft entwaar een koe horen beurelen, maar hij weet
niet goed in welke stal.’ Dit is in 't Poperingse het schilderachtig synoniem van: ‘hij
heeft entwaar een klokske horen luiden, maar hij weet niet goed waar de string vaste
zit’.
L.D.V.
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Harten van Bourgondische prinsen te Brugge
1531
Maria van Bourgondië werd begraven in de O.-L.-Vrouwekerk te Brugge, haar hart
werd echter gebalsemd en in een loden schrijn gesloten om bijgezet te worden in het
graf van haar moeder, Isabella van Bourbon (t 1463 te Brussel), die in het koor van
de abdijkerk van St.-Michiels te Antwerpen begraven lag. Dit laatste mausoleum
met zijn inhoud werd vernield in de beeldenstorm van 1566.
De monumentale graftombe van Maria van Bourgondië, een werk van de Brusselse
bronsgieter Pieter de Deckere, was eerst in 1502 voltooid. Koning Filips I van Spanje
had de voltooiing van de graftombe van zijn moeder zeer behartigd. Hij overleed te
Burgos in 1506 en, in uitvoering van zijn testament, werd zijn gebalsemd hart naar
Brugge gezonden en bijgezet in de tombe van Maria van Bourgondië in het koor van
de O.-L.-Vrouwekerk. Samen met het gebeente van de hertogin is het loden hartkistje
van haar zoon bij de afbraak van de graftombe (tegelijk met deze van Karel de Stoute)
in 1798 verloren gegaan.
Ook het hart van Margareta van Oostenrijk heeft enige tijd in de graftombe van
haar moeder, Maria van Bourgondië, gerust. Margareta, overleden te Mechelen 1
december 1530, had als begraafplaats haar kloosterkerk van Brou te Bourg-en-Bresse
verkozen. In uitvoering van haar testament werden haar gebalsemde ingewanden
bijgezet in de St.-Pieters-en-Pauwelskerk te Mechelen (en zijn dan later, in 1778,
met deze parochie verhuisd naar de vrijgekomen Jezuïetenkerk). Haar gebalsemd
hart werd naar het Annuntiatenklooster te Brugge (buiten de Ezelpoort) overgebracht.
Lanceloot Blondeel maakte hier het ontwerp voor een wandmonument met, als
middelstuk, een ‘vase’ waarin het hart van de aartshertogin gesloten was; boven de
hart-urne was een figuur van de H. Margareta uitgebeeld, zoals ook in het
ingewanden-monument te Mechelen werd gedaan. Het hart van Margareta kon niet
onmiddellijk in het Annuntiatenklooster plaats vinden. In afwachting werd het in
1531 voorlopig bijgezet in de O.-L.-Vrouwekerk in de graftombe van Maria van
Bourgondië.
In dat jaar 1531 bevatte de graftombe van Maria van Bourgondië tijdelijk de harten
van haar twee kinderen, terwijl haar eigen hart berustte te Antwerpen in het graf van
haar moeder.
A.V.

Reisapotheek in de 18e eeuw
In Den Antwerpschen Leydsman der Gesondheyd van Heym. Jacobi wordt de reiziger
bedacht met een kleine rubriek over ‘De noodsaekelyke Hulp-middels voor eenen
Reyser, als hy eene groote Reyse onderneemt’. Wij ontlenen de tekst aan het 2e deel
(blz. 177) van de derde druk van dit werk ‘aenmerkelyk vermeerderd, en in 't licht
gegeven door G. S., uyt liefde van synen Even-Mensch’, te Antwerpen in 1796.
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Van de Pharmacie voor de Reysers
Het is seer voorsichtig ende noodsaekelyk als men eene groot reyse onderneemt, van
eene kleyne provisie van sekere genees-middelen mede te nemen, die men overal
niet en vind, ofte de welke op de selve wyse niet toebereyd worden, en de gene hy
mogelyks zal noodig hebben om veerdiglyk hulpe ter hand te hebben voor verscheyde
toevallen, die ons op het onverwachste konnen overkomen. Dese hulpmiddelen
bestaen in:
twee dragmas Tartarum Emeticum, verdeeld in doses van twee greynen ieder;
drie oneen Triakel;
twee oneen Rabarber, den helft geheel, en den helft in poeder, verdeeld in pakskens
van een dragma;
twee oneen Nitrum bedeeld in pakskens van een scrupel ieder;
een potjen Balsem van Arceus;
een potjen met Laurier Salve;
een flesken olie van S. Jans-kruyd;
een flesken Eau de Luce;
een flesken Eau de Carmes;
een flesken pyn-stillende druppels van Hoffman, Liquor anodinus mineralis
Hoffmanni genaemd;
eenen flacon Sel de Vinaigre;
een flesken met Maeg-elixir van Weenen, of Elixir van Garus;
eenige stukjens toebereyden Agaricus.
Dit lijstje is voor een goed deel hebreeuws voor ons. En wat te denken over de
samenstelling van deze reisapotheek? Het woord is aan de goede vrienden-apothekers
van Biekorf.
E.N.

Sint-Elooi-in-de-zomer
De Sint-Elooigilde van Deerlijk viert haar patroon op zijn winterdag (1 december)
en zijn zomerdag (25 juni). En dit naar oud en taai gebruik: taai en koppig vooral
ten zuiden van de Leie. Alleen de benaming is wat veranderd: men spreekt nu van
zomer-Sint-Elooi en winter-Sint-Elooi.
Deerlijk viert nu elk jaar op de zondag na 25 juni een gildefeest dat eigenlijk de
inhuldiging is van de nieuwe gildedeken. Deze wordt op Sint-EIooi-in-de-winter
gekozen. De bezieler van deze viering is natuurlijk Leon Defraeye, de
geschiedschrijver van Deerlijk en een van de verdienstelijkste heemkundigen van
West-Vlaanderen. Hij zelf schrijft op de ‘kaarte’ van uitnodiging: ‘Bij ieder
Sint-Elooifeest in de winter zijn de dorpsmensen benieuwd om te vernemen wie tot
deken van de gilde verkozen werd, en tijdens de zomer-Sint-Elooi zien de mensen
graag de stoet voorbijrijden met de deken in de koets.’ Deerlijk weet te vieren naar
oude Vlaamse trant.
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Een bijzonderheid. De deken, Joseph Alsberghe, is ditmaal een echte smid en
hoefsmid. Die lopen er niet zo dik meer. De man stond van zijn 11 jaren in de smis:
hij ging zijn vak leren te Tielt en als eerste oefening legde hij hoefijzers op afgezaagde
poten van geslachte paarden.
A.V.
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Vraagwinkel
Hondennamen
Uit Reinaert de Vos kent iedereen het hondje Cortoys, een winderig beestje dat bij
voorkeur Frans sprak. Cortoys, al. courtoys = fr. courtois: hoffelijk, op fijne manieren
gesteld.
In een refrein van 1568 treedt Nabelken op: ‘zynde een ghemeynen naem van
kleyn Edel Joffrouwen Hondekens’. Een nobelken was dus een schoothondje.
Eigenaardig is, dat de weinige oude hondennamen in onze literatuur ontnomen
zijn aan de hoge sfeer, de adel. In de 19e eeuw en later ging de voorkeur ook dikwijls
naar hoge waardigheden en de hond gehoorzaamde aan de roep: Baron, Duc, Marquis,
Pacha, Mirza, Sultan. Terwijl de dichters van de Romantiek een gevoeliger
naamgeving ontwierpen. Bestaat er een overzicht van die naamgeving?
V.S.

Plaat van de mestrapers
De straten van Brugge werden vroeger rein gehouden door de ‘meschrapers’ ofte
mestrapers. Deze werden vanaf 1775 officieel aangesteld door de meesters van de
Armkamer en kregen een plaat die zij droegen als kenteken van hun functie. Door
de nieuwe inrichting van de stadsdienst op 1 januari 1865 verloren de oude mestrapers
hun inkomsten en werd hun plaat een antiquiteit. Is er nog ergens zo'n plaat bewaard?
Er moeten platen van verschillend type bestaan. Het aantal mestrapers was 587 in
1775 en 250 in 1856.
D.B.

Italiaanse vestingbouwers in Vaanderen
Volgens Fierens-Gevaert (Le Flambeau 1923, I 204) werd Gianfrancesco Cantagallina
door de groothertog van Toskane naar Vlaanderen gezonden waar hij een tiental
jaren als vestingbouwer werkzaam is geweest in het begin van de 17e eeuw.
Vermoedelijk heeft hij gewerkt onder Spinola bij het beleg van Oostende. Nadere
gegevens over deze ingenieur zouden welkom zijn.
Gianfrancesco was een broeder van Remigio Cantagallina († 1624), die als graveur
een naam heeft gemaakt.
H.A.

Snoek voor de prinsen
In verband met de vraag in Biekorf (hiervoor blz. 125) betr. snoeken als geschenk
aan prinsen in de middeleeuwen, kan ik verwijzen naar mijn (weldra uit te geven)
opstel over de van Rolleghems waarin ik o.m. vermeld dat er te Ardooie, in de troebele
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oorlogsjaren der 17e eeuw, meer dan eens snoeken present werden gedaan aan de
hoge legerkatten die op doortocht waren in de streek.
L. VAN ACKER.

Het zwaard van Pieter Lanchals
Het zwaard van Egmont (waarover Biekorf hiervoor blz. 157) doet me denken aan
dat van Pieter Lanchals: is het nog bewaard in de St.-Sebastiaansgilde te Brugge?
De familie had het aan die gilde geschonken, zo heb ik vroeger horen vertellen.
V.B.
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[Nummer 7]
De heren van Diksmuide uit het Artesische geslacht Sacquespée
1507-1607
Archembauld van Haveskerke, sedert 1472 heer van Diksmuide, was in 1507
kinderloos overleden. Zijn erfgename was zijn zuster Antoinette die gehuwd was
met Jehan (alias Jacques) Sacquespée, heer van Escout (alias Escoult, een heerlijkheid
liggende onder Houdain bij Bethune). De oudste zoon uit dit huwelijk, Anthonis,
volgde in 1507 zijn oom van moederszijde op en met hem werd een tak van het
Artesische geslacht Sacquespée gedurende een eeuw de herenfamilie van Diksmuide.
De familie Sacquespée was reeds in de 14e eeuw een aanzienlijk patriciërsgeslacht
te Atrecht. Verscheidene Sacquespées treden er op in de magistratuur. Een juiste
stamreeks voor deze periode heeft men echter totnogtoe niet kunnen opmaken. Begin
15e eeuw staat een Jehan Sacquespée bekend als raadsheer van de hertog van
Bourgondië met de titel ‘seigneur de Baudimont’. Een ander aanzienlijk naamdrager,
‘maistre Anthoine’ Sacquespée, werd in 1460 betrokken in het beruchte proces van
heksenwaan, de grote ‘Vauderie d'Arras’; hij werd weldra vrijgesteld mits een
zoengeld van 100 gouden schilden; eerst in 1491 werd hij door het Parlement van
Parijs plechtig in zijn eer hersteld. Was Jehan Sacquespée, echtgenoot van Antoinette
van Haves-
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kerke, een zoon van deze maistre Anthoine? Het is niet onmogelijk, doch zekerheid
over de graad van verwantschap hebben we niet.
De genealogie van de heren van Diksmuide werd in 1891 bondig behandeld door
Gilliodts in zijn uitgave van de Costumen van Diksmuide; hij maakte daarbij gebruik
van de Histoire de Dixmude (1842) van F. Vandeputte, verwaarloosde echter de
belangrijke genealogie door dezelfde auteur gepubliceerd in de 1e jaargang (1861;
p. 172-208) van de Annales van Ieper. Zoals Gilliodts laten we hier ook de zeer
verwarde genealogie Sacquespée ter zijde die door Arthur Merghelynck in zijn
Recueil de généalogies (1877) werd uitgegeven. Nieuwe bronnen lieten ons toe de
stamkundige gegevens aan te vullen en tegelijkertijd een bladzijde familiegeschiedenis
samen te stellen(1).
Als heren van Diksmuide volgen elkaar op:
1. Anthonis I Sacquespée, zoon van Jehan en Antoinette van Haveskerke.
2. Guillaume Sacquespée, broeder van voorgaande.
3. Anthonis II de Sacquespée, oudste zoon van Guillaume.
4. Marie de Sacquespée, zuster van voorgaande.

Anthonis I Sacquespée 1507-1518
Poorter van Atrecht (1494). Hij was heer van Escout en volgde zijn oom van
Haveskerke op als heer van Diksmuide en Watou. Zijn huwelijk met een dochter van
de Franse artilleriemeester Paul de Busserat bleef kinderloos. Hij overleed te
Diksmuide en werd begraven te Escout. Van 1519 af wordt in de kerk te Diksmuide
een jaargetijde voor hem gehouden. Zijn weduwe leefde nog in 1522-27 en betaalde
alsdan, samen met Guillaume (die volgt), de drie grote jaargetijden die door zijn oom
Archembauld in de St.-Niklaaskerk te Diksmuide waren gesticht.

Guillaume Sacquespée 1518-1548
Poorter van Atrecht (1499). Was gehuwd met ‘joncvrauwe Margriete de Jonglet’,
dochter van Charles. Zijn 13 kinderen waren meestal geboren te Escout. Hij verloor
zijn echtgenote in 1542. In de jaren 1542-46 stichtte hij een plechtige dienst ter ere
van de heilige Mennas, martelaar, te vieren op 12 november, met dezelfde ceremoniën
als het Kerstfeest(2).

(1) Brugge, Stadsarchief. Staten van goederen, 2e série, nrs. 15909, 15397. - L. Gilliodts-van
Severen. Coutumes... de Flandre. Quartier de Bruges. Petites villes, t. II, p. 319-321; t. VI,
p. 539-574. - W.H. James Weale, Les églises du doyenné de Dixmude, Documents, passim
(Brugge 1874). - Voor de oudere genealogie van de Sacquespées zie: J. Lestocquoy, Les
dynasties bourgeoises d'Arras du XIe au XVe siècle, p. 120 (Arras 1945). P. Fredericq, Corpus
Documentorum Inquisitionis... I (1889) p. 372, 377, 384, 460-483.
(2) Weale p. 185.
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Verscheidene kinderen van Guillaume moeten tamelijk jong gestorven zijn. Over
vier dochters en twee zonen zijn positieve gegevens voorhanden.
Een dochter Ludovica (1516-1542) was gehuwd met de heer d'Espence en liet een
dochter Magdalena na, die in 1607 de erfgename van haar tante Marie, vrouwe van
Diksmuide, zou worden.
Een andere dochter, Anna, is in 1552-53 overleden.
Een derde dochter droeg de ongewone naam Mourée, alias Morea, Morée. In 1553
was Mourée reeds overleden. Zij had een stichting voorzien ten voordele van de
armendis van Diksmuide; deze ontving een kapitaal van ca. 125 pond ‘ter cause de
kercke moet doen deelen telcken up Sinte Amors dach 24 witte brooden van stuvers,
ende up elc broot drie eyeren’. Deze fondatie is ingegaan op 15 jan. 1555(3). In de in
Vlaanderen ongewone heilige Amor (die samen met Sint Viator in Franche-Comté,
vooral te Saint-Amour, vereerd wordt) zal Mourée blijkbaar haar patroonheilige
hebben erkend.
Marie, een vierde dochter, zal verder als vrouwe van Diksmuide ter sprake komen.
De oudste zoon, Anthoniss, zal zijn vader als heer van Diksmuide opvolgen.
Een andere zoon, Filips, droeg de titel ‘seigneur de Baudimont’. Hij bleef
ongehuwd, had echter twee bastaardkinderen, een zoon Franchois en een dochter
Margriete(4). Filips Sacquespée overleed 21 mei 1564 en werd in de St.-Niklaaskerk
te Diksmuide begraven. Bij het albasten grafmonument behoorde een wapenkabinet
en een kerkvenster met zijn kwartieren in het hoogkoor. Zijn jaargetijde werd er
gehouden op de zaterdag vóór Triniteit.
Al deze Sacquespées - ook de bastaardkinderen - woonden samen in het grote
herenhuis in de stad; het kasteel van Diksmuide, gelegen bij de Hoge Brug op de
rivier (Yzer), was immers sedert jaren nog slechts een grote berg stenen(5).
Guillaume overleed te Diksmuide 18 dec. 1549. Hij werd begraven naast zijn
vrouw Margareta in het hoogkoor van de parochiekerk, links van het hoogaltaar. Het
albasten grafmonument stelde hem en zijn vrouw voor in geknielde houding; hij was
als ridder, in wapenrusting, uitgebeeld; zijn leus Four loiauté Sacquespée en zijn
kwartieren - en deze van zijn vrouw - versierden de tombe.

(3) Weale p. 20.
(4) In 1578-79 was een zekere François de Sacquespée-dit-de-Baudimont secretaris van de prins
van Oranje. Behoort deze ‘Baudimontius’ tot de tak van de heren van Diksmuide?
(5) Het herenhuis in de stad had een duiventoren; de verkoop van de duivendrek bracht jaarlijks
een goede som op.
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Anthonis II de Sacquespée 1548-1568
Anthonis (Anthoine) was de oudste zoon van Guillaume en volgde zijn vader op als
heer van Diksmuide. In deze hoedanigheid verschijnt hij reeds in een oorkonde van
1548. In 1551 trouwde hij met Jacqueline de Recourt uit Atrecht. Dit huwelijk bleef
kinderloos. Anthonis had een bastaardzoon Anthoine, die in het gezin Sacquespée
te Diksmuide werd opgevoed.
Anthonis was, zoals zijn vader, tegelijk heer van Watou. Gedurende de
zomermaanden gingen de Sacquespées gewoonlijk enkele weken op het Hof van
Watou doorbrengen.
In 1568 werd Anthonis door de hertog van Alva benoemd tot militair gouverneur
van Duinkerke, in opvolging van de heer de Suastre. Zijn verblijf in de Vlaamse
havenstad is zeer kort geweest. Anthonis overleed immers te Diksmuide 11 nov.
1568. Zijn begraafplaats had hij uitgekozen naast deze van zijn broeder Filips, heer
van Baudimont, in het hoogkoor van de parochiekerk. Ook bij zijn graf werd een
wapenkabinet opgesteld. Hij had grote schulden gemaakt en liet een zwaar belast
sterfhuis na.
Anthonis was het laatste mannelijk oir van de familie Sacquespée. Zijn titel ging
over op zijn zuster Marie die, als vrouwe van Diksmuide, in het huis van haar
overleden broeder bleef wonen.

Marie, vrouwe van Diksmuide 1568-1607
Marie de Sacquespée was reeds de veertig voorbij toen zij, in 1562, in het huwelijk
trad met Jacques de Joigny, heer van Oudenaarde, baron van Pamele en beer van
Vlaanderen(6). Een huwelijk uit berekening, dat zeer is tegengevallen.
Marie verliet het herenhuis van Diksmuide, waarmede ze was vergroeid, voor het
kasteel van Pamele. Na enkele maanden ontstond onenigheid in het huishouden.
Marie vluchtte naar Diksmuide, keerde dan op aandringen van haar broeder naar
Pamele terug. Zo vergingen enkele jaren in misverstand en tijdelijke verwijdering,
totdat zij in 1570 Pamele voorgoed verliet. Voor de kerkelijke officialiteit van Brugge
werd door Marie een proces ingespannen; op 2 mei 1573 werd door de officiaal de
scheiding van tafel en bed uitgesproken.
Jacques Joigny overleed het volgende jaar. Marie, die einde 1568 Vrouwe van
Diksmuide geworden was, werd nu tevens douairière van Pamele(7) en ging in 1575
een nieuw huwelijk aan met Jehan de Trazegnies. Met hem heeft Marie, die geen
karakterfouten

(6) Jacques de Joigny was weduwnaar van Françoise de Montmorency (dochter van Boudewijn,
heer van Houplines, en van Isabeau van Stavele, dochter van Joost, baron van Glayon). Hij
was zelf een enig kind van Joost de Blondel-Joigny en Margareta van Halewijn.
(7) De titel ‘Vrouwe van Pamele’ ging nu over op Anna van der Gracht, douairière van
Loquinghem.
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schijnt te hebben te kort gehad, huiselijke vrede en geluk gekend. Trazegnies ontviel
haar in 1585. Het hart van haar laatste man, die blijkbaar naar zijn eigen ‘seigneurie’
werd overgevoerd, liet zij bijzetten in het koor te Diksmuide. Zij zou hem nog 22
jaar overleven en moet in de tachtig geweest zijn bij haar dood in 1607.
Haar testament had Marie laten opstellen 9 sept. 1589 toen zij was ‘cranck
ligghende te bedde, maer hebbende goet verstand’. Bij de redactie ervan door notaris
Guillem Moenin waren tegenwoordig: meester Adriaen Godschalck, jonkheer
Antheunis Ghys, baljuw van de stad Diksmuide, Joos van der Linde en de
kloosterzuster die haar verzorgde(8). De voornaamste bepalingen volgen hier nu.
Marie begeert begraven te worden in de St.-Niklaaskerk ‘ter plaetse daer het herte
begraven es van mer Jan de Traignyes, haeren laetsten overleden man’. Op deze
plaats wil zij een ‘sepulture’ laten oprichten die veel hoger moet zijn dan deze van
haar broeder Antheunis. Het grafmonument moet uitgevoerd worden ‘van marbordeer
steene, daer boven ligghende twee doode persoonaigen zonder booghe, bringhende
alle de quartieren ronsomme van mevrauwe ende mer Jan de Trezangnes, haeren
lasten overleden man, met de inscriptien van haerlieder particuliere heerlicheden
ende qualiteyten over een zyde, ende up dander zyde van de zelve sepulture zullen
ghescreven worden in goude letteren de fondatien hier vooren (in het testament)
verhaelt’.
Verder voorziet Marie een schenking die laat vermoeden dat de Sacquespées - te
beginnen met Guillaume - bij elkaar begraven lagen in het hoogkoor, achter het
hoogaltaar. Zij geeft immers aan de kerk ‘vier glaseveinsters, te weten: eene ter
memorie van mijn heere van Dixmude, haren vadere; voorts, eene ter memorie van
haere moeder; voorts eene ter memorie van mer Jan de Traignyes, haeren lasten man;
ende voorts, eene ter hare memorye; elck met zyne quartiere tot de nombre als die
staen connen zonder chapeaux de triomphe’.
Het testament van Marie voorziet ‘een honerable uutvaert naer haere qualiteyt’
zoals deze van haar broeders Filips en Antheunis, en daarenboven een groot jaargetijde
‘ghelijck men ghewoone es te doene over de overleden heeren ende vrauwen van
Dixmude’ met een dis van 62 broden ‘van stuvers’ en 62 pinten Franse wijn, ten
voordele van de armen van het H. Geesthuis, van de Grauwbroeders, Grauwzusters
en Zwartzusters, van de geestelijken en de kerkmeesters.
Marie onderhield een huisnar met name Lauwers Caliau. Aan deze ‘haeren zot’
schenkt zij een jaarrente van 3 pond groten samen met de inkomsten van ‘een haer
broot (pensioen) int Magdaleenhof’. De persoon die Caliau zou onderhouden, zou
dan

(8) Weale p. 167-169.
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ook na de dood van de nar levenslang dit ‘broot’ voor hem mogen behouden.
Eigenaardig is nog de fondatie door Marie van een plechtige mis in de parochiekerk
‘ter eeren van Sinte-Eulolye (Euldlie), ten acht hueren, commende den 12. Sporcle’.
De plechtigheid zou gebeuren naar het voorbeeld van de jaarlijkse viering van
Sinte-Margriete. Heeft de heilige Eulalie van Barcelona nog elders in Vlaanderen
vereerders gekend?
Marie heeft nog bijna 20 jaar dit testament overleefd. De definitieve vorm van
haar ‘uuterste wille’, alsook de uitvoering ervan zijn ons onbekend.
Tot in haar hoge jaren heeft Marie, bijgestaan door zaakvoerders, het beheer van
haar zwaar berente goederen in handen gehouden. Uit de ruïne van het kasteel van
Diksmuide verkocht zij nog op 7 april 1604 aan Vincent de Heere een partij van
36.000 brikken, tegen 5 florijn het duizend, om ermede buiten de poort, bij de Hoge
Brug, de herberg De Kroon te bouwen.
De nicht van Marie, Magdalena d'Espence (dochter van haar oudste zuster
Ludovica) aanvaardde in 1607 de desolate successie. Zonder uitstel ging men over
tot de likwidatie. De heerlijkheid van Diksmuide werd gekocht door Frederik, graaf
van Bergh. Tot het einde van de 18e eeuw zijn de heren van Bergh heren van
Diksmuide gebleven.
A. VIAENE

Bijlagen
I
Grafmonumenten in de kerk van Diksmuide
Archembauld van Haveskerke lag begraven op de westzijde van het hoogkoor. Zijn
mausoleum uit gepolijst marmer - een ‘verheven sepulture’ - stelde hem voor liggend
als ridder, in volle wapenrusting. Het grafschrift luidde (volgens Baron Bethune,
Epitaphes et Monuments de la Flandre au XVIe siècle, Brugge 1900, p. 249):
Hic iacet nobilis ac potentissimus vir Arssenbaldus de Haveskercke, in suo tempore
miles ac dominus temporalis Dixmudensis de Watvoe, migravit ab hoe 'saeculo 5
calen. iun. 1507.
Anthonis I Sacquespée werd nog te Escout begraven. De volgende heren werden
alle begraven in het hoogkoor te Diksmuide.
Het monument opgericht voor Guillaume en zijn echtgenote was een
wandmonument, een ‘riche theatre’ van albast en jaspis, met de twee figuren geknield,
in biddende houding, naar elkaar toegewend. Zie hiervoor blz. 195. - Het grafschrift
luidde:
Chy gist noble Homme Guillaume de Sacquespée en son vivant Sr de Dixemude,
Watou, Baudimon etc. lequel trespassa le 18e jour de décembre l'an 1549 et
Damoiselle Marguerite de Jonglet, sa femme, laquelle trespassa le 29e jour de
novembre l'an 1542...
Het monument opgericht (na 1568) voor Anthonis II en zijn vrouw was van het
type mausoleum met twee ligbedden. Het was van zwart marmer, niet hoog, nl. van
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het type nisgraf, aangebracht onder een boog en versierd met de kwartierwapens.
Het grafschrift luidde:
Ci gist noble homme messire Anthoine de Sacquespée chevalier seygneur de
Dixmude, Watou, Escou, Baudemont et à son trespas
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gouverneur et capitaine de la ville de Duynkerke pour le Roy des Espaignes Philippe
II, lequel seigneur, fust le dernier homme portant le nom et armes de Sacquespée,
qui trespassa le onsiesme jour de novembre, lan quinze cents soixante huict,...
(Het opschrift van zijn echtgenote, Jacqueline de Recourt, dame du petit Willierval,
is onvolledig overgeleverd).
Over het grafmonument van Marie, vrouwe van Diksmuide, zijn geen
archeologische documenten voorhanden. Wij weten alleen dat zij in 1589 (zie hiervoor
blz. 197) voor haar en haar tweede man een marmeren monument wilde van het type
mausoleum met twee ligbeelden, doch veel hoger dan dat van haar broeder en zonder
boog. Uit de beschrijving van de opschriften op de twee zijden van het monument
wordt bevestigd dat de vrouwe van Diksmuide een vrijstaand mausoleum (en geen
nisgraf als dat van haar broeder) op het oog had.
Filips de Sacquespée lag naast zijn vader Guillaume en kreeg een wandmonument
als dat van zijn ouders: hij was voorgesteld als ridder, geknield, in biddende houding.
De humanistische inscriptie: Mors ultima linea rerum zal in harmonie geweest zijn
met de Renaissancestijl van het geheel. Het grafschrift luidde:
Chy gist noble homme messire Philips de Sacquespée chevalier seigneur de
Baudimont... lequel trespassa le 21 de may 1564.
Van al deze graftomben is niets meer overgebleven.

II
De familienaam Sacquespée te Diksmuide
De familienaam Sacquespée wordt in de 16e eeuw te Diksmuide ook gedragen door
personen die niet tot de adellijke stamreeks behoren. Waarschijnlijk gaat het hier om
bastaardzonen en hun kinderen. Hier volgen enkele vermeldingen.
Ector Sacquespée komt in de kerkrekening voor als zijnde overleden in de week
van 15-21 maart 1512 (Weale p. 12).
Sebastiaen Sacquespée is in 1536 eigenaar van een huis in de Zuidstraat. Hij
overleed in februari 1547 (Weale p. 14, 138).
Jan (Jehan) Sacquespée is in de jaren 1565-70 waard van de herberg Den Hert
(hoste du cherf à Dixmude). Bij hem vergaderen in 1567 de magistraat en de
kerkmeesters om de contracten af te sluiten voor het gieten van de klokken en voor
de aanbesteding van het nieuwe orgel. Jan Sacquespée overleed in 1570 en liet
onbejaarde wezen na. Zijn dochter Mayken stierf in 1573 (Weale p. 31-38).
Wilhelmina, een andere dochter van Jan, stond als meter ingeschreven in het
(vernielde) doopregister van 1567.
Ten slotte ontmoeten we in de Staat van goed van 1568 een zekere Charles
Sacquespée die te Brugge woont en aan het herenhuis van Diksmuide oranjeappelen,
olijven en andere ‘minuteyten’ levert.
Het Diksmuidse herengeslacht Sacquespée is feitelijk in 1568, met de dood van
Anthonis II uitgestorven. Te Diksmuide kwam tot voor kort nog de naam Sacquepree
(alias Sacquenpree) voor. Is deze naam een fonetische of grafische verwisseling van
Sacquespée? Dhr. M. Catteeuw, secretaris van het Museum te Diksmuide, deelde
welwillend het volgende mede. ‘Ik denk niet dat er sedert dien tijd (16e eeuw) nog
Sacquespées te Diksmuide geweest zijn. De Sacquepree's waren drukkers en woonden
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te Diksmuide tot enkele jaren voor de oorlog 1914-18. Het was de familie
Sacquenpree-Van Middelem; zij hadden slechts een zoon en toen vader en zoon,
enkele jaren vóór 1914, gestorven waren heeft de weduwe haar drukkerij overgelaten
aan Dereepere-Neut. De weduwe Sacquenpree is gestorven te Klerken vanwaar zij
afkomstig was’.

Biekorf. Jaargang 60

200

Donatus-ikonografie
Corrigenda en Addenda
Onze donderheilige Donatus (waarover in de vorige nummers gehandeld werd) heeft
niet alleen een verwarde ‘relikwiegeschiedenis’; hij is nog heel dikwijls verwisseld
geworden met zijn naamgenoten. Wat niet verwonderlijk is, omdat hij in de officiële
catalogus van de heiligen niet voorkomt. In zulke gevallen - dat gebeurt heel dikwijls
met de volledig onbekende Katakombenheiligen - worden deze soms gevierd op de
feestdag van een bekende naamgenoot. Dat was o.m. het geval met de Sint-Artemius,
die in de jaren 1700 in het Jezuïetenkollege te Ieper vereerd werd, later verdoolde
naar Zevekote, en eindelijk zijn bestendige en passende rustplaats vond onder het
hoogaltaar van 't Klein Seminarie te Roeselare. Van deze Artemius was niets bekend;
maar men vierde hem op 6 juni, de dag waarop een Artemius, de Romeinse
martelaarcipier, die onthoofd werd onder Keizer Diocletiaan, in het Romeins
Martelarenboek vermeld staat.
Voor onze donderheilige is het anders verlopen: zijn jaarfeest verwijst naar de
translatie te Münstereifel. Die plaats greep op 30 juni, maar waarvan de gedachtenis
verlegd werd op de eerste zondag in juli. Dan vierde men te Münstereifel... met
oktave. Wanneer Münstereifel moegevierd was, en misschien wel uit deferentie voor
de ‘mater et caput’ van de devotie, begon men in succursalen. Over 't algemeen viert
men de tweede zondag in juli. Ieper - Sint-Maartens en Elverdinge tekenen op deze
regel een uitzondering.
Maar niet iedereen kende de geschiedenis van Münstereifel en men ging soms het
Martyrologium of het brevier te rade - waar de donderheilige niet in voorkomt - om
hem te identificeren. Of te verwarren. Gewoonlijk met Donatus, bisschop van Arezzo
en martelaar, gevierd op 7 oogst. Dat gebeurde zelfs bij de Kapucijnen te Aarlen, 't
Is slechts in 1730 dat Bonaventura van Luxemburg, de opsteller van 't eerste
devotieboekje voor Aarlen, de missing ontdekte. Men had daar maar altijd gepredikt
over de bisschopmartelaar van Arezzo, en de pater stelde een lang factum op, dat in
't archief van 't konvent moest bewaard blijven. Als handleiding en vermaan voor de
predikanten dat het wel een soldaat was.
Er is niets zo taai als onkruid. We zagen daareven dat men, zonder te verpinken,
in 1840 te Zwevegem een broederschap instelt van S.D. ‘pontifex et martyr’. In 1878
is het de pastoor van Woumen die zich in 't haar krabt en de kluts kwijt raakt: hij
kent slechts een Donatus, de bisschop-martelaar van Arezzo... en van zijn brevier;
en in zijn kerk staat Donatus daar als soldaat! Hoe rijmt men dat te gaar. Gelukkig
nog dat de pastoor niet elke dag
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Vlaamse Donatusprent
zonder verwijzing naar een bepaalde lokaliteit of vermelding van graveur. Ze gelijkt zo goed op de
Donatus-schilderij van Zwevegem (zie hiervoor blz. 149 en buitentekstplaat tussen blz. 144-145) dat
we een onderlinge afhankelijkheid mogen veronderstellen. - Afmetingen van het origineel.
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het Romeins Martyrologium las. Daar is immers ergens sprake van een bisschop die,
ten tijde van de vervolging ‘in soldatenpak de kerken bezocht’ (sub habitu militari
visitabat ecdesias...); en dat had hem misschien nog meer kopbrekens bezorgd!
Voor Handzame werd er, denkelijk ten tijde van de gebroeders Foulon, die mekaar
daar als pastoor opvolgden (1882-94), in het ‘Gesticht voor Doofstommen te Brugge’
een lange lijst gedrukt van de relikwieën, die in de parochiekerk bewaard worden.
Sint-Donatus wordt er vereerd tegen donder en bliksem, en zijn relikwie wordt, met
zijn feestdag... 7 oogst, acht dagen lang uitgesteld en vereerd. We zijn opnieuw bij
de bisschop-martelaar aangeland.
En ten slotte vinden we dezelfde verwarring bij de bekende Gentse folklorist
Gabriël Celis, die in zijn kostbare ‘Volkskundige kalender voor het Vlaamse land’
(1923), op 7 oogst aantekent: ‘de H. Donatus vluchtte... naar Arezzo, waar hij tot
bisschop gekozen werd... en onthoofd. Hij wordt aanroepen tegen den donder... (daar)
bij het overbrengen zijner relieken naar Münstereifel, een hevig onweer losbarstte...
Vereerd te Etickove’. Nu te Etikhove vereert men de soldaat, en niet de bisschop.

De bisschop-martelaar van Arezzo heeft met onze donderheilige niets anders gemeen
dan de naam en het martelaarschap. Hij wordt afgebeeld met de bijl, zijn gepresumeerd
marteltuig, en met een kelk, daar hij, volgens het Romeins Martelaarsboek, een
gebroken kelk op mirakuleuze wijze herstelde. Dat hij, bij hen die met de geschiedenis
minder goed bekend stonden, de Romeinse legionair verdrongen heeft, zal wel te
wijten zijn aan het feit, dat een bisschop altijd meer ‘kerkelijk’ staat dan een gewoon
soldaat. Du Broc de Segange, in ‘Les Saints patrons’ I, 539 (1886), vermeldt ‘une
petite gravure, dans un ovale, oü S. Donat est représenté en évêque, au milieu des
éclairs’. Het zal, te oordelen naar de meegaande tekst, een oud gravuurtje zijn, want
die tekst is een soort toverformule: ‘Jesu Nazarenus, rex Judeorum. Ecce Domini
crucis

Biekorf. Jaargang 60

203
vivificans signum. Fugite partes adversae...’. De neo-gotiekers hebben een serie-beeld
gelanceerd van de donderheilige als bisschop: aan zijn voet is er een kleine
brandstapel. Zo'n beeld ziet men o.m. in de kerk te Adegem.
De ‘Deerlijkse Onderlinge’, een verzekeringsmaatschappij tegen brandgevaar,
gesticht in 1902, gebruikte vroeger als vignet een Donatus-bisschop. Maar te Deerlijk
zit onze vriend Leo Defraeye, die in zulke zaken thuis is en het foutief vignet deed
vervangen door een ander, getekend door André Vlaanderen. Van die twee vignetten
liet hij ons de blokken afdrukken; zie blz. 202 en 204. Hij weze hiervoor vriendelijk
bedankt.
Er is nog een andere ikonografische ‘contaminatie’, zoals de geleerde boeken dat
zeggen, waar de donderheilige van Münstereifel verward wordt met onze Brugse
heilige Sint-Donaas.
In de kerkelijke-solemnele stijl heet hij eigenlijk Donatiaan; maar te Brugge zegt
men Donaas. De grote klok in de kerk op de Burg heette officieel kortweg ‘Naes’.
Waar ze, in de jaren 1700 in 't Frans beginnen te schrijven, zal het ‘S. Donas’ zijn.
Zo in het fameus geschil over de titel ‘proost van Brugge’ tussen de bisschop en de
proost van O.L. Vrouw (1733), drukt bisschop van Susteren zijn ‘Déduction présentée
àa Sa Majesté Impériale... par l'évêque de Bruges, prévôt de S. Donas’. Vreemdelingen
letten minder op deze subtiliteiten. Wanneer, in 1769, de Franse kunstkenner J.B.
Descamps de eerste uitgave drukt van zijn ‘Voyage pittoresque’, heet hij onze Brugse
kerk resoluut Saint Donat(1) Hiermee is de naamgelijkenis met de heilige van
Münstereifel volledig. En is een nieuwe weg open voor verwikkelingen.
Onze Vlamingen laten zich daaraan niet vangen. Donatianus wordt Donaas; en
waar ze dat latijnse Donatus van de donderheilige de latijnse staart afknippen, zullen
ze zeggen Donaat. Zoals ze van Amatus Amaat maken - zoals Ratte Vyncke zijn
naam schreef - van Renatus Renaat, enz. Maar in de wereld van de geleerden, van
de boekenmannen, die op franse teksten zoals deze van Descamps werkten, heeft dat
weerom aanleiding gegeven tot verwarring. En misschien werd dat nog in de hand
gewerkt door de traditionele ikonografie van Sint-Donaas, die hem een wiel met
‘brandende’ kaarsen op de hand geeft.
Reinsberg-Düringsfeld, in zijn ‘Calendrier Beige’ (1862), zegt op 14 oktober, feest
van onze Brugse heilige, dat in 't land acht kerken onder zijn aanroeping staan. Dat
is al een verkeerde inzet: in zijn tijd was er slechts een enkele, de katedraal te Brugge.
Sedert is er nog een bijgekomen, te Zeebrugge. De zeven overige die hij bedoelt
zullen Donatuskerken zijn. Hij gaat voort: ‘En

(1) De Duitse vertaler van Descamps heeft er dan, in 1771, Donatius van gemaakt. Ook de
feestvlaggen van het gebuurte van de Filipsstokstraat te Brugge, gemaakt in 1959, zijn met
zo'n ‘Donatius’ ontsierd.

Biekorf. Jaargang 60

204
Flandre... on récite quand il tonne, les litanies de S. Donat... la même chose se faisait
autrefois en Brabant’. In Brabant is onze Brugse Donaas vrijwel onbekend. Reinsberg
heeft zelfs de Jezuïet Ch. Cahier op een dwaalspoor gebracht. Cahier verwijst
uitdrukkelijk naar Reinsberg. In zijn Caractéristiques des Saints (1867), dat nog altijd
het beste en volledigste handboek blijft op dat gebied, lezen we onder 't slagwoord
Foudre: ‘Saint Donat, quel qu'il soit, est honoré... comme protecteur contre la foudre.
Tantôt on le représente en costume épiscopal; tantôt (et c'est le plus souvent) avec
une armure... Reste à savoir si c'est S. Donat, évêque de Fiesole, (dat is nog een
andere!) ou bien, comme les gens de Bruges le prétendent, S. Donatien (Donat en
Flandre)...’. Er is geen de minste aanduiding dat onze Brugse Donaas ooit aangeroepen
is geweest als donderheilige; hij staat bekend als ‘Vredestichter’.

Na kennis genomen te hebben van de Franse wetenschap, moeten we nu eens de
Duitse geleerden raadplegen. Detzel, in zijn Christliche Ikonographie (1896), kent
de Donatus van Münstereifel en stelt hem op 30 juni. Maar hij kent nog een Donatus
op 7 oogst, de bisschop-martelaar van Arezzo, ook aangeroepen ‘gegen Wasser- und
Feuersgefahr und gegen Gewitter’. Jan van Eyck, zegt hij, heeft hem geschilderd
‘wie er ein Rad halt, worauf fünf brennende Kerzen sich befinden, weil er so... zu
Arezzo gemartert und enthauptet wurde’! En hij geeft een plaatje met de Donaas van
de bekende Van der Pale-tafel uit ons Brugs Museum.
Künstle, Ikonographie der Heiligen (1926), die Detzel nogal bijgewerkt heeft, is voor
ons kapittel nog veel minder betrouwbaar. ‘Der H. Donatus, der im Martyrologium
Romanum zum 30 Juni erwähnt wird... ist wohl identisch mit Donatus von Arezzo’
(II, bl. 187). Daarmee heeft Künstle een fameuze kemel met dubbele bochel geschoten.
Eerst is er in het Martyrologium op 30 juni geen Donatus vermeld - al is het de datum
van de translatie van onze donderheilige te Münstereifel. En dan is de Donatus van
Arezzo wel een andere dan die van Münstereifel. Verder verwart hij de bisschop van
Arezzo met onze Brugse Donaas, bisschop van Reims; geeft de schilderij van Van
Eyck als illustratie, en zegt dat zijn
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Donatus een rad draagt met vijf brandende kaarsen: ‘weil er auf ein Rad gebunden
worden sei’!
Van al die dwaasheden uit den vreemde, is er - dat was te verwachten - iets in ons
eigen midden overgewaaid. In de jaren 1890 lanceert de Sint-Augustinusdrukkerij
‘te Brugge’, een sanctje van de Brugse patroonheilige Sint-Donaas bisschop, met
het traditionele kaarsenwiel en, aan zijn voet, het miniatuur brandstapeltje dat hem
- tegen alle traditie in - als patroon tegen 't hemels vuur moet aandienen. Blijkbaar
geïnspireerd door het neogotiek seriebeeldje, dat we te Adegem hebben gevonden;
maar de ikonografische onnauwkeurigheid is nu nog aangedikt door het kaarsewiel.
We zijn ‘nog verder van de brand’, of als ge 't anders bekijkt, we zitten ten volle
in de brand, met het devotieprentje gelanceerd, in 1942, door ‘La Bonne Presse van
Seraing-sur-Meuse’. De Saint-Donat, patroon tegen het hemels vuur, is wel onze
Brugse heilige, die pal staat midden een geweldig onweer dat opsteekt. Onder zijn
breed-golvend kazuifel is een aanroeper komen schuilen. De heilige heeft, voor de
omstandigheid, zijn wiel met brandende kaarsen op de grond gezet en keert zich,
met een krachtig gebaar, naar de bliksemschichten. Die hij met zijn opgeheven
rechterhand schijnt weg te slaan. Onderaan leest men: Reproduction interdite. Ze
moesten die voorzorg niet nemen, de mannen van de Bonne Presse: we gaan 't niet
doen.
Daarmee eindig ik mijn lange vertelling over Sint-Donatus de donderheilige. Heb
ik, bij 't begin mogen zeggen: dat hij misschien drie keer gedoopt werd - in 't water,
in 't bloed, en dan door de Sacrista van de H. Vader die hem de naam Donatus gaf dan mogen we er nog aan toevoegen: dat, buiten zijn echte geschiedenis, die God
alleen bekend is, hij nog drie andere geschiedenissen bezit: die van de translatie en
de devotie, die betrouwbaar is; die van de legende, die plezierig is; en die van de
ikonografie, die als 't ware voor hem een tweede martelie geworden is en hem een
beetje onkennelijk gemaakt heeft.
M. ENGLISH

Pissebloem - Beddepissers
In Biekorf hiervoor blz. 85 handelt J. De Langhe in ‘Westvlaamse Zanten’ over
Stekkersmelkwied. Op zijn vraag (Pissebloem, is dat geen naam die onder franse
invloed staat, nl. Pissenlit?) kan ik het volgende antwoorden. Te Staden en omliggende
- Zarren, Hooglede, Houthulst - is de naam ‘Beddepisser’ of ‘Beddezeeker’ algemeen
verspreid. Naar het lijkt is dat misschien wel een ‘vertaling’ van de franse benaming
Pissenlit. - 'k Heb nog gehoord van mensen die beddepissers gingen stekken om de
bladeren als een soort salade te bereiden. Naar het schijnt is het heel smakelijk!
J.D.D.
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Bij een gedicht van Karel de Gheldere
O Pifferari
In mijn jongste werk, De dichter van de rozen, even verwijlend bij de liederteksten
die in Dr. Karel de Gheldere's Landliederen (1883) voorkomen, schreef ik betreffende
het stukje ‘O Pifferari’, dat de dichter hiervoor ‘lijkt het ons, zelf een melodietje
komponeerde’ (p. 112). Ik maakte toen deze afleiding, of liever: ik beschouwde toen
deze mogelijkheid, omdat, op p. 33 van voornoemde bundel, tussen de titel en de
acht tweeregelige strofen van dit gedicht, twee balken met noten gedrukt staan,
waarbij de naam van een toonkundige ontbreekt. ‘Het kan gemakkelijk het werk van
de Gheldere zelf geweest zijn’, meende ik. - Die man was tot veel in staat!
En nochtans, deze muziek is van de Gheldere niét! Het is, noch min noch meer, de
melodie die de ‘pifferari’ uit hun land meebrachten en, vóór de oorlog van '14, op
hun bedelpartijen door onze dorpen en steden speelden en doedelden.
Toen Robert de Gheldere mij hierop attent maakte, voelde ik mij heel even een tikje
rood worden... ik sloeg de Landliederen open en nu bemerkte ik pas, dat ik, wat
Karels zoon mij mededeelde, uit mezelf had moeten weten.
De titel van het gedicht is eigenlijk een aanspreking, een aanspreking dan nog die
iets innigs en teders inhoudt. Men neuriet voor de ‘pifferari’ hun eigen lied en dan
zegt men tot hen:
Zóó doedelt 't lied in uw groene valleien...

Zo lijkt het meteen overduidelijk: Die muziek kón van Dr. Karel de Gheldere niét
geweest zijn!
Maar ja! Toen had ik er niet het minste vermoeden van wie of wat ‘pifferari’ wel
wezen konden. De lektuur van het gedicht deed me niet wijzer worden. Ik vond er
dan ook, eerlijk gezegd, niet zo bijster veel in (dit kón ook niet!) en was er
dientengevolge maar vluchtig - véél te vluchtig - overheen gestapt.
Hoe totaal anders is dit gedicht mij intussen geworden! Hoeveel liever! Het pleit
immers, eens te meer, voor het liefdevol hart dat in Dr. de Gheldere klopte en voor
zijn tesis: de zucht van elk mens naar eigen streek:
‘blijft gij nog wandlen in vreemde geluchten’?
... ... ... ... ... ...
't leeft in uwe ooge als een zucht naar uw streken.

‘Grazie, Signore!’... laat de dichter hen zeggen. En ja! De ‘pifferari’ waren Italianen.
Italianen die, ingevolge het pauperisme
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dat in hun land heerste, op de ‘trim’ gingen. Meer bepaald nog: het waren muzikanten,
die de fluit of de doedelzak bespeelden(1).
In zijn onlangs verschenen Oude Oostendse Volkstypes(2) vertelt Ary Sleeks over
de Italiaanse orgeldraaiers, beeldjesleurders en roomijsverkopers, die hij, in zijn
kinderjaren, in zo'n groten getale in zijn stad gekend heeft. De orgelman, met slappe
vilten hoed en verder in sjofele kledij, trok een karretje door de straten, waarop een
draaiorgel met riemen bevestigd was. Een vrouw, die ‘dikwijls zijn vrouw, ofwel
zijn dochter, ofwel een vrouw tout court’ was, hielp duwen en wipte, wanneer het
orgel speelde, met rinkelende tamboerijn, van deur tot deur, om centen te ontvangen.
Ze was doorgaans mooi, schrijft Sleeks. En ze deed, in haar diep uitgesneden bloesje
of jurk en haar wijde gebloemde rok, en verder met haar zwaar halssnoer in rood
koraal, haar losse gebaren en soepele bewegingen, wel aan een gitana denken...
‘Maar zo sympathiek dat ze waren, herinnert zich Robert de Gheldere, tienmaal
bedankend voor het minste dat hen gegeven werd, met een brede, goede glimlach...
en dan nog, gewoonlijk, drie-vier bambinos-krullebollen aan de rok van la Madre!’
Karel de Gheldere vernoemt hun ‘schoonhairde vrouwen’, maar hij Iaat ze zuchtend
in het vaderland achter. Om van de mannen hun mantel, spitsige hoed en verbonden
sandalen te malen, vraagt hij 't penseel.
Wellicht zijn de Italianen van onze kust méér naar het binnenland afgezakt met
hun orgel of ander instrument en misschien ook wel met hun beeldjes en roomijs.
Karel de Gheldere, in elk geval, heeft het uitsluitend over de doedelzakspelers(3).
Eens was hij achteraan in zijn tuin, toen hij ze langs de Moerestraat (de weg tussen
Oostende en Koekelare) hoorde afkomen. Wanneer ze naderden, ging hij naar de
voordeur om ze te zien en (we kennen zijn goed hart) de penning te jeunen. ‘En dan,
meldt mij Robert de Gheldere, is hij, stante pede, naar zijn pharmacie gegaan, heeft
zijn pen genomen en, in een-twee-drie, zijn schoon gedicht geschreven’(4).

(1) Het Italiaanse woord voor (kleine) fluit is piffero. - Cfr Pfeife in het Duits, fifre in het Frans,
pipe in het Engels en het verouderde pijp in het Nederlands (met pijp en trom; naar iemands
pijpen dansen), ook fijfer en fijfel (dwarsfluit). - (In de rekeningen van het St.-Sebastiaansgild
te Koekelare, ao 1835, vinden we herhaaldelijk uitbetalingen aan de fyffelaere.) - Als men
weet dat aan een doedelzak (ook pijpzak - Cfr Bappipe in het Engels en Sachpfeife in het
Duits) een of meerdere fluitjes bevestigd zijn, is het niet vreemd dat, in het Italiaans, zowel
de bespeler van dit instrument als van de piffero, een pifferaro (meervoud pifferari) genoemd
wordt.
(2) Oude Oostendse Volkstypes, Oostende, Eigen Beheer, 1959.
(3) Af te leiden uit het werkwoord doedelen (d.i. op de doedelzak spelen), dat hij in het eerste
vers van zijn gedicht aanwendt.
(4) ‘Dit alles is authentiek’, verklaart Robert de Gheldere.
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Die ‘pifferari’, hier in Vlaanderen, in Koekelare, in deze zijn straat... zóver van hun
eigen land!... Deze bedenking zal hem wel geïnspireerd en naar zijn pharmacie
gestuwd hebben!
Hoort gij de winden de boomen niet wiegen?
Hoort gij de vlerken des Arends niet vliegen?
Hoort ge op de toppen de kudden niet loeien?
Hoort gij de stortende waters niet vloeien?

Hij zou de melodie dikwijls, mezzo voce, zingen. Hij vond ze mooi! En ook de
‘pifferari’ zou hij nooit vergeten!
Lieflijke beedlaars! nog zingt in mijne oore
't vleiend geluid van uw ‘Grazie, Signore’!

Het weze mij veroorloofd en voor één enkel keer, in aansluiting met dit alles, een
persoonlijke anekdote te vertellen. De lezer beschouwe het desnoods als een luimig
intermezzo.
Indien U ooit een foto uit mijn kinderjaren mocht zien, dan bestaat er veel kans
toe, dat U er mij op aantreft met lome ogen, die méér geloken zijn dan het normaal
hoort. Ik herinner mij dat iemand mij ooit eens voor ‘Slaapoog’ heeft verweten...
Welnu, volgens de legende heet het, dat die ogen van mij nog iets met een
rondreizende muzikant te maken hebben.
Het was in de tijd toen er nog geen radio's bestonden en de muziek eer schaars
kon beluisterd worden: de tijd toen mijn voor muziek zo gevoelige grootmoeder in
blijde verwachting van mijn eigen moeder was. Op zekere dag, te Koekelare op de
markt, vond ze aldus bedoelde muzikant aan het werk. Het lied dat hij speelde en de
manier waarop hij dit deed, vol innigheid en gevoel, bekoorde mijn grootmoeder in
zó'n mate dat ze als aan de grond genageld bleef staan, om, ontroerd en zonder haar
blikken van de man te kunnen afwenden, te luisteren... Toen mijn moeder ter wereld
kwam, had ze de ogen van de vreemde muzikant mede en heb ik deze later van haar
overgeërfd...
Wellicht was hij een van die ‘pifferari’...
Grazie, Signore, Grazie, Signore!
De ‘pifferari’ werden sinds de eerste wereldoorlog niet meer in onze dorpen en
steden teruggezien.
Ah! keert terug naar uw groene valleien,
dààr in uw bergen weêrgalmen schalmeien!...

Volgens de laatste strofe van Karels lied. En wellicht tot 's dichters genoegen, daar
boven!
Raf SEYS
Is er iemand die méér over de ‘pifferari’ kan vertellen? Ik zal gretig luisteren...
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Brugse kapoenen en Izegemse koekoeken
Biekorf verzamelde verschillende keren teksten over Brugse kapoenen, die de
bekendheid weergaven van Brugge als marktcentrum van (een speciale soort?)
hoenders, reeds in de Middeleeuwen, en zelfs nog onder Napoleon(1).
Het zal wel minder bekend zijn, menen wij, dat deze vermaardheid in zekere
middens onze eeuw heeft bereikt en dus nog niet zo lang vergeten is.
Onder de oude vlaamse hoenderrassen wordt de Brugse variëteit eigenlijk niet
vermeld. In zijn geschiedenis van de landbouw in België, geeft P. Lindemans
inderdaad als oudere rassen op: de autochtone soort, door hem het Gallische ras
genoemd, dan de Brabantse hen met het kuifje op de kop, en ‘de huidige inlandse
rassen, zoals de Mechelse koekoek en de Brakelse hen’, die beiden in de vorige eeuw
gewonnen hybriden zouden zijn(2). Deze opsomming houdt te weinig rekening met
lokale variëteiten.
Een meer uitgebreide en gedetailleerde opsomming der hoendersoorten welke
vooral in West-Vlaanderen bestonden rond de jaren voor de eerste wereldoorlog, is
te vinden in het werkje van A. Develter, destijds onderwijzer en landbouwleraar te
Esen bij Diksmuide, getiteld ‘De Eiermijn. Volledig handboek over Hoenderkweek
bij werkman, burger en landbouwer’ (Esen, 1919, 95 blz.). De schrijver was alleszins
een man van de praktijk en beschrijft uitsluitend toestanden van juist voor de
wereldoorlog.
Het oude inlandse ras heet hij ‘de vlaamsche boerhen’, de tegen alle weder
bestande, kloeke, zware hen, die vele en grote eieren legde. Dit ras was dan reeds
bijna geheel verbasterd en in zijn zuivere vorm bijna onvindbaar. Onder de leghennen
worden verder vermeld de Brabantse, de Brakelse en de Kempische hennen. Bij de
vleesrassen horen de Mechelse koekoeken met een typisch westvlaamse kruising,
de zogenaamde ‘Iseghemsche koekoeken’.
Achteraan bij de legrassen lezen wij: ‘Het Brugsch vechthoen. Deze hen wordt
ook soms bij de vleeschrassen gerangschikt, 't Zijn zware hoenders, doch geen goede
legsters. De haan wordt ten onrechte Engelsche haan geheeten; hij is de lieveling der
hanenmelkers’.
Dit getuigenis is in zoverre interessant dat het de naam van Brugge in verband
brengt met hoenders en hanen, en kenmerken weergeeft die ook kunnen gepast hebben
op de Brugsche kapoenen, die vroegertijds gewaardeerde kost waren.
Het handboekje van Develter is het enige ons bekende, dat zijn gegevens vooral
putte in West-Vlaanderen zelf.

(1) 1956, pp. 247-248, 283; 1957, pp. 190-191, 320, 343.
(2) 1952, dl. II, 441. - Over ‘Kiekens van Izegem’ reeds vermeld te Oudenaarde in 1554, zie
Biekorf, hiervoor, blz. 158.
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Uit een paar andere handboeken ontlenen we de volgende gegevens; artikels in oudere
vakbladen zouden over dit onderwerp voorzeker nog aanvullingen kunnen bezorgen.
Het Landbouwwoordenboek van P. Pipers (Antwerpen 1911) vermeldt, s.v. hoen,
als voornaamste hoenderrassen in België het Brakelse, het Kempische, het Mechelse
en het Brugse tas, en voegt erbij dat in die rassen nog talrijke variëteiten voorkomen.
Belangrijk is het getuigenis van J. Depuydt, leraar in de hoenderkweek en
hoenderkweker te Aartrijke, dat door E. Van Godtsenhoven wordt medegedeeld in
een handboek van 1927 (Dierkunde op de hoeve, p. 178-180; Ronse 1927). Als
voornaamste types van onze inlandse vleesrassen noemt Depuydt de Mechelse
koekoek en de Iseghemsche koekoek: deze is wat lichter dan de Mechelse, de poten
zijn zuiver en gans onbepluimd, en de Izegemse zijn betere legsters dan de Mechelse.
Deze beschrijving wordt aangevuld door de uitgave Veeteelt (van de Belgische
Boerenbond ca. 1931) die, onder de rubriek vleesrassen en de Mechelse koekoek (p.
195), het volgende heeft: ‘De Koekoek van Iseghem heeft een roze kam en
onbevederde poten; verschillende kleurslagen komen voor’.
Onder de rubriek Vechtras stelt Depuydt de Brugsche vechters en beschrijft ze,
volgroeid, als ‘grote sterke dieren, kiekens teer om op te kweken; volwassen dieren
dienen wel om kruisingen te doen en rap meer gewicht, kloekte en grootte bij te
zetten’.
De Brugse vechthoenders worden in 1909 ook opgegeven, naast de Luikse
vechthoenders, als hebbende zeer lange poten en zeer korte kammen (Grondbeginselen
van veeteelt door P. Wauters c.s.; p. 92; Gent 1909).
De oude inheemse kippenrassen deelden reeds rond de eeuwwende het terrein met
een hele gamma uitheemse soorten, resultaten van de eerste pogingen om bij ons een
intensieve hoenderteelt in te brengen. Deze soorten waren o.m.: Hamburgers,
Andalousiërs, Spaanse uitwangen, Leghorns, Italiaanse, Wyandotten, enz.
In het mengelmoes dat hieruit noodzakelijk moest ontstaan, kan men licht raden
dat onze oude vlaamse hen en het ‘Brugsche vechthoen’, laatste nazaat der eens
beroemde Brugse kapoenen, er met hun laatste pluimen ook hun naam zullen bij
ingeschoten hebben!
L. VAN ACKER

Koeierskrone
Zo noemde men het koperen stuk van tien centiemen. Gehoord vijftig jaar geleden
van mijn grootvader (geb. 1845) die van Anzegem was. En hij wist te vertellen dat
in de goede tijd van den Hollander de koeiwachters uit tijdverdrijf naar het kork
smeten met zilveren kronen.
V.S.
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Milleke van Kaleshoek vertelt
(Vervolg van blz. 177)
Kerk en jaarmarkt van Donk
's Zondags gingen wulder veelal naar de messe in 't barrelen kerkske te Donk; (ze
hebben dan later een nieuwe kerke gezet). Vader kende goed die paster want hij was
staande en liggende te Kesschavers waar dat vader peerdeknecht was; en hij had veel
kennesse van 't beesten en 't land: ‘Heel Donk en Kaleshoek d'erbij 't is al hemel en
zand en een arme “pays” zei hij alzo: bezie mij daar de zes gemeten van de Blakte,
en dat is toch te mager om buiten te liggen’.
En alzo was hij doende tegen

Milleke van kaleshoek 93 jaar

Sarel en Miel die 't hof beboerden; maar als 't nu avond en donker wierd stonden er
wel zeven, acht mannen gereed aan de balie, op scherpe lucht uit, om de paster
uitgeleide te doen naar Donk. Ze wierden trouwens getrakteerd in de pastorie en als
hij dat gezelschap beu was zei hij: ‘'t is nu allichte tijd om naar huis te trekken, 'k
moete ik nog een beetje eten’.
De zondag achter d'hogemesse trakteerde hij in d'herbergen van de plaatse: bij
Pittens en bij Deynens, en hij was daarop gekend. Als 't nu late noene wierd zei ons
moeder: ‘Vader zal weer overblijven, hij hee' de paster van Donk gezien’.
Mijn vader is ongelukkig aan zijn dood gekomen; hij is verongelukt in de
peerdestal. Je moet weten als de peerden 's nachts begosten te kappen en te slaan
stond hij op om hun haver te geven om 's nuchtends aantijden te kunnen aanzetten;
maar die nacht had hij vergeten tegen zijn beesten te spreken en hij kreeg een slag
dat hij wel vier uren lang van zijn zelven bleef liggen. Ten vieren is hij al sukkelend
naar de koeiwachter gekropen en zei: ‘je moet eerst de peerden eten geven en dan
thuis zeggen dat ze mij moeten komen halen’. 'k Liepe om de dokteur van Moerkerke
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en 's nuchtends wierd vader naar 't hospitaal te Brugge gevoerd en 's anderendaags
was hij al dood. De zaterdag wierd hij begraven en de maandag daarop liet de boer
twee messen te rote doen te Sijsele. ‘Fietje jong, zei hij alzo tegen moeder, je moet
er niet bij inzitten, ge gaat geen honger lij'en’. Maar 't was er al mee, moeder kreeg
nooit iets en vragen 'n deed ze niet.
Van dan af gingen we meer naar Donk naar de kerke. Achter d'hogemesse stond
Petrus Meere daar met zijn spekkekraamke en elk die een eens kost missen bleef er
haperen: 40 kleine suikerballekes voor een eens. Petrus, een stille ziekelijke vint,
hield een spekkewinkelke achter den herreweg rechtover de Muffels; in de weke
reed hij rond met zijn ezelke en een karreke winkelware naar de boeren. Hij had twee
dochters: Leike d'oudste en Emma, een bulte; en een zeune Lewie. En je ga gaan
horen hoe da'k met Lewie aanlei; trouwzot en was ik niet, maar onze Zulie was
getrouwd en 'k wierd verlegen om aan de kost te geraken.
't Was de derde zondag van de vasten en lijk gewente kwam al 't jong volk van
uren in 't ronde, in 't nieuwe gedost, naar de vespers: naar de jaarmarkt van Donk.
Je kost op de koppen lopen en als 't voor de vespers luidde zat de kerke al stampvol
en bleven er nog evenvele buiten staan. Ze begosten achter de preek al te loeren en
oogskes te trekken, maar 't spel begost maar in 't uitkomen van de kerke. Al 't jong
mannevolk stond in 3 en 4 reken van weerskanten de kerkedeur, tot gindere aan den
draai van de strate, waar dat ‘de reep’ met strooi overtrokken gespannen was; van
aan Pittens herberge tot aan Deynens hof. En 't vrouwvolk heel opgezet moest door
die wisse en 't was ‘teenke tert’ voor 't meiske waar dat ze schote op ha'en. Boven
de reep hing er een plakkaat aan de boom bij de plaatse:
Hier is markt voor jong en oud
maar ongetrouwd.
En al die komt naar deze stee
brengt toch nooit een meiske mee,
want al die vreemde liên
zijn hier het best gezien.

En die nog geen meiske en had lachte: ‘Gauw we gaan een kopen aan de reep’. Pien
Ooie speelde roepere: ‘Wie en hoevele?’ ‘twee frank!’ riep er daar een sloebere juiste
als er een nunneke passeerde, en z'huilden van 't lachen; maar moeder overste was
straf gestoord en sedertdien deden de zusters den ommeweg al door 't hof van Deynens
naar 't klooster. Kwam er een streus meiske gegaan, Pien prees het luide: ‘Hier een
schone malse teve, merdedjie 't is daar van alles aan!’. Seffens drumden ze naar de
reep toe en boon op: ‘Alhier met die veerze, 'k geef 't hoogste gebod!’ En kwam er
een mager dingske gegaan, Pien ging weer aan 't roepen: ‘Hier een fijntig rankske?...’
- ‘Nog

Biekorf. Jaargang 60

213
geen half frankske, 't is maar een plankske! D'er is geen pak aan, 't moet eerst nog
een jaarke gekweekt worden!’
't Wierd hoe langer hoe meer een echte zottemarterie totdat elk een meiske had,
en alzo had Lewie een oogsken op mij. We dansten al te gare in een grote ronde ‘de
zevensprong’ op de plaatse:
Hebt ge niet gehoord van de zeven, zeven, zeven
Hebt ge niet gehoord van de zevensprong?
En ze zeggen dat ik niet dansen en kan,
Maar ik kan dansen wel voor zevenhonderd man
En dat is één!

Met den avond en den drank wierd 't mannevolk duller en ze waren losgelaten en
zongen:
Ons komplootje is were bijeen
allemaal vrienden, allemaal vrienden
ons komplootje is were bijeen,
allemaal vrienden ondereen...

Die op 't zelfde meiske begoest waren gerochten aan de slag en gingen aan 't vechten.
Den Does Koekoet sprong gewoonlijk tussen de vechtersbazen om ze te scheên.
Maar Pien en Kernee van de Geite te Sijsele en wilden er niet van weten, en Pien
was niet te koelen en beet in den Does zijn ore; zodat hij voor de reste van zijn leven
met een ore zonder zoomke moest lopen.

Getrouwd
Ik en Lewie waren daarop van malkaar gescheen. Met de kerremesse van Donk kwam
ik schinken bij Pier van Poeke, een klein leeg herbergske, en Lewie viel daar ook
binnen en we spraken af om voor goed te verkeren met de kerremesse van de Krone
(Donk op de staatsbaan). Je moet weten dat al dàt totten en lekken en pieperen nog
in de mode niet en was, en ze zijn nu al afgelekt en malkaar beu eer dat ze getrouwd
zijn. Nee', neen, de zotte jaren waren voorbij, 'k was 32 jaar oud en 'k verkeerde nog
vier maanden om te kunnen sparen en bijeen vergaren; en we hadden te gare 180
frank gespaard.
We trouwden den diessendag, den woensdag gingen we een keer naar Treze
moeiens te Zwevezele en den donderdag kuiste ik 't huis van Lietje Wandels dat leeg
stond. Leike, mijn vints oudste zuster, raadde ons aan: ‘Toe je moet dat huizeke
kopen met de reste van julder geld, met spijkeren en sparen kan je later wel inkorten;
je moet maar een keunemoere te meer houden’. Ik hielpe seffens geld verdienen en
ging gaan werken op 't hof van de Muffels; dat was herberge en hofstee; d'ouders
waren gestorven en de kinders boerden daar nu thope en Babe, de dochtere, moest
't hof redderen. Sies, een van de zeuns, had wel maar drie maanden naar schole
geweest, maar hij kost toch goed de gazette lezen en spelde
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ze van buiten, hij had een wreed goed onthoud, en kost goed 't werkvolk op hulder
plaatse zetten. We waren een keer bezig met binden en hij vroeg aan Stiene, 't meisen:
‘Gaan ze er nog al op kunnen in die rote?’ (de stuiken). ‘Wel baas, lachte Stiene alzo,
dat je moest zoveel plekke in den hemel he'n, als dat er overblijft, ge zou' je mogen
beloven!’ Maar de boer snakte toe: ‘jeune je mij maar zovele plekke in den hemel?
wel 'k ga er dan maar liever uitblijven’.

Razernij van de honden
Sies was een beetje kort gekeerd, dat kwam omdat hij vroeger jaren nog van een
wroeden hond gebeten was. 'k Heb het dikwijls genoeg horen vertellen op ‘de stikken’,
van de wiedsters. Dat was alzo gegaan: d'oude bazinne leefde nog en 't meisen van
de pasters had verteld: ‘je gaat er van horen bazinne, en 'k'en het al aan mijnhere
paster ook gezeid; d'honden gaan hier allichte ook razend worden, ze kunnen schier
niet meer bassen, ze beginnen t'oekelen, hoor je dat niet; 't is op mijn prochie persies
alzo begost’.
Nu de weke nadien komt Sies in de keuken gelopen met een bebloeden hand en
zegt hij alzo: ‘Zou je wel geloven moeder da 'k mij daar ferm moeten weren he'n
tegen onzen Loef’ (de hond). En de bazinne jaagt den hond buiten en hij loopt rechte
naar 't oud Babeke Foes die daar juiste kwam gegaan en beet nog een keer. Sies daar
achter al huilend en heel Donk kwam buiten gelopen met stokken, vorken, spâ'n, 't
eerste dat ze kosten grijpen; en den hond de plaatse op en beet daar Vanloos kind, Pien Ooie dat we later zeiden - dan nog een knechtje in de roks. De paster kwam ook
toegelopen met een gewere en hij zou gelijk dien hond doodgeschoten he'n. Seffens
verzorgde hij ook de gebetene en al lezende stak hij de sloter van St.-Hubert in 't vier
en brandde de wonden toe; maar die sloter moest dan herwijd worden omdat er
iemand mee gebrand was. En Sies van de Muffels moest gaan dienen naar St.-Hubert
bij de Walen en de paster zei dat hij het op hem moest pakken voor de twee andere
ook: 't oud Babeke en 't klein manneke.
Als hij nu gunter van de trein stapte vroeg Sies de weg aan een vrouw: ‘Madam
St.-Hubert par là?’ maar ze zei ineens in 't Vlaams: ‘Vriend 'k versta geen Frans’.
Hij sloeg zijn handen thope: ‘Wel vrouwmens gij zijt van God gezonden om mij op
de goe' weg t'helpen’.
't Geestelijk hee't hem daar een draadje van de stole van St.-Hubert in 't hoofd
gestoken en met een doek overspannen; hij mocht in geen drie weken den doek
afdoen en in geen spiegel kijken. Alle dagen ging hij de meegekregen gebedekes
gaan lezen bij 't vrouwke en bij 't manneke tot aan zijn eerste kommunie (11 jaar).
Ze moesten St.-Hubrechtsdag vieren lijk een zondag zonder slave-
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lijken arbeid te doen. Ja maar te Donk wierd dat serieus gevolgd, maar ze zeiden dat
er een van Aaigem, die ook gebeten was, zijn trein betaald wierd omdat hij niet
begoed was; en hij peisde in zijn eigen: ‘St.-Hubert vraagt niet dat ik al dat geld aan
den trein hange, ik kan het beter gebruiken’... Maar hij is wel razend geworden.
Neen neen, Sies van de Muffels ging op St.-Hubrechtsdag zelfs naar d'hogemesse
naar Middelburg waar dien heiligen gevierd wierd op de kerremesse. 'k Zie hem nog
gaan in zijn ouden dag, voetje voor voetje, op weg naar Zoetendale en Leegskes
brugge. Ja maar, de mensen ha'n hier de schrik in 't lijf en uit ieder menaze kwam er
hier entwien naar de bro'wijdinge. Ze zetten de blekken paander met 't brood op
hulder stoel en thuis wierd 't gewijd brood in de pap gebrokkeld en elk kreeg zo'n
‘snoek’ in zijn tellore. Voor de beesten wierd 't gewijd brood in 't fornoois geweekt.
Maar voor d'honden bleef iedereen algelijk op zijn weerhouden: van als er een dwaas
keek of hees baste wierd hij seffens afgemaakt.
Als 'k ik nog naar Sijsele naar schole ging zeiden wulder een gebedeken op, als
w'onderwege een raren hond tegenkwamen:
Onzen Lieven Here ging achter 't land
met zeven zwalms in zijn hand
't is te verkeren dien kwa'n hond
dien kwa'n hond staat stille
't is Onzen Lieven Herens wille
ik al mijnen weg, gij al joenen weg
't is de name van Sint Huberecht.

Hier te Donk wierden al d'honden van 't omliggende op de kop gebrand met 't gloeiend
ijzer van St.-Hubert. Zeg dat z'huilden en schuifelden; gelukkiglijk waren ze
gemuilband. Zie! 'k zie ze daar nog komen gereên van den Akker, al die leurders met
hulder hondengetrek: Manen Stek, de visleurder, met zijn twee honden; en Keizer
vande Walle, ook visleurder, hielp van achter aan 't schof steken omdat zijn wijf
boven op de karre zat; Bulte Liekens, een keunepiet, reed met een gespan van vier
honden. Maar Fokaart van den Akkere leurde in alles dat een ander niet en wilde,
tot doo' katten toe: 't vlees smeet hij voor zijn honden en 't vel verkocht hij aan de
velleploter; en zijn honden vlogen lijk een schicht over de grote kalsije en Fokaart
zong van 't vaderland weg. Maar heel de boel was verbrod als er een velo kwam
aangereen: d'honden vlogen de rij'er op en de leurder had de meeste moeite om op
zijn kant te blijven en zijn beesten in bedwang te houden.

Achterwarege
'k Heb u nog niet gezeid dat mijn moeder uitging voor achterwaarstige; 't was wel
maar in 't gebuurte maar ik moest dikwijls meegaan omdat ze niet geern allene ging
overnacht. 't Kwaad is
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er op de been. Ik hielp een handje toesteken en moeder kreeg een half frankske daags
en van arme mensen wilde ze niets nog geen duit: ‘'k He' maar mijn slapen allene
gelaten en anders niet verlet’ zei ze.
Als ik hier nu in 't eerste getrouwd was kwam Biene Roze mij ook vragen: ‘Milleke,
zei z'alzo, mijn dochter moet een kind kopen g'hebt gij daar meer kennesse van, zou
je niet seffens meekomen?’ Dat was d' eerste vrouwe die ik allene verloste en dan
nog op een kortebedde. Mijn kindje had ik ook alzo gekocht, maar dat is geen doene,
ge kunt je niet schoren of ievers aan vasthouden. Met zakken op 't staande bedde en
op de sponde kost dat evenmin zepe; 'k heb wel honderd verlossingen gedaan en ze
moesten mij betalen 't gene dat ik bij de boer verdiende. ‘Dat is niet te verwonderen,
zei Foes, dat ze u allemaal vragen, ge slaat gij overal d'hand aan en ge zijt nievers
vies van’.
'k Bleve dan gewoonlijk drie of vier dagen totdat de vrouwe heur zelven kost
verhelpen en uit 't bedde was. Wat zegt ge? de vader?... ò dat waren gewoonlijk
trunteklaais en ze bleven er verre van; op tien vaders waren er alleszins negen die
de grote kraweie zien noch horen en kosten en voor komsuis bachten of in de lochting
eentwat te doen ha'n. Mijn gebeur Miel Teen stond er zelve bij te schremen en 'k
stekte hem vaste: ‘Milledjiesche onnozele tjooten, gij waart er wel geern bij om het
te maken!’ Ja maar 'k he' wat meegemaakt als achterwaarstige.
Bij mijn wete is er maar één keer een nooddoop geweest. Pol, de vint, kwam
overnoene op 't laatste stekske gelopen: ‘Toe zere, weer je Milleke 't is gang, ze kermt
om Gods wille’. 'k Zag seffens met da'k de deure openstak dat 't geen lachedingen
en waren, 't ging een slecht kinderbedde zijn: ‘Toe zere om de dokteur’ zei ik seffens.
En ik ha' goed gezien, en de dokteur ging zelve 't kindje dopen, maar 'k wille ha' je
dat bijgewoond. Zo serieus en kost het maar zijn: lezen over 't kindeke, kruiskes
smijten en waterke gieten heel voorzichtjes, en 'k zei alzo: ‘Proficiat dokteur 't is
alleszins goed gedoopt, zou je gij nog voor paster geleerd he'n dan?’ 's Anderdaags
was 't boorlingske al naar den hemel.
't Kindeke wierd altijd gebunseld, twee doeken tot aan de leen en twee voor 't
bovenlijveke en 't kopke, en 't droeg een stropmutseke. 'k Droeg ze in een witte
neusdoek onder mijn kapmantel naar den doop en 's winters was er nog een zwarten
neusdoek boven. Als 't fokske geknabbelde suiker al te vele zopte gaf ik het dan een
tapke of een tuite. 't Waren meest werkmensen en 't was al te voete. Je moet weten
dat was hier een arme streke en de boeren ha'n 't ook niet te breed; maar ze schartten
toch de laatste censen thope om een pinte te drinken. Dat was niets als 't een stille
dronkaard was. Maar oosterskrimineel thuis komen en dan alzo de zondag 't wijf
afdrogen: d'er waren er zo ook, maar 't was toch d'uitzonderinge.
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'k Zitte hier dikwijls op mijn eentje heel mijn leven t' overpeinzen; 'k ware voor geen
kwesties of ruzie, maar met Emma de bulte, Lewies zuster, heb ik wat afgezien. 'k
Hielpe mijn schoonmoeder in heur ziekte en als ze op heur ende lag bleef ik er bij
om ze af te leggen. En die slonke bulte zei alzo ineens: ‘Waarmee gaan wulder joen
hier buiten krijgen?’ En ik schreemde er bij: ‘Wel Onzen Lieven Heere toch, moeders
voeten he'n nog niet koud!’. Maar z'is gestraft geweest waar dat ze gezondigd had:
z'is gestorven in 't hospitaal te Maldegem en heur bastaardjongen was nog geen
vijftien jaar oud.
Ja ja vrouwmens, lange leven is vele tegenkomen, je kijkt naar mijn krom handen
he? 'k Heb vier keers de vijt g'had. Den eerste keer meesterde ik met een dokteur en
mijn vinger bleef krom; maar de tweede keer gaf mijn nonkel van 't Vossenhol voor
raad: ‘maak een papke van zwarte zepe, ruggemeel en room van melk en leg dat op
je vinger’; 't duurde wat langer maar 't genas toch en 't kostte geen dokteur. Wel dat
die handjes kosten spreken ge zoudt meer dan enen boek vul schrijven. Maar 'k en
moge niet klagen, God zij gedankt, 'k heb niets te kort g'had, heb ik vele moeten
slaven... En lijk of dat je ziet: van werken en magere kost wordt ge 93 jaar oud, 'k
weune in mijn eigen huizeke en 'k kan mij nog verhelpen...
M. CAFMEYER

Zantekoorn uit het Westland
Wuk en wiene. - ‘Wuk zeg je daar’ moet ge lezen en niet: ‘Wak zeg je daar?’ zoals
hiervoor (blz. 189) verkeerdelijk gedrukt staat.
Zo hoorde ik ook (eerder schertsend) zeggen te Poperinge: ‘Wuk is wuk en wien
is wiene’ in de zin van: ‘'t ene is 't ene en 't ander is 't ander’.
Uitfijneren: wordt te Poperinge gezegd in de betekenis van: iets uitpraktijken, iets
uitvinden. ‘Gij zoudt gij ook alles uitfijneren’. - ‘We gaan daar entwat moeten op
uitfijneren’.
Mijn oregat! Zo antwoordt men in 't Poperingse (en elders?) wanneer men wil
beduiden dat iets niet kan zijn, dat men het gevraagde niet wil geven of niet wil doen.
Bvb.: ‘Zoudt ge morgen niet kunnen meekomen met mij?’ - ‘Mijn oregat!’
De Bo kent de spreuk ‘aan mijn ooren 't gatje van zijds’ en tekent hierbij aan:
onbeleefd voor ‘ik luister niet naar 't geen gij mij vraagt, raadt of gebiedt, ik wil het
niet doen’.
Zuur lijk een krieke. Zo is het in Vlaanderen mondgemeen, maar ik hoorde het te
Ieper aldus zeggen: ‘Die genievers 'n zijn niet etelijk, ze zijn zuur lijk wissen’.
L.D.V.
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Mengelmaren
Tweemaal Karel de Gheldere
1858-1958: honderd jaar ‘Dichtoefeningen’ van de Meester en circa honderd jaar
‘Jongelingsgedichten’ van de geliefde leerling. Eeuwfeesten moet men vieren. Het
Gezelle Museum schreef een wedstrijd uit en vroeg om het levensverhaal van een
zestal voorname lerlingen van de Meester (Karel de Gheldere, Eugeen Van Oye,
Gustaaf Verriest, Emiel Lauwers, Juliaan Claerhout, Alfons Mervillie) met een
ontleding van hun werk en een extra oog voor de verhouding Meester-leerling. Zie
Biekorf 1956, 127.
De oproep leverde een eenzijdig resultaat, twee werken over dezelfde leerling zijn
thans verschenen, de anderen wachten op een biograaf. Een lijvig boekdeel van RAF
SEYS (De dichter van de Rozen. Leven en werk van de Gezelliaan Dr. Karel de
Gheldere. Koekelare, De Rumberg, 1958, ill., 368 blz.; prijs 130 F. Te bestellen bij
de auteur: Stationstraat 23, Koekelare) en een beknopte monografie samengesteld
door H. DE GRYSE pbr. en TR. DEREEPER (Karel de Gheldere. Dokter en dichter. In
eigen beheer, 1958, ill. 110 blz. Prijs: 40 F. Te bestellen bij de auteur [Dereeper]
Belhuttebaan, Koekelare).
Uiterlijk is het eerste werk veel beter verzorgd en vooral met talrijke
oorspronkelijke en nette cliché's versierd. Innerlijk ook zijn beide boeken op
verschillende wijze verdienstelijk. Het eerste blijft het resultaat van inspannend en
tijdrovend speurwerk in familie-archief en literatuur, met een massa goed geordend
en rustig bewerkt materiaal, betrouwbaar en nauwkeurig, nergens afglijdend naar
een verlokkelijke overschatting van de persoon en het werk van de besproken
Gezelliaan. Het werd tweemaal bekroond: door de Vlaamse Academie en door het
Gezelle Museum. Het tweede biedt in beknopte vorm de levensbeschrijving, de
bespreking van het letterkundig en wetenschappelijk werk met een zeer beperkte
bloemlezing uit de beste gedichten, en een te vluchtig overzicht over de vriendenkring
van de dichter.
Schijnt het niet wat veel van het goede ineens? Of helpt de Gheldere bewijzen dat
we leven in een tijd van overvloed en onbeperkt genot? Nog geen vijftig jaren na
zijn dood blijken de oorspronkelijke uitgaven van zijn werk zeldzaamheden op de
boekenmarkt en pronkstukken voor verzamelaars. Maar wordt de Gheldere nog
gelezen? Zouden de humaniorastudenten hem anders kennen dan als de leerling van
Gezelle die de wondere ‘Nachtegale Schuifelare’ mede-dichtte? Mogelijk, maar niet
waarschijnlijk, omdat ook de Meester hier en daar in het wachtkamertje wordt geduwd
om anderen voorrang te verlenen.
Karel de Gheldere blijft voor ons Gezelle's leerling, van de klas van poësis tot aan
zijn dood, kinderlijk trouw en genegen, steeds
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om raad en steun verlegen, steeds diep in de schaduw, maar steeds geholpen door
een Meester die hem niets weigeren kon. Onder zijn gedichten zijn de ‘Nursery songs.
Kinderliedjes uit den vreemde’, als afzonderlijk deel in de ‘Landliederen’ verschenen,
van blijvende waarde gebleken en, getoonzet door Remi Ghesquiere, overal in de
Vlaamse liederenschat opgenomen.
Persoonlijk hadden we steeds meer oog voor de folklorist dan voor de dichter.
Zijn drukke praktijk heeft hem belet ook dit gebied rustiger te betreden. Reeds in de
‘Landliederen’ vindt men bewerkingen van sagen over de Eeuwige Jager en de
Hellejongen, evenals beschrijvingen van de plaatselijke processie en de
St.-Maartensavondviering. Later levert hij een flinke volkskalender in zijn ‘Dietsce
Rime’. Op het einde van zijn leven blijkt hij meer en meer over te hellen naar de
folklore. Zijn biograaf Raf Seys openbaart de plannen van drie studies: een
vermakelijk kluchtenboek naar een rederijkershandschrift, het Gebed van Keizer
Karel naar druksels en gegevens van Julius Valckenaere alias Horand, en een studie
over de ‘Litanie uit de Patriottentijd’. Die nota's werden niet alle teruggevonden.
Maar de inlichtingen over het geplande werk zijn voldoende om de late wending vast
te stellen bij Karel de Gheldere.
H. STALPAERT

Brandmerk van Brugge
Het merk waarmede de misdadigers te Brugge ‘gesloteld’ werden was, althans in de
17e eeuw, de Brugse B met een leeuwken. Dit blijkt uit een berijmde beschrijving
van Petrus Gheschier, pastoor van het Begijnhof te Brugge, in zijn boekje Des
Wereldts Proefsteen (naar het latijn van Antonius a Burgundia), te Antwerpen
uitgegeven in 1643. De tekst luidt aldaar (vgl. Loquela s.v. B-Brugge):
Antwoordt my, ick sal u vraghen:
Als ghy saeght nu dese daghen,
Op den Burgh met roeyen slaen
Eenen swarten Indiaen;
En dat hy kreegh op den rugghe
'T leeuwken van de stadt van Brugghe
Als een brandt-merck voor sijn quaedt,
Dat hy dé langhs 's Heeren straet...

Wat verder echter noemt Gheschier de B als teken van hetzelfde brandmerk:
Meyndt ghy dat hy wierdt verheven
Door de B hem soo ghegeven?

Is er nog een archeologisch document van de slotel of het brandmerk van Brugge
bewaard? een schets of tekening misschien?
In 1884 tekende Gezelle in zijn Loquela de spreuk op, die hem uit Koekelare was
toegezonden: ‘Als 't niet waar en is, B-Brugge mag op mijnen rugge staan’. Een
spreuk die nu zeker geheel moet uitgestorven zijn.
E.N.
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Kerk en parochie van Adegem
Adegem lag in het Brugse Vrije en vindt zijn tegenwoordige geschiedschrijvers in
zijn oude marktstad. In nr. 9 (1958) van Appeltjes van het Meetjesland, het steeds
waardevolle Jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, wijden
M. ENGLISH en L. DEVLIEGHER een belangrijke studie aan de kerk van Adegem: een
bewijs te meer dat de methode van samenwerkend bezoek en onderzoek zeer
vruchtbaar is.
Adegem kreeg ca. 1200 een romaanse kruiskerk, waarvan alleen de middentoren
en een gedeelte van de zuidelijke transeptarm in het huidige kerkgebouw (uit 1842-44)
bewaard gebleven zijn. L. Devliegher tekent de plaats van dit bouwwerk in het geheel
van de romaanse bouwkunst in Vlaanderen en wijst, inzonderheid voor de toren, op
aanknopingspunten met Snellegem, Zuienkerke en Oostkamp.
De oude meubilering en de devoties worden, voor de periode 1600-1800, door M.
English uitvoerig beschreven uit de archiefbronnen (Bisdom en Rijksarchief te
Brugge). Bijzonder de dekanale visitaties blijken een dankbare bron van informatie
te zijn, vooral wanneer ze met zoveel inzicht en uitzicht behandeld worden. Uit
dezelfde bron heeft onze medewerker D. VERSTRAETE in Appeltjes VII (1955-56)
het parochiaal leven te Adegem - de doening en de praktijk van geestelijken en
parochianen - op boeiende wijze geschetst. Levert Adegem jaarlijks veel goede
appelen aan Brugge, het heeft nu ook eens een historisch deugdelijke en sappige
zende weergekregen.
Een bijzonderheid van volksverering. Te Adegem ‘sleutelde’ men - zoals te Donk
(Maldegem) - met St.-Hubrechtssleutel tegen de razernij van de honden. Bij het altaar
berustte (in de jaren 1700) de sleutel uit St.-Hubert-en-Ardenne waarmede dieren
volgens een bepaald ceremonieel gebrand werden. En sommige mensen ondernamen
zelfs de reis naar de Ardennen om er St.-Hubrecht te gaan dienen.
A.V.

Spel met plakwaaier: een briefke zenden
Vraagwinkel, hiervoor blz. 160
Het doorboord papiertje dat de kinderen over het kluwen of de koord (de klèwe)
schuiven en aldus laten opklimmen naar de vlieger, heet in het Gents: een postje.
Een postje is ook het stukje papier, dat de kinderen bij het oplaten van de vlieger
opwerpen om te zien uit welke richting de wind komt. Men zegt ook in dit laatste
geval een lapportje (eigenlijk een rapportje, van het fr. rapporter: een voorwerp dat
men wegwerpt met het inzicht er een hond achter te doen lopen om het terug te
brengen).
F.V. Es
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Uit de woordentas van Gezelle
Gezelle heeft zijn leven lang gewerkt en gezwoegd aan zijn woordenschat, zijn
woordentas, zoals hij dit noemde, bijeengebracht uit de levende volkstaal en uit oude
vlaamse boekjes. Uit die tienduizenden ‘briefkens’ heeft hij geput voor de uitgave
van zijn Loquela, zijn Duikalmanak en voor het Vraagveisterke van de Gazette van
Kortrijk. Loquela is bekend genoeg. Van de mededelingen in Vraagveisterke
(1881-1883) heeft L. Slosse een volledige collectie aangelegd die nu bewaard is in
de Stadsbibliotheek van Kortrijk. Over de buitengewoon breed opgevatte taalstudie
van Gezelle handelt Prof. DR. F. BAUR in de bladzijden 225-235 van het Album
Edgard Blancquaert (Gezelle's Loquela en de studie van de volkstaal), verschenen
in 1958. De auteur vermoedt dat ook de jaargangen I-X van Biekorf bij de studie van
Gezelle's woordenschat te betrekken zijn. Dit is feitelijk zo. Een paar voorbeelden
mogen hier de documentatie van zijn belangrijke studie aanvullen. Het omslagje ‘vol
gegevens over het griekse kinderspel epostracismos’ werd door Gezelle alfabetisch
bewerkt en in Biekorf III (1892, 262-270, 282-287) uitgegeven; het materiaal werd
dan later (1903) door De Cock - Teirlinck overgenomen in Kinderspel en Kinderlust
III 11-24. Het ‘zeemansvlaams’ door Pastor Pype uit Oostende toegezonden, werd
eveneens alfabetisch bewerkt en uitgegeven in Biekorf VI (1895) 187 volg.
Deze studie van Prof. Baur is een inleiding tot uitgebreider werk. Aangekondigd
wordt: een opstel dat de hele volkskundige navorsing van Gezelle, van 't Jaer 30 af
tot Biekorf toe zal trachten in beeld te brengen. Alsook een opstel dat de hele
verhouding van de Fries Johan Winker en de Westvlamingen (De Bo, Duclos, Pieter
Baes, Claerhout e.a.) in extenso en uit de bronnen zal schetsen.
A.V.

Latten aan 't huis
Er zijn latten aan 't huis (of aan 't dak): zo zegt men als men, bij een gesprek of
vertelling, zichzelf of een ander wil weerhouden of onderbreken, omdat men zaken
aanraakt - of op het punt staat aan te raken - die sommige aanwezigen (kinders b.v.
of ook grotere) niet mogen of moeten horen.
Deze spreuk wordt niet gezegd om haar inhoud: de inhoud is juist onverschillig
en opzettelijk alledaags omdat de uitspraak alleen moet dienen om de conversatie te
onderbreken of af te leiden. Feitelijk is het een spreuk die discretie aankondigt of tot
discretie wil aanmanen ‘onder verstaanders’. De Bo s.v. lat heeft de spreuk in deze
zin uitgelegd: ‘(de spreuk) zegt men als men, op het punt zijnde van iets te vertellen,
zich weerhoudt en zwijgt, omdat er kinders of andere personen bij zijn die men niet
ergeren wil of met de zaak bekend maken’.
Ook de uitdrukking Er is dak op 't huis (of Er is te veel
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dak op 't huis) - die in Noord-Nederland voorkomt - moet o.i. op dezelfde wijze
opgevat worden. Het Duits gebruikt de uitdrukking ‘De kachel staat in de kamer’
(Der Kachelofen steht in der Stube) om hetzelfde doel te bereiken.
De geleerde Stoett (Ned. Spreekwoorden, ed. 1925, nr. 397, aanvullingen) is dan
ook een verkeerde richting uitgegaan met de verklaring van de inhoud. Er zijn latten
aan 't huis zou, volgens Stoett, herinneren ‘aan de vroegere gewoonte een kruis van
latten (soms van stro) op de deur of tegen het dak vast te maken, als er iemand met
een besmettelijke ziekte lag. “Latten aan 't dak” wilde dus zeggen: er is gevaar, er is
onraad, opgepast’.
Uit het (vergelijkende) gebruik van de uitdrukking blijkt dat men juist zo'n directe
waarschuwing wilde vermijden.
Zijn er nog dergelijke zegswijzen in gebruik?
A.V.

Ontvangst op het ‘Lijsternest’
Door de Provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
werd aan Stijn Streuvels een uitzonderlijke prijs toegekend als erkenning van zijn
grote letterkundige verdiensten. Deze onderscheiding draagt de naam ‘De Prijs
Streuvels van de Vlaamse Provincies’.
Een afvaardiging van de betrokken Provinciebesturen, met aan het hoofd de Heren
Gouverneurs van West-Vlaanderen en van Limburg, heeft zich op zaterdag 4 juli 11.
begeven naar het ‘Lijsternest’ te Ingooigem, om de laureaat te huldigen.
Nadat de h. A. De Vos van Antwerpen, in zijn hoedanigheid van Voorzitter van
de Hoofdcommissie voor Openbare Bibliotheken en Vlaamse Letterkunde, de
betekenis van de Prijs Streuvels bondig had belicht, werden aan de laureaat met
hartelijke gelukwensen verscheidene geschenken overhandigd: de in leder gebonden
oorkonde van de Prijs, het zilveren ereplaket van de Provincie West-Vlaanderen en
een exemplaar van het boek ‘West-Vlaanderen’, een schotel in keramiek vanwege
de Provincie Antwerpen, de erepenning van de Provincie Limburg en het eremetaal
van de Provincie Oost-Vlaanderen. Stijn Streuvels dankte zijn genodigden, aan wie
hij vervolgens een receptie aanbood.

De Ieperse familie Baelde te Roeselare
Zie Biekorf 1953, 48
Ik vermoed dat Niclays Baelde te Ieper gebleven is, daar ik hem en zijn echtgenote
Anna de Vrient niet aantrof in de kerkregisters van Sint-Michiels te Roeselare, die
pas in 1610 aanvangen.
Zijn zoon, Michiel Baelde, overleed te Roeselare op 9 juni 1648. Twee dagen later
werd hij begraven ‘in choro beati Archangeli Michaelis sub lapide soceri sui Michaelis
Prowey’. Zijn begrafenisdienst van eerste klas greep slechts plaats op 4 november
1648.
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Jacoba Prowey, echtgenote van Michiel Baelde, stierf te Roeselare aan de pest op
22 juni 1647 en werd begraven op het kerkhof ‘ad latus altaris Beatae Virginis’. Haar
begrafenisakte vangt aan met het woord ‘Do(micel)la’, waaruit ik besluit dat zij
behoorde tot de ‘high-life’ van de Mandelstad.
Maria Baelde, dochter van Michiel, ‘obiit peste’ te Roeselare op 22 mei 1647 en
werd begraven ‘ad latus altaris Beatae Virginis extra templum’. Haar zuster, Jacoba
Baelde, was op 8 mei 1647 te Kortrijk aan de pest gestorven en aldaar begraven. De
uitgestelde uitvaartdienst van eerste klas greep plaats op 16 oktober 1647 voor moeder
en twee dochters samen.
Op 24 februari 1670 overleed Michael Baelde, diaken en kapelaan van de kapelrij
van de H. Jakob in de Sint-Michielskerk. Hij was ongeveer 56 jaar oud en werd
begraven vóór het Sint-Michielsaltaar met een dienst van eerste klas. Is hij de zoon
van Michiel Baelde (zie Biekorf 1953, 16)?
D.C.

Weddenschappen op de vermiste Hertog
In zijn artikel onder bovenstaande titel, verschenen in Biekorf 1958, opperde A.
Viaene op blz. 357 de mening dat hier in Vlaanderen - anders dan in Brabant - in
1478 de dood van Karel de Stoute algemeen aanvaard werd. In Acten en Contracten
1477-80 f. 94v, berustende in het stadsarchief te Kortrijk, vond ik een duidelijke
uitzondering, gedateerd 28-12-1478. Het is een typisch geval van een lening met als
enige vervaldag de terugkeer van de Hertog. Ziehier de tekst:
‘Dat Ywein willeeome in meenene debet Wme vanden berghe fs oste in
curtricke ofte... de somme van IX p. 15 sch. gr. vl. munte te betalen also
varinc als de hertooghe karele in levende live comen werd binnen den
lande van Vlaenderen. Borghen bernaert noppe en pieter vandenbroucke
alias cupe(re) in curtr. fee. 28-12-1478’.
Op f. 141v van hetzelfde register staat volgende overeenkomst: ‘Maerten denys in
curtrick debet op hem Guillebeert desprets in Ryssel ofte... de somme van vive ponden
grooten VI. munte te betalen also varinc als de coninc van vrankrijk jeghenwoordich
ghevaen (gevaren?) word van levende live ten dood. fec. 15-10-1479’.
Die overeenkomst werd gesloten na de klopping die de Fransen te Enguinegate
kregen van Maximiliaan van Oostenrijk en de Vlaamse milities (7-8-1479), en nadat
Jan van Dadizele met zijn landelijke milities de dreiging van een overrompeling van
Vlaanderen door de Franse troepen in september 1479 had afgewend.
Welke zou de zin geweest zijn van die overeenkomst? Was Guillebeert Desprets
zo zeker dat Lodewijk XI in 't kort zou sterven (sneuvelen of vermoord worden), dat
hij bereid was tot zolang vijf ponden grooten te lenen aan Maerten Denys? Of
verborgen de termen een weddenschap met een patriottischen inslag? Of was het
wellicht een aansporing tot betaalde moord?
G. POTTIE. Gullegem.
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Vraagwinkel
Keizer en koning nadoen
Wanneer krijgen we een historisch overzicht van het nadoen door burgers van keizer,
koning en adel? Dit gebeurde vooral in de schuttersgilden die hun koning en keizer
hadden, zoals dit heden nog voortleeft in de sire-schietingen. De gilde had ook haar
blazoen, haar kenspreuk. Voor de beroeping tot het landjuweel werden herauten
uitgezonden, zoals voor het tornooi van de ridders. De gildeketen (breuk) deed de
ordeketen van de ridders na. De gilde had haar nar (of narren) zoals de prins; op het
landjuweel hield zij haar blijde inkomst en de gildekoning troonde op een wagen
onder een gouden baldakijn... Alleen het nadoen van het steekspel in allerlei
volksvermaken zou reeds heel wat stof voor onderzoeking leveren.
E.N.

Lavengier van de graaf
Het oudste leenboek van de Burg van Brugge (1435) vermeldt als een van de officieren
(ambtenaren) van de graaf de ‘lavengier... ons gheduchts heeren’. (Biekorf 1947,
175). Dit ambt, verbonden aan een leen, was erfelijk. Lavengier = fr. lavandier:
wasmeester. Welke verplichtingen waren aan dit ambt verbonden? Zijn daar
bijzonderheden over bekend?
C.B.

Bavière van De Meulemeester
Zo was in de jaren 1890 de volksnaam van het Bavière de Bruges, een soort Beiers
bier (Munich) gebrouwen door de Brugse ‘Brasserie de l'Aigle’. Ook elders in 't land
werd ‘Beiers’ bier gebrouwen, en men dronk een Bavière. Dit woord heeft dan later
- wanneer? - plaats gemaakt voor een Munich. Dat moet, meen ik, omstreeks 1900
geweest zijn?
B.M.

Onder 't strooien dak
De spreuk: ‘Onder 't strooien dak zijn in 't lied de zoetste tonen’ schijnt me niet zeer
oud te zijn. Waar staat ze voor het eerst gedrukt? De betekenis: ‘In nederige stand
leeft men vaak het gelukkigst’ krijgt een ironische klank door toevoeging van in 't
lied. Zo zingt men in 't lied, maar de werkelijkheid van 't leven is anders! Een
afwijzing die kennelijk modern van toon is.
P.C.
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Hypotheek
Welke uitdrukkingen zijn nog in gebruik om te zeggen dat een hypotheek op een
huis rust? Loquela tekende in de jaren 1880 twee zegswijzen op: ‘Dat is mijn huis,
maar 't zit een gerskalveken op’ (Vlamertinge). ‘'t Is zijn huis, maar 't zit ne man op
het dak’ (Tielt). In het Antwerpse spreekt men van papieren of zilveren balken die
in 't huis liggen.
A.D.

Biekorf. Jaargang 60

225

[Nummer 8]
De Maerlant-feesten te Damme in 1860
Op zondag 9 september 1860 werd te Damme het standbeeld onthuld van Jakob van
Maerlant ‘vader der Dietser dichtren algader’.
De plechtigheid gaf aanleiding tot feestelijkheden die verscheidene dagen duurden
en waarin hooggestemde redevoeringen een plaats kregen naast volksspelen en
gaaischieting. Men kan daarover een zorgvuldig en kleurrijk relaas lezen in de
Beschryving der Maerlant's Feesten van Karel Versnaeyen die sekretaris was van
de eerste afdeling der feestcommissie. Het zal menig lezer boeien, ware het slechts
wegens de breedvoerige weergave van de spijskaart die een twintigtal schotels
aankondigde met om ter welluidendste naam, wat de genodigden in beslag nam van
vier uur tot lang na zonsondergang.
Wie naar het motief en de zin van dit feest zoekt, wordt getroffen door de geest
die blijkt het te hebben ingegeven. Misschien moeten wij daartoe even de
onverschilligheid afleggen welke onze tijd tegenover standbeelden betoont, en trachten
te begrijpen waarom die gebeurtenis te Damme kon uitstijgen boven het peil van een
gewoon volksfeest van te lande en wie daarin de hand heeft gehad.
Het kostbaar verslag van Karel Versnaeyen en de officiële stukken die men daarover
kan raadplegen, tonen aan dat het feest weliswaar de Dammenafen niet afzijdig hield
maar
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dar het nochtans hoofdzakelijk geleid werd vanuit Brugge en Brussel. Damme was
immers vertegenwoordigd in de schoot van de feestcommissie door zijn burgemeester
Flamen, die haar tweede afdeling voorzat, en nog twee notabelen De Brauwere en
Traen. Het zwaartepunt van de onderneming lag evenwel voorlopig elders want
hoger. De verslaggever beklemtoont dat de commissie benoemd werd door de
Gouverneur van West-Vlaanderen, toenmaals B. Vrambout, die erevoorzitter was,
terwijl de arrondissementscommissaris van Brugge Van den Bulcke haar presideerde.
De eerste afdeling had als voorzitter Hendrik Conscience, wat niemand zal
verwonderen die zijn Brugse en Westvlaamse relaties sinds 1838 kent(1) Zijn erefunktie
moet wel enige betekenis hebben gehad na de rol die de schrijver gespeeld had en
de smaad waarvan hij sinds enkele jaren het mikpunt was geweest. Nochtans schijnt
Conscience, - mogen wij Versnaeyen geloven, - nauwelijks een rol te hebben gespeeld,
want de verslaggever laat zijn president vrijwel onvermeld.
Inmiddels verdient de persoonlijkheid van Versnaeyen even de aandacht. Geboren
te Gent in 1836, toonde hij reeds zeer jong literaire aanleg. Op achttienjarige leeftijd
publiceerde hij een paar romances. Op het tijdstip van de Van Maerlant-feesten was
hij gehecht aan het Provinciebestuur te Brugge, dat hij later verliet voor een
kunsthandel te Parijs. Hij belandde tenslotte in de journalistiek te Brussel, waar hij
in 1910 overleed.
Versnaeyen was de eerste die - naar aanleiding van zijn opzoekingen in 1859-60
- de plaats Maerlant te Zuienkerke ontdekte en beschouwde als geboorteplaats van
Jakob van Maerlant. Hij werd alleen gesteund door Serrure, de hierna vermelde
laureaat van de regeringsprijskamp van 1860. Enkele jaren later, in 1867, viel Weale
hem bij met toevoeging van de familienaam De Coster, die te Houtave in de dertiende
eeuw voorkomt. Weale's vaststelling werd ook door Gilliodts onderschreven. Men
weet hoe deze misprezen stelling, dank zij de baanbrekende studiën van J.
Noterdaeme, pastoor van Snellegem, in de jongste jaren een heel nieuw uitzicht heeft
gekregen.
Het verslag en de kranten uit die tijd, waaronder Le Moniteur Belge officiel van
11 september en l'Indépendance Belge, het Journal de Bruges en l'Etoile Belge, allen
even geestdriftig, leren ons dat de plechtigheden te Damme werden bijgewoond door
de

(1) Beschryving der Maerlant's Feesten door Karel Versnaeyen, Brugge, Tanghe zoon,
drukker-uitgever, Gheerwynstraat, 46, 1860. Men raadplege ook Jakob van Maerlant, proeve
van bibliographie, door Am. Arents, met inleiding door Dr. J. Van Mierlo s.j., Damme,
Museum van Maerlant 1943.
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Minister van Buitenlandse Zaken, tevens West-VIaanderens vorige gouverneur,
Baron de Vrière; door een directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
afdeling Schone Kunsten; door de Kommissaris des Konings in de provincie Zeeland,
de burgemeesters van Brugge en van Sluis en tal van andere personaliteiten, echter
weinig of geen geestelijke overheden tenzij de pastoor van Damme en de Brugse
historicus Carton.
Zat daar niet een levensbeschouwelijk konflikt onder?
De tegenwoordigheid van de officiëlen toont inmiddels aan dat de gebeurtenis met
de hoogste ernst werd opgevat en bovendien geladen was met nationale gevoelens.
Het woord is niet te sterk.
Reeds op datum van 20 mei 1859 was in de Moniteur Belge een koninklijk besluit
verschenen om het monument te Damme op te richten ‘avec la participation du
gouvernement’(2). Tevens werd daarin een wedstrijd aangekondigd voor het schrijven
‘en langue flamande’ van een prozastuk over het leven en het werk van de dichter,
en van een huldedicht. Elk laureaat zou een som van duizend goudfrank en een
gouden medaille ter waarde van tweehonderd goudfrank ontvangen. De uitvoering
van het besluit behoorde tot de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken
Ch. Rogier, later te Damme vertegenwoordigd door directeur E. Romberg. Versnaeyen
vermeldt dat C.A. Serrure junior de prijs voor de prozaverhandeling behaalde, en
dat de laureaat voor het huldedicht, Jan Van Beers, zijn gewrocht uitgalmde nadat
hij uit handen van Baron de Vrière het ridderkruis van de Leopoldsorde had
ontvangen.
Het huldedicht van Jan Van Beers werd nog hetzelfde jaar uitgegeven te Gent, in
een plaket van 32 bladzijden, met een afbeelding van het nieuw standbeeld. De studie
van Serrure liet langer op zich wachten. Zij verscheen pas in 1872, eveneens te Gent,
maar verwerkt, in zijn Letterkundige Geschiedenis van Vlaenderen. De jury die
Serrure bekroonde was samengesteld uit: Dautzenberg (Brussel), Blommaert,
Heremans, Snellaert (Gent) en Carton (Brugge).
Onze verslaggever heeft van die teksten niets overgenomen. Hij vergoedt ons
echter met deze van zijn eigen jubelkantate waarvoor Ernest De Brauwere de muziek
had geschreven. Het begint aldus:
‘De wereld lag in schande neêrgezonken,
‘door vooroordeel en slaverny verwoest;......’

Er werd van Maerlant dus geen officiële luister onthouden.
In het Verslag aan de Koning(3) heeft Minister Rogier de bedoeling van het
ontworpen besluit omschreven met onmiskenbare geestdrift: ‘La Littérature flamande
a une dette à payer à Jacques

(2) Le Moniteur Belge, Journal offïciel, 29 année, vendredi 20 mai 1859 - no 140.
(3) Ibid.
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van Maerlant et le pays doit s'associer a elle pour l'acquitter. En honorant ceux qui,
dans le passé, ont jeté de l'eclat sur la gloire littéraire de nos provinces, on stimule,
par l'encouragement le plus élevé, ceux qui, dans le présent, consacrent leurs talents
à la culture des lettres’. Daarin kan men geen spoor van minachting bespeuren voor
de andere landstaal, integendeel klinkt in deze ronkende officiële volzin een nu nog
bruikbare toon door.
De achting voor van Maerlant en, in zijn persoon, voor de cultuur die hij belichaamde,
sprak trouwens duidelijk uit al de zorgen waarmede het feest van overheidswege
werd omringd en uit de redevoeringen te Brugge en te Damme gehouden. Zij bereikte
een eigenaardig en voor die tijd typerend hoogtepunt in de Franse tafelrede van Baron
de Vrière. De Westvlaamse minister drukte zijn vrees erover uit het woord te voeren
in het Vlaams en verontschuldigde zich met de woorden: ‘Ik zal Vlaming zijn door
het hart, daar ik zulks niet zijn kan door de spraak’. Gebruik makend van het gunstig
klimaat, en verstout omdat andere woordvoerders het pad hadden geëffend, greep
de Minister van Buitenlandse Zaken nu de kans om in het bijzijn van de
vertegenwoordiger van de Koning der Nederlanden met een heildronk ‘de talrijke
banden die het vriendenvolk aan ons verbinden’ weder aan te halen en te verstevigen.
Versnaeyen vertaalt Baron de Vrière aldus: ‘Wij zijn een dag van elkander gescheiden,
omdat wij wilden leven door dit eigen en onafhankelijk leven dat altijd ons dierbaarste
goed zal zijn. Maar sedert lang heeft een wederzijdse vriendschap de ogenblikkelijke
onenigheden doen ophouden, en slechts in ons hart een diepe bewondering gelaten,
een levendige genegenheid voor dit Holland dat zich beroemd maakte door zijn
talloze opofferingen voor de vrijheid enz.’. Die gedachte van toenadering tussen
Noord en Zuid, zeker geen vondst van de Minister, werd te Damme bijzonder
geliefkoosd. Zij gaf aan het feest een staatkundige dimensie die niet mag worden
verwaarloosd.
Steeds dezelfde Versnaeyen, kroongetuige van dit merkwaardig testimonium fidei,
werd trouwens erdoor getroffen dat aan de kopieuze feestdis, die zomerse
zondagnamiddag, enkel gedachten van verbroedering werden uitgedrukt, en dan
stellig in het gevleugeld woord van professor Eelco-Verwijs die te Damme, met De
Vries en Jonckbloet, de Koninklijke Academie van Amsterdam en de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde te Leiden vertegenwoordigde, en uitriep: ‘Indien België
verdween, dan ware Holland dicht bij het stervensuur!’.
De ontroering van de verslaggever en de inhoud van de tafelredes kunnen niet
uitsluitend toegeschreven worden aan gastronomische geestdrift. De atmosfeer
omheen het feest sluit met name rechtstreeks aan bij een beweging van nationaal
bewustzijn of althans van bewustwording die rond die jaren het jonge onafhankelijke
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vaderland doortrok en het, kunstmatig of niet, op patriotische temperatuur moest
houden. Mede daarom hebben de welwillende woorden en wederwoorden van Belgen
en Hollanders hun bewijskracht voor de ontspanning na het konflikt van een
kwarteeuw vroeger. Damme bood dus niet enkel de gelegenheid om van Maerlant
zelf te huldigen, het verschafte bovendien voedsel voor de nationale trots, en de
positieve houding van het hoogste Belgisch gezag bewijst dat daarvan gretig gebruik
werd gemaakt. Te Damme hebben twee krachtlijnen elkaar ontmoet in een voor die
tijd en voor onze geschiedenis kenschetsende resultante: deze van het nationale
bewustzijn enerzijds, alle beschikbare argumenten aanwendend om het land innerlijk
te verstevigen, anderzijds de vruchtbare romantisch getinte belangstelling voor het
eigen verleden dat men in de persoon en in het werk van Jakob van Maerlant had
herkend. In de stijl blijvend van de spreekbeurten van 9 september 1860, kan men
gewag maken van een gelukkig huwelijk, hoewel de politieke spanningen weldra de
bruiloftsvreugde zouden vertroebelen.
Wanneer te Damme gejuicht wordt rondom het nieuwe standbeeld, - werk van de
jonge Bruggeling Pickery, - is dit monument een plaats voorbestemd in een ganse
galerij in wording. Nuchtere waarnemers zullen in later jaren smalend terugblikken
op die standbeeldenfurie, doch het verschijnsel mag niet worden onderschat.
In het Verslag aan de Koning van 1859 deelt Minister Rogier mede dat zowel de
Stad Damme als de Provincie West-Vlaanderen zich gehaast hebben hun medewerking
te verlenen. De bewoordingen van het Departement wekken de indruk dat het een
plan betrof van de regering die, gebruik makend van haar voogdijrecht, twee
ondergeschikte besturen voor de Maerlantse wagen had gespannen. De zaak zo
bekijken beantwoordt niet helemaal aan de werkelijkheid. Het denkbeeld werd
ongetwijfeld opgevat door en het initiatief ging uit van Westvlamingen, Bruggelingen
zelfs, doch de beweging werd op het goede ogenblik door Brussel ondervangen en
door een koninklijke beschikking gekonsakreerd.
Zonder het dossier verder uit te pluizen, moet men inderdaad aandacht schenken
aan enkele feiten die, in de jaren die de Maerlant-feesten voorafgingen, een klimaat
hadden geschapen, formeel gunstig voor de uitvoering van dergelijke plannen.
Op 23 juli 1840 had de Provinciale Raad van West-Vlaanderen een reglement
gestemd dat de oprichting van monumenten in de hand moest werken. Daarvoor zou
jaarlijks in de begroting een aanmoedigingsfonds worden voorbehouden, het eerst
in 1841 de som van twaalfduizend frank, bestemd ‘voor het opregten van openbaere
monumenten aen vermaerde mannen in West-Vlaenderen geboren, en aen die, de
welke, ofschoon in de provincie niet geboren,
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evenwel onder ons hebben uytgemunt, door het aenleggen van voor het menschdom
nuttige gestichten of door andere voornaeme diensten aen de ingezetenen onzer
landstreek bewezen’(4). De Westvlaamse gemeentebesturen mochten een aanvraag
om toelage indienen bij de Bestendige Deputatie. Deze zou hun verzoek nochtans
enkel in overweging nemen wanneer men vooraf de ‘tytels der personagie’ zou
hebben erkend. De Deputatie stelde namelijk een commissie aan die erover diende
te oordelen of een ‘personagie’ een standbeeld verdiende, en zo ja of het voorgelegd
ontwerp finantieel en artistiek verantwoord bleek.
De Provinciale Raad heeft dezelfde commissie nog aktiever betrokken bij de
uitvoering van zijn plan. Zij zou zich moeten bezig houden met opzoekingen nopens
de persoonlijkheden die voor een monument in aanmerking kwamen en aan de
Deputatie een levensbeschrijving voorleggen ‘zoo nauwkeurig mogelijk vaststellende
waer door die mannen hebben uytgemunt’. Men voorzag de opsomming van de
‘kandidaten’ in het Memoriael Administratief, en de Deputatie zou levensschetsen
laten drukken ‘van de uytmuntende mannen aen welke het zal besloten zyn geweest
openbaere eerbewyzen te stichten’. De nadrukkelijkheid van de tekst schijnt erop te
wijzen dat men voor standbeelden niet diende te rekenen op een of ander
‘uytmuntende’ dame.
Het besluit van 23 juli 1840 werd reeds de daaropvolgende 6 augustus goedgekeurd
bij koninklijk besluit op het voorstel van de Minister van Openbare Werken. Typerend
is wel de keuze van het Middenbestuur wat betreft de aanduiding van de bevoegdheid
in de materie. Twintig jaar later zal Binnenlandse Zaken er daarvoor een eigen dienst
op nahouden. Zolang rekent men de oprichting van monumenten nog tot de
zogenaamde ‘industrie nationale’, rubriek waaronder men ook de tentoonstellingen
aantreft als een laatste herinnering aan de tijd waarin ‘arts et artisanat’ in elkaar
verstrengeld zaten en men nog werken kon voor zijn plezier...
De integrale tekst van het besluit verscheen in het Memoriael van 26 september
(na de vacantietijd) met een geestdriftige brief van Gouverneur Graaf de Muelenaere,
Minister van Staat: ‘Het gouvernement (...) heeft my doen weten, dat het levendig
goedkeurd (sic) den edelmoedigen maetregel (...) die verdient tot voorbeeld aen de
andere provinciën des Ryks te verstrekken’. Klinkt het niet erg keurig, dit
administratievlaams, het wijst toch reeds op de oogmerken die wij boven hebben
aangeduid: de overheid wil geen gelegenheid onverlet laten om de vaderlandsliefde
en de nationale trots in de jonge broze natie op te wekken en te

(4) Memoriael Administratief der Provincie West-Vlaanderen 1840, blz. 183 en volg., en Conseil
Provincial, Procès-verbaux, session de 1840, blz. 61 tot 64.
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onderhouden, en wat men noemen kan het Belgisch zelfvertrouwen te verstevigen.
En vermits een standbeeld den analfabeet van 1840 duidelijker zou aanspreken...
Nog in de stijl van de Aufklarung vervolgt de Gouverneur: ‘Ik houde my overtuygd,
Mynheeren, dat uw verlicht oordeel ligtelyk zal bevroeden den heylzaemen invloed
die op den geest der bevolking kunnen uytoeffenen, de openbaere eerbewyzen ter
gedagtenis van de uytmuntende mannen onzer provincie en de verheven gedagten
welke den vremden reyziger, billyker wyze, moet opvatten van een land, zoo vrugtbaar
in alle slach van vermaerdheden, en dat maer wel moet gekend zyn om naer waerde
hoog geschat te worden’. Er steekt waarachtig reeds 'n toeristische politiek in
bovendien!
Hoe dan ook, in West-Vlaanderen bleef het niet bij woorden. Nog voor er tien jaar
verlopen waren, kwamen de vier boekdelen klaar van de Biographie des Hommes
remarquables de la Flandre Occidentale van C. Carton, J. de Mersseman en F.
Vandeputte, waarvan de algemene tafel niet minder dan 575 eigennamen opsomt.
Niet ieder ‘personagie’ moest evenwel een standbeeld krijgen.
In de ‘Préface’ van het eerste boekdeel (1843) wordt Gouverneur Graaf de Muelenaere
de promotor genoemd van deze beweging: ‘C'est a la demande de notre Gouverneur
que nous publions ce Précis Biographique, afin de hâter l'exécution plus générale
d'un projet qui honore notre province’. Met dat ‘projet’ wordt kennelijk het reglement
van 1840 bedoeld.
Men vindt de invloed van de gouverneur verder nog terug in de zorg voor archief en
monumenten, en in de inventaris-arbeid die met betrekking daarop werd afgelegd,
o.m. door Delepierre en Couvez.
Gouverneur de Muelenaere en met hem de mannen uit de in 1838 gestichte Société
d'Emulation van Brugge stonden in hun biografische arbeid nochtans geenszins
alleen. Wij vermelden slechts bij wijze van voorbeeld het driedelig Panthéon National:
Les Belges Illustres in 1844-45 verschenen bij de Librairie Nationale, het tweedelige
werk van Hippolyte Kluyskens Des Hommes Célèbres dans les sciences et les arts,
et des Médailles qui consacrent leur souvenir uit 1859 of het Vlaamstalig boek van
C.F.A. Piron te Mechelen uit 1860. Deze en andere publikaties van dezelfde aard
groeiden uit de belangstelling die het romantisme allerwegen in West-Europa opbracht
voor het verleden en de vaderlandse historie. In West-Vlaanderen zit die biografische
arbeid trouwens gevat in een foedraal waaraan vele handen met wisselvallig talent
hebben gewerkt(5).

(5) Zie daarover: A. Schouteet en Prof. E.I. Strubbe, Honderd jaar geschiedschrijving in
West-Vlaanderen, Brugge 1950.
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Men heeft het werkveld niet smal gehouden. Ook oudere monumenten en
kunstschatten werden erbij betrokken, zoals men kan opmaken uit de verdienstelijke
navorsingen van de boven genoemde Alexandre Couvez, hoe onvolledig en
onbetrouwbaar zijn Inventaires des Objets d'Art de la Flandre Occidentale van 1852
ook zijn. De inspanningen om de Schouw van het Brugsche Vrije te herstellen en
haar juiste betekenis te achterhalen met al de pennetwisten vandien, wijzen omstreeks
1845 eveneens in dezelfde richting. Het zijn al symptomen van de werkkracht die
talrijke amateurs heeft aangegrepen en die trouwens, voor sommigen althans, officieel
zou beloond worden door hun aanstelling als korresponderend lid van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten o.a. voor Carton, Weale, Croquison, Steinmetz, Van
de Walle en de ons al bekende Karel Versnaeyen, benoeming die plaats vond in
uitvoering van het koninklijk besluit van 31 mei 1860, op de vooravond dus van de
feesten te Damme.
Terugkomend op het besluit van de Provinciale Raad van 1840 kan men daarin
allicht hun invloed vermoeden. De inspiratie van mannen als Carton en Van de Putte
zal niet vreemd geweest zijn aan het initiatief, en ook Delepierre, die drie jaren
vroeger het provincie-archief onder zijn bevoegdheid had gekregen en onmiddellijk
de publikatie van de inventaris ervan had aangevat, kan tot de peters van het besluit
hebben behoord.
Zijn er, met of zonder invloed van Provinciewege, nog andere monumenten
gesproten uit die biografische en geschiedkundige belangstelling van de Westvlaming?
Een van de eerste en wellicht het allereerste was de gedenkplaat voor de latinist
Sidronius Hosschius te Merkem, onthuld al in 1845 en vervaardigd door de Gentenaar
P. de Vigne naar een ontwerp van provinciaal architect Buyck, de man die ook te
Damme in de feestcommissie mag zetelen, weer een aanduiding dus die zijdelings
terugwijst op de initiatiefnemers van 1840. Het jaar daarop volgde Brugge met Simon
Stevin, eerste standbeeld door de auteurs van de Biographie voorgedragen, later en
elders nog andere zoals Jan Palfijn. De bronzen Jakob Van Artevelde op de
Vrijdagmarkt te Gent, van dezelfde de Vigne, komt tot stand in 1863. Maar prototypen
ervan verschijnen reeds in de stoeten te Gent (1849) en te Brussel (1856)(6). Ook
buiten West-Vlaanderen gaat de beweging immers haar gangen en nemen de
monumenten hun plaats in hetzelfde nationaal gericht perspektief. Omstreeks 1860
zou de Provincie ook nog ageren voor een standbeeld aan Ferdinand Verbist te Pittem,
maar de financiële moeilijkheden om de nodige drieduizend frank bijeen te krijgen
deden de realisatie van het plan aanslepen tot in 1912. Wij hebben niet

(6) Historische Stoeten in Vlaanderen, door A. Viaene, in tijdschrift West-Vlaanderen jrg. 1959
blz. 165 en volg.
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onderzocht of er omstreeks hetzelfde tijdstip in het Ieperse aan standbeelderij werd
gedacht, hoewel daar op 17 februari 1861 ook een geschiedkundig genootschap tot
stand kwam, terwijl archivaris Diegerick sinds 1853 ijverig doorging met het uitgeven
van zijn analytische en chronologische inventaris van het stadsarchief.
Terwijl de groep Carton werkte aan zijn Biographie had het standbeeld van Simon
Stevin te Brugge aanleiding gegeven tot een ander, ditmaal stedelijk initiatief dat
hier evenmin onvermeld mag blijven omdat het de mentaliteit van die bedrijvige
generatie van 1840-1860 kenschetst. In het vooruitzicht namelijk van de feesten van
september 1850 riep het Brugs Schepencollege reeds begin 1846 een commissie
samen om de historische basis van die gebeurtenis te omschrijven en gestalte te
geven. Er is van de arbeid van deze commissie insgelijks een interessant dokument
bewaard gebleven, - (wat was er in die tijd geld beschikbaar!) - de Notice
biographique des Hommes lllustres dont les statues, bustes et médaillons décorent
de nouveau la Grand'Place de la ville de Bruges, à l'occasion des fêtes de septembre
1850(7). Stadsarchitect Rudd werkte aansluitend dit denkbeeld uit in een pompeus
decorontwerp, en de Commissie loofde zijn projekt als ‘l'heureuse et patriotique idée
de faire servir eet embellissement à I'illustration des Brugeois qui par leurs services
ou leurs talents avaient bien mérité de leur cité natale’. De Commissie maakte voor
hem uit welke figuren ‘de eer van de standbeelden’ verdienden, waarbij de vraag of
Brugge wel degelijk hun geboortestad was geweest, elegant werd opgelost met het
kandidatenveld uit te breiden tot degenen die ook in de streek rond Brugge waren
geboren of hier het grootste deel van hun leven hadden doorgebracht! En dan volgt,
honderd bladzijden lang, de lijst van de beroemdheden telkens met de melding of zij
een ‘petit buste’, een ‘grand buste’, een ‘statue’ of enkel maar een ‘medaillon’ waardig
werden geacht. Jakob van Maerlant is er niet bij - hij was Damme voorbehouden doch de waardebepaling is anders toch merkwaardig, hoewel niet altijd in latere jaren
gehandhaafd. Men dacht in die tijd werkelijk in standbeelden, gedreven door het
didaktisch patriotisme dat wij ook in de Maerlant-feesten terugvinden.
Vrijwel voortdurend ziet men inderdaad in 1860 te Damme de als leidraad gegeven
taak nawerken: ‘eenen bliek te slaen in de geschiedenis’. Versnaeyen schrijft het in
Aufklärung-stijl nadrukkelijk: ‘het volk herinnert zich ook vol dankbaarheid zyner
roemvolle voorouderen die den fakkel ontstaken, by wiens klaerte het nu die schoone
wegen van beschaving, vryheid en volksgeluk heeft gevonden’, en verder: ‘het
raedpleegt de bladeren zyns geschiedenisboeks en doet uit het stof der tyden zyne
vaderlandsche helden opryzen’. Die vaderlandse betekenis van Jakob van Maerlant
staat

(7) Notice etc, Brugge, druk Alfons Bogaert, Filipstokstraat, 1850.
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echter geenszins de waardering voor zijn taal in de weg, integendeel: ‘Tot zyn
verheerlyking moest natuerlyk de schoone tael waerin hy zong uitsluitelyk gebruikt
worden; in de zittingen der Kommissie, in het opstellen der omzendbrieven,
uitnoodigingen, programmas enz. werd geene andere tael gebezigd, en daer door
moest zeker het feest een echt Vlaemsch, eigenaerdig en nationael karakter verkrygen’.
Merkwaardig in elk geval deze mededeling, vijftien jaar vóór de Blauwvoeterie in
het gelid treedt, hoewel Gezelle - juist uit Roeselare te Brugge beland - reeds 'n eerste
stoot heeft gegeven. Een stoot van Gezelle, jawel, maar die ging in een andere richting.
Karel Versnaeyen staat in de ‘liberale’ Vlaamse Beweging en erkent het ‘Hollands’
als algemene taal. De feesten te Damme zijn te beschouwen als een exponent van
die geestesgesteldheid. De stichting van het Willemsfonds is nabij. Gezelle staat
daarentegen, in 1860, geheel afzijdig. Voor hem moest het Maerlant-monument naar
Holland en de Geuzen ruiken, dat was ‘zijn’ Maerlant niet.
Is het niettemin wegens de innerlijke verwantschap der geschriften dat men verrast
opkijkt bij de lyrische beschouwingen van Versnaeyen over de Brugse halletoren
die de feestvierders op die heuglijke septemberzondag van 1860 begroette: ‘Zoo
dikwijls heb ik het gevaer geklept, uw ouderen tot den stryd geroepen enz.’, het
thema van Longfellow dat men, met variaties, terug zal horen in het Klokke Roeland
van Rodenbach uit 1876-77?
Zo zou er een studie te wijden zijn aan de spreekbeurten van Damme, aan het
kleurig mengsel van beelden daarin verwerkt met beurtelings Maerlant, de Franse
revolutie en het romantisme als leermeesters. Versnaeyen zegt het op zijn manier:
‘de negentiende eeuw herkent den invloed der dertiende en omhelst haer als eene
dankbare Dochter’...
G. GYSELEN

Op kunstambacht te Parijs
Hiervoor blz. 32
Het zal wel waar zijn dat Westvlamingen zich in de beeldhouwkunst gingen
vervolmaken naar Parijs. Ook Oostvlamingen deden dat, o.m. Joris Verbanck van
Gent, die thans nog leeft, schepper van de ‘Hulde aan de gebroeders Van Eyck’ bij
't Duivelsteen te Gent, en lid van de Koninklijke Academie. Hij was er leerling van
de geniale Auguste Rodin en stond er naast andere houwers ‘aan de pointeerstand’,
dat is uit het ruwe marmerblok de steen uitkappen tot op een vooraf bepaald punt,
niet al te ver van de uitspringende delen van het te houwen model in gips.
Lange jaren geleden wist hij mij te vertellen dat er nog andere Vlamingen bij Rodin
wrochten.
G.P.B.
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Bedevaart, volksgeneeskunde en toverij
Omstreeks Godelievedag van vorig jaar leidde onze pelgrimsstaf ons naar de
Kortrijkse Leiestreek. Even na de middag belandden wij te Wevelgem, in de kapel
van O.-L.-V. ter Biest, gelegen op de wijk Molenhoek, in de onmiddellijke buurt van
het vliegveld. Dat dit bedeoord ook als koortskapel bekend staat werd ons spoedig
verduidelijkt door de lintjes die vastgeknoopt waren aan het hek dat het beeld, een
O.-L.-V. van Altijddurende Bijstand, van de bezoekers scheidt. Nu hingen er slechts
een paar lintjes, doch in de meimaand zijn er veel meer. Terwijl wij het jaartal 1853
in de kapelgevel noteerden, werden wij van pp afstand gadegeslagen door een
huismoeder uit een nabije woning. Die zou ons zeker meer weten te vertellen. En
inderdaad, na de rituele inleiding over het weer, met ditmaal als welkom aanhangsel
de lokale kleur van het bedrijvig vliegveld, werd dadelijk van wal gestoken. Men
komt hier nl. ook dienen tegen gal- en leverziekten, want, aldus onze zegsvrouw, die
kwalen wekken koorts op. Later op de dag zouden wij in het aanpalende Bissegem
nog vernemen dat het wel eens gebeurd was dat men voor een zware zieke naar
O.-L.-V. ter Biest ging dienen met zoveel personen als de bedlegerige jaren telde.
Hoe konden wij de gelegenheid laten voorbijgaan om ons praatgraag vrouwtje
naar het onderwerp van de ‘koeke’ te loodsen! Hoewel ze zelf al hun benamingen
niet kent, toch weet zij ons mee te delen dat er niet minder dan zeven soorten ‘koeke’
bestaan. Merkwaardig is hier weer het wondergetal zeven. En het loont wel eens de
moeite even stil te staan bij de nomenclatuur van deze beruchte kwaal. E. Neylants(1)
spreekt van ‘de koeke aan 't herte, de nagelkoeke (vernagelde koeke) en de
waterkoeke’. Dr. O. de Borchgrave(2) onderscheidt ‘de droge koeke, de waterkoeke
en de koeke aan 't herte-gespan’. Dit brengt ons nog maar tot vier, want ‘de koeke
aan 't herte’ of ‘aan 't hertepespan’ en hun varianten, zoals ‘en 't hertegespan’ en ‘aan
't herte gespannen’ duiden allemaal dezelfde soort aan. De ontbrekende drie hebben
wij tijdens onze speurtochten kunnen achterhalen; het gaat nl. om ‘de kruiskoeke,
de kruiskoeke aan 't herte en de onbekende koeke’. Bestaan er dan in de volksopinie
werkelijk zeven ‘koeken’, niet min doch ook niet meer, en stemmen hun namen
overeen met de zojuist vermelde? Dat

(1) Drie koeken en de plane (Biekorf, 1931, 328-29).
(2) Een en ander over de koeke (Handel. Kon. Gesch. Oud. Kring Kortrijk, Nieuwe Reeks, XXII
(1946-48), 320).
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blijft een open vraag, waarop Biekorf de antwoorden graag zal tegemoetzien. Waar
al deze vormen van de ‘koeke’ moeten gediend worden, daarover bestaat onder de
zegslieden weinig eenvormigheid: Neylants, de Borchgrave en onze eigen
aantekeningen ter zake leiden tot uiteenlopende vaststellingen. De grootste
eensgezindheid geldt nog voor de ‘nagelkoeke’, waarvoor men Sint-Elooi te Kortrijk
(Overleie) moet aanroepen, wellicht wegens de gelijkluidendheid met ‘nagelgaten’,
één van de voornaamste specialiteiten van de Heilige Smid(3); en verder voor de
‘onbekende koeke’, die gediend wordt in het Kelderke Gods in Sint-Maartens te
Kortrijk, toevluchtsoord voor alle onbekende kwalen en noden.
De ‘koeke’, zo vervolgt onze zegsvrouw, wordt u eigenlijk ‘gezet’, ‘gesmeten’,
en wordt met kennis van zaken vastgesteld door ‘koeketasters’ (m.) en ‘koekewijven’
(vr.): ze moeten kunnen voelen onder de korte ribben; is er daar echter een gezwel,
dan is het kwaad geschied. Waarvan ge de ‘koeke’ kunt krijgen? Wel, dat komt
meestal van 't prakkezeren: mensen die beginnen treuren ten gevolge van tegenslagen.
En ge zijt pas zeker ervan verlost te zijn als ge ‘lijk een koeke’ in uw stoelgang
terugvindt. Een duidelijk bewijs dus dat de volksmens zich de kwaal zeer concreet
voorstelt(4).
Doch onze onuitputtelijke Wevelgemse bron is ook nog in andere ziekten en zeren
beslagen. Daar is b.v. de ‘plane’, die gevreesde kinderziekte, waarvoor men best de
H. Symforianus dient te Dulzemonde, d.i. Deûlemont in Frankrijk, even voorbij
Waasten(5). Maar men kan er even goed gaan beewegen om alle gebeurlijke
kinderkwalen te voorkomen. Men doet eigenlijk best naar Dulzemonde te gaan vóór
de bevalling, van zodra men zeker is in gezegende staat te zijn. Liefst gaat de
echtgenoot mee. Men laat er een kleedje wijden, dat men het kind dan bij de geboorte
laat aandoen en 9 dagen lang aanhouden. Als de ‘plane’ eenmaal gediend is geworden,
dan krijgen de kinderen ze nooit meer opnieuw. Eens had onze zegsvrouw een vreemd
voorval aan de hand te Dulzemonde. Op zekere dag stond er aan het portaal een
ventje, dat haar steeds maar achternariep: ‘Sst... sst... sst!’ Onze bedevaartster werd
doodsbang en vroeg de van dienst zijnde non om raad. Deze zegde dat ze naar hem
niet mocht omkijken en hem zeker niet toespreken. Maar 't was daarmee

(3) Of houdt ‘nagelkoeke’ verband met navel, dlal. nagel?
(4) Over de ‘koeke’, zowel in de wetenschappelijke geneeskunde als in de volksgeneeskunde,
werd een gefundeerde bijdrage geschreven door Dr. O. de Borchgrave (zie voetnoot 2). Zie
ook G.P. Baert, De koeke en 't hertegespan (Biekorf, 1959, 17-21).
(5) Zie E. Neylants, op. cit.
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Kapel Onsherensboompje, Watou.
Boven. Haag rondom de kapel: behangen met ondergoed, windsels, flarden, kledingstukken, zakdoeken
e.d.
Onder. Hek van de kapel; eraan vastgebonden: zoals op bijgaande foto van de haag, plus lintjes,
haarkussen, handschoenen e.d.

Biekorf. Jaargang 60

238
niet gedaan, want 't ventje is haar later nog te Wevelgem komen opzoeken om
leurderswaren aan te bieden. Of ze toen verschoot, zie!
Gemakkelijk dienen is het te Kortrijk (Overleie), ter ere van St.-Elooi tegen de
nagelgaten. Ge hebt maar uw nagels achteraan in de kerk op de grond te leggen; de
pastoor, de koster of stoelenzetster kennen dat, aldus onze zegspersoon, zij nemen
ze mee en steken ze in de grond, waar ze verteren, ofwel gooien ze de nagels in het
wijwatervat, en door dat gewijd water wordt ge van uw nagelgaten verlost.
Emma H. is een Westvlaamse, afkomstig uit Houthulst, die zich echter even na
Wereldoorlog I in een Zuid-Oostvlaams stadje kwam vestigen. In West-Vlaanderen
heeft zij nog altijd verwanten, die zij nog regelmatig bezoeken brengt, waarvan ze
dan profiteert om te gaan dienen. Want Emma heeft een gebrekkig kind, de oogappel
van vader en moeder, voor wie geen zorgen of stappen te groot of te ver zijn, als het
maar om de genezing van hun meisje gaat. En zo komt het dat Emma, zoveel mogelijk
in gezelschap van haar echtgenoot, met haar dochter een trouwe bezoekster is van
menig - vaak verafgelegen - bedevaartoord in ons land.
Dit jaar moesten wij bij Emma gaan nieuwjaren. En ook hier kwam de ‘koeke’ te
berde. Toen omstreeks 1925-30 een volwassene uit het gezin ziek viel, werd beroep
gedaan op Emmaatje X., een vrouwtje uit Izegem, dat wijd en zijd bekend stond
omdat ze ging dienen voor derden. Ze kwam, zag... en stelde de ‘koeke’ vast. Hoewel
ze beloofde ervoor te zullen gaan dienen, gaf ze toch ook een fles (van eigen maaksel?)
waarin ijzermaal zou opgelost zijn. Dat Emmaatje was ‘een rap dingen’, kende alle
ziekten en bepaalde voor elke kwaal de passende bedevaart. Zij trok zelfs naar
Echternach, tegen de zenuwen, beweert onze zegsvrouw. Overal werd ze gevraagd,
iedereen stelde in haar zijn laatste vertrouwen. Eens zou ze zelfs het dochtertje van
een geneesheer ‘bemeesterd’ hebben. De dokter wou haar geld doen aanvaarden, om
ze aldus voor het gerecht te kunnen dagen, doch Emmaatje sloeg niet toe. Ten slotte
zou ze dan toch moeilijkheden hebben gekregen. Hoewel ze toen reeds een hoge
leeftijd had bereikt, stierf ze pas na de jongste wereldoorlog.
Elke Goede Vrijdag maakt Emma van haar bezoek aan de familie in het Poperingse
gebruik om de grote begankenisdag mee te maken aan Onsherensboompje, een druk
bezochte kapel te velde tussen Poperinge en Watou, waar een Gedoornkroonde Jezus
‘op zijn blokske’ wordt vereerd(6). Daar

(6) Zie hierover onze bijdrage in 't Beertje, 1953, 9 (met foto).
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dient men tegen alle ongeneeslijke ziekten, het hele jaar door, doch vooral op Goede
Vrijdag. Dan hoort men er zelfs Frans spreken. De bedevaarders gaan driemaal rond
de kapel en vele hangen of binden aan de omringende haag of aan de tralies van het
bidplaatsje een verband, een doek, een stuk watten of zelfs een gans kledingstuk
(allemaal door de zieke op het lichaam gedragen) in de hoop genezing te verkrijgen.
Die tralies en die haag vertonen soms de eigenaardigste ex-voto's, ja zelfs tot brillen,
haarklisjes, kinderschoentjes en korsetten toe. Doch brengen de mensen al hun
miserie, ze nemen ook een en ander mee om hun noden en zeren thuis te lenigen. Zo
zijn er die van de haag rond de kapel een twijgje afplukken met een doorntje op (het
gaat immers om een devotie tot de Gedoornkroonde Jezus) en dit bij zich dragen of
onder het hoofdkussen van hun bed leggen om bevrijd te worden van allerlei kwalen,
o.a. hoofdpijn en koorts. Een andere geplogenheid bestaat erin een stuk schors van
de nabijstaande bomen te rukken en dit als een kostbaar schutmiddel te bewaren.
Rond die bomen zijn ijzeren draden gespannen waaraan eveneens lintjes zijn
vastgeknoopt; het afbinden van de koorts wordt hier nog zeer druk beoefend. Emma's
echtgenoot, een Oost-Vlaming, die eens aan onuitstaanbare hoofdpijn leed, zegende
zich eerst met het geldstuk dat hij wilde offeren, wikkelde het, voor hij naar
Onsherensboompje vertrok, in een papiertje (om het uit de andere geldstukken te
herkennen) en stak het, ter plaatse gekomen, in de offerblok.
Terwijl ze dan toch in de streek is, trekt onze zegsvrouw op Goede Vrijdag naar
de Sint-Sixtusabdij te Westvleteren, waar zij zich, samen met haar kind en man, laat
belezen. Voor Emma bestaat er geen Goede Vrijdag zonder een bezoek aan
‘Sin-Sjiks’, dat bij haar in hoog aanzien staat. Het beeldje van de H. Benedictus
bekleedt in haar huiskamer dan ook een ereplaats. Maar ook over Pater Joachim, in
de volksmond bekend als ‘Pater Smetje’, uit het Carmelietenklooster te Ieper, spreekt
Emma met niets dan eerbied.
Te Roesbrugge bezoekt onze zegspersoon een kapel waar ze gaat dienen tegen de
krampen. Daar bestaat het gebruik om zoveel linten te offeren als men koopt om
rond zich te dragen. De linten, die men zich kan aanschaffen in de buurt van de kapel,
zijn gewoonlijk niet lang genoeg opdat één zou volstaan om het lichaam te omgorden;
de meeste mensen hebben er dan ook twee nodig. Men moet het lint blijven dragen
tot het afvalt, dan moet het verbrand worden. Wat opvallend is aan dit zonderling
gebruik, is de gelijkenis met het koeke-ritueel, waarbij, zoals bekend, een koeke
wordt
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achtergelaten en de andere meegenomen voor de zieke. Nadere gegevens over dit
lintenoffer worden graag in Biekorf verwacht; de vorsers uit de Westhoek weten
wellicht het hunne bij te dragen.
Natuurlijk kent Emma ook Broeder Isidoor te Kortrijk. Terwijl zij driemaal rond
zijn graftombe gaat, laat zij niet na het graf aan te raken, even stil te houden aan
hoofd- en voeteinde en het portret te kussen. Daarna gaat zij het klooster binnen en
volbrengt er haar belofte of vraagt er om een heiligdommetje aarde. Er zijn echter
bedevaarders die nog altijd aarde gaan halen op het stedelijk kerkhof zelf, op de
plaats waar de Broeder ontgraven werd. Bij een bedevaart naar Broeder Isidoor past
een bezoek aan de nabijgelegen Lourdes-grot achter de Passionistenkerk, waar het
krioelt van ex-voto's allerhande.
Emma is echter door haar huwelijk ook een stukje Oost-Vlaming geworden. Zo
kon haar vanzelfsprekend de faam van de H. Livinus niet onbekend blijven, vooral
daar zij in de onmiddellijke buurt van zijn heiligdommen woont: Sint-Lievens-Esse,
waar hij werd onthoofd, en Sint-Lievens-Houtem, waar zijn graftombe berust. Tegen
de hoofdpijn trekt onze zegsvrouw, hoewel niet te voet, van Esse naar Houtem, aldus
dezelfde weg volgend die de heilige kefalofoor, met het hoofd in de handen, volgens
de legende zou hebben afgelegd.
Het zuiden van Oost-Vlaanderen is altijd graag op beeweg getogen naar sommige
pelgrimsoorden in Waals-Brabant en Henegouwen. Vorig jaar hebben wij ons daarvan
nog kunnen overtuigen te Hoves-bij-Edingen, een druk gevolgde Mauritiusbedevaart,
waar de pelgrims ijzeren ringen(7) op het hoofd (of in de hand) dragen en haarspelden
offeren; in het register waarin de bedevaarders hun naam en woonplaats neerschrijven,
stuit men hoofdzakelijk op Oost-Vlamingen, meestal afkomstig uit het gebied
Aalst-Geraardsbergen-Ninove. Doch Emma is nog veel dieper Henegouwen in
getrokken: eens tot in Saint-Symphorien, waar de heilige met dezelfde naam gediend
wordt, net als te Dulzemonde; ja zelfs tot in het vermaarde en door en door volkse
Chapelle-lez-Herlaimont, in de buurt van La Louvière, een bedevaartplaats ter ere
van de H. Germanus, vooral aangeroepen tegen kinderziekten. Daar moest ik een
hemdje van mijn dochtertje mee hebben, zegt Emma, maar het kind moest het een
nacht gedragen hebben. Langs een deur in de zijmuur van de kerk bereikt

(7) Er zijn drie soorten ringen beschikbaar: effene (tegen de gewone hoofdpijn), getorste (tegen
de draaiingen in 't hoofd) en bestekelde (tegen de steken in 't hoofd); deze laatste zijn thans
zeldzaam geworden. Uit menselijk opzicht worden de ringen tegenwoordig meer en meer in
de hand rondgedragen.
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men een kleine ruimte waarin zich een altaar en een bron bevinden. Het hemdje
wordt door een stoelenzetster op het water gelegd, en nu moet men nauwkeurig
opletten: blijft het hemdje rustig drijven, dan is het kind gered; doch als een bepaald
deel van het kledingstuk (b.v. hals of buik) begint te zinken, dan is het bewijs geleverd
dat het kind op die plaats nog ziek is. In september 1952 waren wij persoonlijk getuige
van zo een ‘diagnose’. Een jong ouderpaar, vergezeld van een kindje, deed rustig
driemaal de toer van de kerk langs binnen. Daarna lieten zij zich belezen door een
priester. In de bronkapel werd het hemdje uitgepakt en toevertrouwd aan de
stoelenzetster, die het te water liet. Angstvallig en met ingehouden adem volgden de
aanwezigen het drijvend linnen. Na een poosje begon het onderaan te zinken. Het
oordeel luidde: ‘Il y a encore quelque chose dans les jambes!’ De ouders moesten
nu een novene onderhouden en 9 dagen lang in het bad van hun kind
St.-Germanuswater mengen, dat zij zich konden aanschaffen hetzij aan de bron zelf
of in een herberg nabij de kerk. Het hemdje moet in goede en - hoewel een nacht
gedragen - reine staat zijn, evenals de fles voor het water. In de kapel, die dagelijks
bezocht wordt, staat een altaartje met een borstbeeld van de H. Germanus. Het is
omringd met kleedjes, mutsjes en schoentjes, allemaal geoofferd door moeders met
hun kinderen. Vroeger, zo luidt het, lagen die voorwerpen in de kerk zelf, tot de
pastoor de hele boel een verdieping lager onderbracht. Wat ons bij dit schouwspel
getroffen heeft is de overtuiging van de stoelenzetster en de spanning van de ouders.
Ook volwassenen komen hierheen, o.a. tegen nierkwalen.
Elk jaar, wanneer de bedevaartbus uit haar gemeente naar het heiligdom van het
Kindje Jezus van Praag te Tongeren rijdt, is ook Emma onder de deelnemers.
Onderweg wordt natuurlijk ook Scherpenheuvel aangedaan. Nooit komt ze uit
Tongeren terug of ze heeft flesjes olie mee; is 't niet voor zichzelf, dan doet ze het
voor verwanten en bekenden. En is de olie op, dan heeft ze maar te schrijven, er
wordt haar een flesje opgestuurd. Zo laat ze er zelfs naar haar familie in
West-Vlaanderen zenden, en niet alleen olie maar ook heiligdommetjes, o.a. voor
aanstaande moeders en hun kinderen. Met Tongeren voert Emma dan ook een drukke
correspondentie.
Omstreeks 1930 is onze zegsvrouw getuige geweest van een vreemdsoortig geval
van toverij, dat zij nog altijd met weerzin en geheimzinnigheid vertelt. Terwijl zij
samen met haar man op een avond in de huiskamer een novene aan 't onderhouden
was voor hun ziek meisje, slaakte het kind plots een luide
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kreet. Groot was Emma's ontzetting toen zij van onder de plaats waar het kind zat
een zwart beest, de grootte van een kat en met een lange staart, traag naar een hoek
van de kamer zag kruipen. Maar hoe Emma ook riep en wees, haar man zag niets.
Hij schopte en duwde wel uit alle macht in de aangeduide hoek, doch van het dier
geen spoor. Onze zegsvrouw was echter niet te bedaren en ontbood een pater
Augustijn uit Gent. Nadat ze hem het voorval had uitgelegd, trok de geestelijke,
samen met Emma - die wijwater en palm droeg - al zegenend het hele huis door, tot
in de meest verdoken hoeken en kanten. Dan vroeg hij of er dieren in huis waren.
Ja, twee pauwstaartjes. Deze werden aanstonds ook belezen, en de pater voegde eraan
toe dat zij die twee diertjes moest behandelen alsof ze haar eigen kinderen waren.
Verder droeg hij haar op 9 dagen te onderhouden, wat hij in het klooster te Gent
eveneens zou doen. Zij mocht volstrekt niemand in huis laten komen, tenzij haar
moeder en haar echtgenoot; daarenboven moest de deur gesloten blijven.
's Anderendaags duurde het niet lang of een buurvrouw kwam door het sleutelgat
roepen en vragen hoe het kind het maakte. Emma rilde van angst, doch gaf geen
teken van leven. Intussen onderhield het gezin de bevolen novene. En zie, de negende
dag verdronken de pauwstaartjes in hun drinkbordje! Ik had toch zo'n medelijden
met die beestjes, vertelt onze zegsvrouw, maar daaraan ziet ge hoe de paters het
kwaad van mens op dier kunnen overdragen, vervolgt ze. Van die dag af geraakte
het meisje aan de beterhand.
Emma's echtgenoot zit een beetje verveeld met de overredingskracht waarmee
zijn vrouw dit toverrelaas heeft uitgebracht. Hij schijnt nog altijd zelf niet goed te
weten wat hij ervan moet geloven; van achter zijn kachel loert hij even in onze
richting en vraagt zich af wat wij ervan denken...
W. GIRALDO

Hypotheek.
Hiervoor blz. 224.
Te Deinze luidt het voor een lichte hypotheek: ‘Er zit een uil op het dak’; en voor
een zware hypotheek: ‘Er zit een martiko op het dak, die scheve muilen zit te trekken’.
Vóór de wet De Taeye, om te weten of er een hypotheek op het huis woog, zei
Callebaut: ‘is 't dat het 's noens naar margarine riekt, zeg maar dat er een uil op 't dak
zit; sist er beuter in de panne, dan is 't huis zuiver van lasten’.

Wuk en wiene.
Hiervoor blz. 217.
Toen een Adinkerkenaar mij wilde zeggen: hij zal dra weten hoe en wat, zei hij: ‘Hij
zal wel uit een vuilen lepel eten en algauwe weten wuk en wiene’.
G.P.B.

Biekorf. Jaargang 60

243

Wanneer bekwam de Sint-Quintensabdij bezittingen te Oostkerke?
Wanneer de abdij van Sint-Quinten in Vermandois haar bezittingen te Oostkerke bij
Brugge verwierf, is een vraag die reeds door verscheidene historici gesteld werd. En
dit is niet verwonderlijk, vermits geen documenten tot ons gekomen zijn, die hierover
preciese gegevens inhouden. Vast staat evenwel, dat de Sint-Quintensabdij vóór 1089
tienden te Oostkerke bezat, want in dit jaar verkreeg zij er nog andere bij(1).
In de laatste tijd verschenen enkele studies, die geen rechtstreeks verband houden
met de bovengenoemde vraag, doch niettemin van aard zijn om meer klaarheid bij
te brengen. Ze leveren ons meteen het bewijs, dat de eventuele oplossing van de
kwestie niet uitsluitend te Oostkerke te zoeken is.
Zoals bekend, is de elfde eeuw in Vlaanderen gekenmerkt door belangrijke
hervormingen op kerkelijk gebied. Aldus werd op het einde van de jaren 1000 aan
de leken verboden nog langer het eigendomsrecht over parochiekerken te bezitten;
ze vermochten alleen nog het presentatierecht te behouden. Maar ook dit voorrecht
ging allengerhand te loor(2). Dienvolgens zien wij overal het eigendomsrecht over de
parochiekerken op abdijen en kapittels overgaan.
Wij weten ook dat de Gentse Sint-Pietersabdij een niet onbelangrijke rol heeft
gespeeld in het gebied ten noorden van Brugge, voornamelijk gedurende het eerste
stadium van de bevolking. Hieruit zou men redelijkerwijze mogen verwachten, dat
zij het eigendomsrecht of althans het patronaat over een of meer parochiekerken in
dit gebied zou verkregen hebben(3). Welnu, dit is niet gebeurd. Wel verkreeg de
Sint-Pietersabdij het patronaat over verschillende kerken in Zeeuws-Vlaanderen.
Haar bezittingen in dit gebied vormden als 't ware één aaneengesloten blok, met
Oostburg als centrum. De kerk van Oostburg werd in 1037 door graaf Boudewijn V
aan de Gentse Sint-Pietersabdij geschonken(4).
De hervormingen op kerkelijk gebied gingen gepaard met een reorganisatie van
het burgerlijk bestuur. Dezelfde graaf Boudewijn V betoonde zich hierbij zeer actief.
Hij was het die de kasselrijen in Vlaanderen oprichtte en in verschillende
hoofdplaatsen van deze

(1) L. Devliegher, Oudheidkundig onderzoek van de St.-Kwintenskerk te Oostkerke bij Brugge,
in Buil. Kon. Comm. Mon. en Landsch., VIII (1957), blz. 7-8.
(2) L. Devliegher, De opkomst van de kerkelijke gotische bouwkunst in West-Vlaanderen, dl.
I (Brugge, 1955), blz. 6.
(3) Over de rol van de Sint-Pietersabdij in de streek ten noorden van Brugge zie: Biekorf, LVIII
(1957), blz. 198-202; LIX (1958), blz. 305-308.
(4) E. Gottschalk, Historische geografie van westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, dl. I (Assen, 1955),
blz. 23.
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kasselrijen kapittels stichtte. In de daarbij horende kapittelscholen werd het personeel
geschoold voor de nieuwe bestuursambten. Aldus omvormde Boudewijn V de
Onze-Lieve-Vrouwekapel of de vroegere Hofkapel te Brugge tot het
Sint-Donaaskapittel, dat naast een kerkelijk doel tevens een domaniale en
administratieve rol te vervullen kreeg. Aan Boudewijn V wordt eveneens de oprichting
toegeschreven van het Brugse castrum, waarin naast het Sint-Donaaskapittel het
domaniaal bestuur van de kasselrij ondergebracht was(5).
Het zal wel geen louter toeval geweest zijn dat de Sint-Pietersabdij het patronaat
te Oostburg en omgeving verkreeg. Met het noorden van Brugge zal graaf Boudewijn
V andere bedoelingen gehad hebben.
Na het leggen van de dijk door Ose op de noordwestzijde van het Zwin(6), dijk die
aansloot met de Kalvekeetdijk en de Evendijk, was aldaar een veilig en aaneengesloten
gebied ontstaan, dat, op de zee veroverd, de graaf toebehoorde. Daarin lagen drie
voorname bewoonde centra: Dudzele, Lissewege en Oostkerke.
Het beste deel van de streek, namelijk Dudzele, waaruit later Ramskapelle ontstond
en waarvan ook een deel bij Koolkerke werd gevoegd, kwam onder het patronaat
van het Sint-Donaaskapittel. Mogen wij hierin geen aanwijzing zien van de door
Boudewijn V gevoerde politiek?
Ten oosten en ten westen van Dudzele hebben wij twee Franse abdijen als
patronaatshouders: de Sint-Bertijnsabdij bezat Lissewege met de daaruit ontstane
parochiën Heist en Knokke; de Sint-Quintensabdij verkreeg het patronaat te
Oostkerke.
De Sint-Quintensabdij is gesticht ten zuiden van de gelijknamige stad door het
kapittel, dat binnen de stad gevestigd was. De eerste abt, Arnold, staat vermeld in
970(7).
Het schijnt dat het kapittel later nog iets te zeggen had in de abdij, want toen abt
Mattheus in 1178 een beslissing te treffen had in verband met de inkomsten, die de
abdij te IJzendijke bezat, zegt hij: ‘Ik, Mattheus, abt van Sint-Quintens-ten-Eilande,
na voorgaand akkoord met mijn kapittel...’(8).
Oostkerke, waarover de Sint-Quintensabdij het patronaat verkreeg, omvatte niet
alleen de tegenwoordige parochie Oostkerke, maar ook het grondgebied van al de
parochiën die uit deze moederkerk zijn ontstaan. Langs de ene kant van het Zwin
waren dat de parochiën Westkapelle, Hoeke en Sint-Anna-ter-Muiden; langs de
andere zijde de parochiën Lapscheure, Damme, Sint-Katelijne-

(5) Zie: J. Dhondt, De vroege topografie van Brugge, in Handelingen der Maatschappij voor
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, X (1956), blz. 15-18, 29.
(6) Over de oorsprong van de naam Oostkerke zullen wij binnen kort een afzonderlijke studie
publiceren.
(7) Zie: Parochieblad Brugge (Dagklapper) van 26 oktober 1958.
(8) Ch. Duvivier, Actes et documenfs anciens intéressant la Belgique, dl. I (Brussel, 1898), blz.
330-331.
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buiten-Damme en Moerkerke. Alles samen vormde deze streek het vroegere
overstromingsgebied van het Zwin, dat stuk voor stuk was ingedijkt of verder ingedijkt
werd.
Niet alleen de overstroming heeft de grenzen van dit gebied bepaald; ook andere
oorzaken hebben invloed uitgeoefend. Moerkerke moet, evenals Oostkerke en
Lissewege, tot de vierschaar van van Dudzele behoord hebben. Het erfachtige
berijderschap van Moerkerke- Oostkerke- en Dudzele-ambachten wordt in de
leenboeken van de Burg van Brugge altijd als één enkel leen vermeld(9), hetgeen
onweerlegbaar op de vroegere eenheid wijst. Dat Moerkerke tot de vierschaar van
Dudzele heeft behoord, zal ook de reden zijn waarom het domein van Sijsele zich
nooit naar het noorden uitbreidde. Het zal ook de voornaamste reden geweest zijn
waarom het patronaat over Moerkerke in het bezit kwam van de Sint- Quintensabdij.
Nu was, rond het tijdstip van de hier behandelde gebeurtenissen, geen graaf van
Vlaanderen die in nauwere betrekkingen was met Frankrijk dan Boudewijn V. Hij
was gehuwd met de zuster van de koning van Frankrijk. Bij het afsterven van deze
koning werd onze graaf zelfs als voogd over de minderjarige troonopvolger aangesteld.
Daarbij dient gevoegd, dat de koning van Frankrijk van rechtswege kanunnik was
in het kapittel van Sint-Quintens, dat dus een koninklijk kapittel mocht genoemd
worden(10).
Men mag zich dan ook de vraag stellen of dit alles geen aanleiding is geweest voor
Boudewijn V om de Franse koning een genoegen te doen door Oostkerke te schenken
aan de abdij, die gesticht was door het kapittel waar dezelfde koning kanunnik van
was.
Van een andere kant bezien, blijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de
Sint-Quintensabdij haar bezittingen te Oostkerke zou verworven hebben vóór Dudzele
aan het Sint-Donaaskapittel kwam. Dudzele was de hoofdplaats van de vierschaar,
tevens het belangrijkste en meest bevolkte centrum, en kwam derhalve het eerst in
aanmerking om aan het grafelijke kapittel geschonken te worden. Hiermede kwam
deze rechterlijke hoofdplaats onder het gezag van het Sint-Donaaskapittel, hetgeen
de grafelijke inmenging, of althans het toezicht, vergemakkelijkte. Slechts daarna
zal het overblijvende deel onder de twee voornoemde Franse abdijen verdeeld zijn.
Vooral in de toekenning van Dudzele aan het Sint-Donaaskapittel menen wij de
verdeling van de streek ten noorden van Brugge aan graaf Boudewijn V te mogen
toeschrijven.

(9) Zie: Algemeen Rijksarchief, Brussel, Rekenkamers, nr. 1072: leenboek Burg Brugge 1365,
fol. 9 v.; Idem, nr. 1073: leenboek Burg Brugge 1381, fol. 6 v., art. 11; Stadsarchief Brugge:
leenboek Burg Brugge 1435, fol. 8 v., art. 3.
(10) Parochieblad Brugge (Dagklapper) van 28 oktober 1951.
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Het gebied van het Sint-Donaaskapittel, dat in het midden lag, beschermde als 't ware
het bezit van de twee Franse abdijen. Misschien is deze bescherming wel nodig
geweest. De kronieken maken inderdaad melding van een opstand omstreeks
1070-1071 onder de bewoners van de Vlaamse kuststreek. Zou deze opstand niet
kunnen in verband staan met een afwijzende houding van de bewoners tegenover de
Franse tiendeheffers?
Graaf Boudewijn V regeerde van 1035 af en overleed in 1067. Het tijdstip waarop
Oostkerke aan de Sint-Quintensabdij geschonken werd zou dus tussen deze beide
data kunnen vallen. De schenking gebeurde dus vrij spoedig na de indijking van de
streek. Ze had tot gevolg dat de Sint-Pietersabdij van Gent in de streek ten noorden
van Brugge niet de vruchten mocht plukken van het werk, dat door haar aldaar was
verricht geweest.
R. DE KEYSER.

Den tas Ondertrekken
Hiervoor blz. 156 en 127
Van een Fransman uit Remiremont (Vosges; op de Moezel) hoorde ik het volgende
in een conversatie over trouwen en rouwen. Zijn grootmoeder had nog verteld dat,
in haar jonge tijd, de dochters op het hof de suite onderhielden. Zo een meisje trouwde
vóór haar oudere zusters, dan moest zij op de bruiloftsdag aan elk van hen een geit
en een schaap geven. Mijn zegsman kende geen eigen franse benaming om te zeggen:
marter la cadette avant son âtnée.
Er is echter wel een waalse uitdrukking - in het dialect van Luik (J. Haust, Dict.
Liégeois) - die het geval weergeeft: Rintrer l'wdyin d'vont l'foûre (rentrer le regain
avant le foin) = het nagras (etgroen, amat) inhalen vóór het hooi.
E.N.

Dagklapper van Pervijze
Z.E.H. Jan De Cuvper, pastoor van O.L.V. te Kortrijk en voorzitter van De Leiegouw,
is een tijdlang pastoor geweest te Pervijze; een verre voorganger was A. Duclos, die
zelfs het laatste deel van Rond den Heerd grotendeels aan de geschiedenis van deze
gemeente wijdde. Ook pastoor D.C. voelde zich tot de geschiedenis van Pervijze
aangetrokken, en in 1952 begon hij wekelijks een artikel in het parochieblad te
schrijven. En hij doet het nog altijd, zodat hij dezer dagen aan de 370e aflevering
gekomen is. Waaruit blijkt dat er ook buiten Brugge gedagklapperd wordt!
D.
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Rederijkershumor in kanselarijstijl
Tussen de stadsrekeningen van Torhout uit het midden der 18e eeuw ontmoette ik
het volgende eigenaardige stuk, net geschreven op een folio geschept papier door
een geoefende hand. Deze parodie in dicht en ondicht verraadt een lustige rederijker
die nog meer andere letteroefeningen zal hebben voorgedragen in de oude Torhoutse
Kamer van Rhetorica, met kenspreuk Door Geest en Arbeid. Zo mag men vermoeden,
en daarbij misschien de naam vooruitzetten van Joos-Jozef Coolman (1747-1812),
die in 't vroede en 't lustige - en ook in 't hekelende - boven zijn Torhoutse
kunstbroeders heeft uitgemunt. Over hem schreef Dr. Karel de Gheldere in zijn
brochure over de Torhoutse Kamer (Gent 1905) en in het verzamelwerk Leven en
Werken der Zuidned. Schrijvers (ed. Kon. VI. Academie; p. 241). Wie ook de auteur
moge zijn, hij heeft de grap van zijn berijmde privilegiën goed ingelijst in een stuk
proza dat op koddige wijze ds kanselarijstijl van zijn tijd nadoet.
R.H.

Placaet der privilegiën van de mans
Wij masculus vir, grootvorst ende opperheere over feminaris, stadthouder van beijde
de feminarisse eijlanden virginia ende amara, erfgenaem ende opperamman tot
mansborg, heer bij en in huijs, vrij heer te peerde ende te voet, vermeerder des
geslachts door alle provintien, heerschappien van alle omliggende casteelen tot
vrouwenberg, besorger van vrouwen, kinderen, maerten en cnaepen, te waeter ende
te lande, etc. Wij ontbieden allen ende jegelijken, onsen getrouwen, onse gratie, ende
doen te weten dat ons vele van onse consoorten seer claegelijck hebben aengebragt
dat eenige ongeoctroijeerde feminarissen tot haer benefitie geraekt ende ingedrongen
hebben seker placcaet 't welck teghen alle rechten ende reden is strijdende waer zij
haere mans zoeken te braveren, te plaegen, jae teenemael met voeten te stooten, in
sulcker manieren dat het onmoghelik is langer te verdraegen, hebben overzulcx wel
oodtmoedelijk gebeden dat ons gelieve hunlieden hunne oude privilegien,
gerechtigheden ende vrijheden te vernieuwen ende t'onredelijk placcaet van feminaris,
hetwelcke jewers van een deel commeren opgeworpen is, als suspect ende tegen
reden vercregen te raseren ende voor niet ende ontuchtig te declareren. Soo dan
hebben wij boven onse eijgen intrest ende angheborene inclinaeten (sic) ooc onse
consoorten nodich gheacht dat de feminarisse ambitien en superbiteijt (is't dat wij
niet teenemaele onder den voet geraeken willen) eenen toom aanleggen moet: want
het niet en betaemt, dat

Biekorf. Jaargang 60

248
eene oude ende goede gewoonte door eene nieuwe en ongeapprobeerde soude teniet
gaen: maer meer betaemt het dat dit booveerdig feminaris placaet met goede reden
wederleijdt, bestreden, ende onse masculorum virorum hoogstaensienelijck respect,
eer en autboriteit reputaebelijk geconserveert ende van nu aen tot allen tijden
onderhouden worden. Deshalven wij alle onse ghetrouwen in ghenaeden hiermede
laeten weten dat sij dit ons decreet neerstig achtervolghen en in executie stellen sullen
ende die sulcx souden eenige despect aendoen teghen deselve in alle strengigheijt
procederen.
Ten 1. sal de vrouw den man in alles eeren
en buijten sijnen wil, met niemand niet verkeeren
nog wijken van haer huys; maer stracx op sijn gebied
volbringen sijnen wil, soo dickwils dat geschied.
Ten 2. sal s' altijdt bij korte of lange daegen
een ure voor den man vroug opstaen: sorge draegen
en maeken gauw gereet, terwijlen hij nog rust
een suijpken, oft wat wijn oft t'geene dat hem lust.
Ten 3. sal s' altijdt bij coude winters tijden
soo haest als hij ontwaekt doen een goed' vier bereyden
en sien hoe hem syn hooft en horologie staen
op dat sij dien dach daer naer te wercke gaet.
Ten 4. sal de vrouw hem soeken te believen
en s'noenens den disch met spys en dranck gerieven
nae sijnen appetyt, en dat hem 't beste smaeckt,
opdat den man misschien in gramschap niet geraekt.
Ten 5. sal sy hem wanneer hy gaet spaceren
ten besten dat sij kan met geld accomoderen
en noijt en sal de vrouw so stout syn datse een woord
sal kicken, als daer den man is door de neus geboord.
Ten 6. sal s' altijdt bij ander mans en vrouwen
sijn eer en syn respect wel sien te onderhouden,
- ten sevensten, haer huys altijdt wel houden net
dat hem dat aen 't besoek van andre niet en let,
- ten achtten, in 't habijt haer fraeij en nettiens draegen
om soo door courtoisi den man wel te behaegen.
Ten 9. wel sien dat sy van geld en goed
den man op syn begeert volcomen rek'ningh doet.
Ten 10. als hij is tot s'nachts toe uyt gebleven
en mogh'lijk waer bij dranck, soo sal sy ordre geven
en senden eerst vooruyt een meijsen ofte cnecht,
d'een sal hem lichten voor, en d'ander houden recht.
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Ten 11. sal sij oock, quam hem thuijs jemant groeten,
die met een vriendelyk ooghe en dienstbaerheijt ontmoeten
en bringen voor den dagh al wat sy leckers heeft,
een teugxken coelen wijn, of wat de macht hem geeft.
Ten 12. moet de vrouw daer wel en nouw op letten
in 't minsten haeren man niet in de weg te setten
maer als hij is op weg om uijt den huijs te gaen
soo moet sy wat sij doet terstondt al laeten staen
en letten op syn lijf, op mantel, hoet en schoenen
of daer iet waer becland om dat stracx af te boenen.
Ten 13. wie komt en nae den man haer vraegt
of haer een boodschap geeft, dat sij dan sorge draegt
van alles wel t'onthouden, om als den man is comen
hem goedt raport te doen van 't geen sy heeft vernomen.
Ten 14. wel sien dat sij haer alsoo draegt
dat niemant aen den man sich over haer beclaegt.
Ten 15. soo sal 's haers wachten van te snoepen
van fijgen, soetecoek, of iet des gelijcx te coopen
om daermede in den sack te loopen achter straet
en eten uyt den vuijst, voors al dat leelijk staet.
Ten 16. noijt gaen uyt clappen of commeren
nog loopen op den dril, maer sal haer huys regeren
en slaen haer dingen gaed, ten besten dat sy can
en noijt uyt wandelen gaen, tensy met haeren man.
Ten 17. moet de vrouw soo sien te leven
om haeren man in 't minst geen jalosie te geven
nog oock is't dat gebeurt dat hij met ander gaet
stracxs dencken dat den man syn echte trouw verlaet.
Voor 't leste moet de vrouw in alderhande saeken
daer wij in ons decreet geen mentie van en maeken,
in alles g'hoorsaem zijn en op den staenden voet
wel toesien dat sy 's mans gebodt ten vollen doet.

Dese en alle andere artijkelen, die den man syn vrouw sal voorhouden gebieden wij
als boven, dat sij deselve sonder eenige tegencnurren sullen achtervolgen, op straffe
ende verbanninge uyt 's mans liefde ende affectie, en vriendelijckheijt, want sulcx
is ons begeeren.
Gegeven in onse residentiestadt mansborgh den elfendertigsten augusty in 't jaer
dat mala muiier meende te regeren.
Was ondertekent: Masculus Vir.
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Wijsheid van chirurgijns en astrologijnen
1550-1565
Meester Fransois Rapaert, ‘docteur in de medecyn te Brugge’, had kort na 1550 te
Antwerpen zijn ‘Grooten ende Eewigen Almanach, ydel van alle bueselingen’
gepubliceerd als reactie tegen de astrologische ‘Magnum et Perpetuum Almanach’
in 1550 door Meester Pieter van Bruhezen (Bruhesius) te Brugge uitgegeven. Met
zijn medische almanak wilde Rapaert de astrologen afstraffen en een gesel zijn voor
‘medecynigen, huysmedecyns, quacksalvers’. Bruhezen vond een verdediger in de
‘medecijn ende chirurgijn’ Pieter Haschaert van Armentiers, die het in 1552 voor de
astrologische methode opnam in zijn ‘Clypeus astrologicus’ (Schild van de
Astrologie). Het werd een heftig dispuut. Meester Jan Floriaen schaarde zich op de
zijde van Rapaert. Toen daagde een nieuwe kampioen van de astrologie op in de
persoon van ‘den gheleerden Astrologijn ende Medecijn Meester Adriaen van
Vossenhoolen residerende in de vermaerde coopstadt van Antwerpen’. Van 1558 af
publiceerde van Vossenhoolen jaarlijks een ‘Predictio Astrologica’ waarin hij zijn
dierbare astrologie dapper verdedigt en allerlei ‘prognoticatiën’ ten beste geeft ‘van
die dispositie des weers int generael; van goeden ende dieren tijt; van die influentie
des pays ende oorloghe’. In zijn Predictio ‘vanden Jare ons Heeren 1560’ betreedt
Meester Adriaen ook het pad van de historie om daaruit de toekomst, en met name
het einde van de wereld, te voorspellen. Hij heeft namelijk sedert veertig jaar
vastgesteld dat de kinderen veel rapper dan te voren tot de jaren van verstand komen
en derhalve ook veel vroeger zullen sterven. Dit verval van het menselijk geslacht
vond hij gedurende dezelfde jaren bevestigd in zijn observatie van de tanden der
mensen: van 32 is het aantal tanden gevallen op 28, 26 en zelfs op 24. Deze algemene
vermindering van het aantal tanden begon het jaar O.-H. 1524 en duurt tot heden:
Nieuwjaar 1560; zij staat in het teken van bepaalde planeten. Zulk een vermindering
was in veel duizende jaren niet voorgekomen. Meester van Vossenhoolen meent uit
dit verschijnsel een teken van het nakende wereldeinde te moeten afleiden. Hier komt
hij nu zelf aan het woord in zijn Predictio van 1560.
‘Dat alle dage die natuere des menschen is declinerende dat is kennelijc ende
openbaer ghenoch, ende wi bevinden als dat sulcx binnen xl. jaren herwaert meer
verandert is, dant van te voren in menich duysent jaren is geschiet want men bevint
als dat die kinder veel ionger tot wijsheyt scalcheyt ende verstant commen dan si
over L. iaren plegen te sijn ende daer door is wederom te duchten dat si so na advenant
ionger oft vroeger sterven sullen,
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ende dat dit waerachtich is sal een yegelijc bevinden principalijc van alle die ander,
aen die tanden der menschen, want die boven haer xxxviij. oft xxxix. iaren sijn hebben
xxxij. tanden ende hebben niet meer noch min gehadt, als wi bi oude scriften bevinden
over veel duysent iaren, maer die sijn gheboren tusschen dat iaer ons Heeren
M.CCCCC. xxiiij. ende M.CCCCC. ende liiij. dese hebben min tanden dan die oyt
van te voren gheboren sijn geweest, te weten gecomen van xxxij. tot maer op xxviij.
som ende som xxvi. oft xxiiij. Dese minutie begonst omtrent dat jaer M.D.xxiiij. als
Saturnus doorliep dat teelcen van Aries dat op die tanden is influeerende, ende voorts
so bevint men als Saturnus weder daer na in dat hooft quam Anno M.D.Liiij. dat die
daer na gebooren sijn maer oft niet over xxiiij. tanden en hebben den meesten deel
maer xxij. dat dit warachtich is mach een yegelijc bekennen. Is dit aldus in so corten
tijt verandert ende gheminueert dat van te voren in een punct so menich jaer ghebleven
is, wat dat ons nakende is oft wat datmen hier uut verstaen sal mogen dat is den Heer
bekent... Aldus soo is ons die Heere adverteerende ende waerschouwende door den
loop der naturen om ons te bereyden, want sinen dach des Oordeels scijnt nabi te
sijn...’.
Meester Fransois Rapaert is niet verder ingegaan op deze ontstellende
‘prognosticatie’ van de Antwerpse medecijn-astroloog. Hij zelf had gestudeerd te
Padua en te Pisa en zou in zijn ambt van ‘Medecijn-pensionaris’ van de stad Brugge
opgevolgd worden door een zoon en een kleinzoon die te Bologna hadden
gedoctoreerd. Zijn achterkleinzoon studeerde te Douai en Parijs en overleed in 1634
toen hij pas als geneesheer-pensionaris - de vierde van het geslacht - te Brugge was
aangesteld. Hierdoor werd de medische traditie in de familie Rapaert tijdelijk
onderbroken, om in onze eeuw door de kasteelheer van Hertsberge, Rapaert de Grass,
weer te worden hersteld.
De strijdvaardige Pieter Haschaert werkte zich op tot een erkend ‘medecijn ende
chirurgijn’ en verwijderde zich meer en meer van de astrologie. In het voorwoord
van zijn vertaling van Hippocrates' Van die Wonden int Hooft (Antwerpen 1566)
keert hij zich tegen de valse chirurgijnen die als ‘ongheleerde buffels in dese Const
wroeten, gelyck verekens in eenen hoop mijst: ten sijn alle gheen Medecynen die
den langhen costelycken tabbaert dragen noch ooc alle Chirurgijns die beckens
uutsteken...’; hij hoopt dan ook ‘dat (alle bedriegerien vande ongeleerde buffels ende
quacsalvers uutgeroeyt sijnde) de treffelycke, geleerde, ende wel vervaren Medecijnen
ende Chirurgijnen... in eeren sullen gehouden worden’.
- G. Zech-Du Biez. Les Almanachs Beiges no 68, 423. Bibliotheca Belgica 1e série
H 43.74; 2e série V 253-254. J. Gailliard. Bruges et le Franc 4, 275-287. Vgl. voor
Noord-Nederland: M.A. Van Andel. Chirurgijns, Vrije Meesters, Beunhazen en
Kwakzalvers 53-59 (Amsterdam 1941).
A.V.
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Mengelmaren
Wetten en Costumen van Waasten
De heerlijkheid van Waasten, gelegen onder de kasselrij Ieper, ging in de loop van
de 11e-13e eeuwen over van de heren van Peronne naar deze van Bethune en ten
slotte naar het huis van Dampierre. Waasten kreeg alsdan een zelfstandige grafelijke
baljuw om weldra, op het einde der 13e eeuw, een zelfstandige kasselrij te worden.
Robrecht van Bethune kende in 1320 deze nieuwe kasselrij toe aan zijn zoon Robrecht
van Cassel.
De kasselrij Waasten omvatte de parochiën Waasten, Kemmel en Wulvergem,
alsook een negental ‘appendentiën’, o.m. de heerlijkheden van Steeghersbrugghe,
Zoeterstede en Dulzemonde. Bij de nieuwe grensbepaling van 1769 gingen deze
afhankelijkheden aan Frankrijk verloren; de regering van Maria-Theresia maakte dit
administratief verlies goed door toevoeging van de parochiën Dranouter en
Nieuwkerke bij de kasselrij Waasten.
Als kleinste en jongste kasselrij van Vlaanderen heeft Waasten ook het langst
mogen wachten op de publicatie van zijn oude wetten en costumen. In 1914
verschenen, door de zorgen van de Koninklijke Commissie, de Costumen van
Roeselare en de Schepenregisters van Ieper. Na 45 jaar wordt de statige reeks
Costumen van Vlaanderen, waaraan vooral de namen van Gilliodts-van Severen,
Limburg-Stirum, Betten en De Pelsmaeker verbonden zijn, voortgezet (en besloten?)
met de Costumen van Waasten door Prof. E.I. STRUBBE en Notaris P. DE SIMPEL
(Coutumes de la Ville et Chatellenie de Warneton. Brussel 1958; in-4, L-389 blz.;
prijs: 200 F).
Wat de Vlaamse teksten aangaat, de uitgave bevat het Ontwerp-Costumen van
1546, de Rechten en Wetten van 1620, alsook een zeer belangrijke reeks redacties
uit de 16e eeuw, nl. de Costumen van 1524 en 1538, en de Keuren en Statuten van
1555. Het geheel wordt aangevuld door de uitgave van een reeks ordonnantiën en
documenten in verband met de wording van de Costumen. Dit lijvige quarto, voorzien
van uitstekende registers, munt uit door de afwerking van de inhoud en is geroepen
om aan de historische en taalkundige studie alhier goede diensten te bewijzen.
A.V.

Volkswijsheid over het weer
In 1945 werd door de Bond der Oostvlaamse Folkloristen een prijsvraag uitgeschreven
over voorspellingen, spreuken en boerenwijsheid in verband met de kalender. De
Alfons De Cockprijs werd toegekend aan het werk van M. BROECKHOVE, secretaris
van de Bond. Dit bekroonde werk is nu verschenen in een zeer verzorgde uitgave,
met mooie afbeeldingen van weerheiligen (Sebastiaan, Lichtmis, Pankratius,
Medardus, Laurentius, Michaël, Martinus) uitge-
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voerd onder de leiding van Meester Arno Brys door leerlingen van het
St.-Lukasinstituut te Gent.
Deze kalender brengt ongeveer 1300 weerspreuken samen. Het gaat hoofdzakelijk
om spreuken die ‘op heden nog in zwang zijn’. Voor de spreuken verzameld uit
gedrukte bronnen en uit handschriften is deze bepaling natuurlijk ruim op te vatten,
heel wat materiaal uit almanakken, idiotica, spreekwoordenlijsten is immers in de
laatste decennia naar de ‘oude doos’ overgegaan.
Het werk is een uitstekend inventaris van de weerspreuken die sedert de Romantiek
door onze taal- en volkskundige zoekers werden opgetekend, verrijkt met persoonlijk
opgetekende gegevens van de auteur. Een echt volkskundige tijdkrans, met goede
commentaar bij alle rubrieken. Moge deze kalender een programma worden: in de
handen van schrijvers en leraars kan hij veel bijdragen om iets van de aloude, mooi
gezegde weerwijsheid - ook naast de wijsheid van Ukkel en van de Weerman - bij
het volk in leven te houden.
V.
- M. BROECKHOVE. Weerkundige Volkskalender voor het Vlaamse land. Gent,
1959. In-8, 211 blz. Prijs: 180 F.

Middelkerke en Raversijde
De kust houdt haar seizoengasten niet meer bij. Zij wikkelen en zwermen uit op zoek
naar een landschap. Hun liefde gaat van de eeuwige wateren van de zee naar de
natuurlijkheid van de poldervlakte. Wat daartussen ligt is immers leugenwerk en
verveling. De toekomst van het toerisme op onze kust ligt in de polderdorpen. Zij
zijn geroepen om die verveling op te vangen. Met het gevolg dat het ‘landschap’ van
onze polderdorpen zeer bedreigd wordt.
Middelkerke is zo'n luisterrijk voorbeeld van wording en verwording: belegging
op de dijk van een stuk kleine-grootstad. De geschiedenis daarvan mocht ook worden
te boek gesteld tot belering van de inboorling, aankomer en bezoeker. En het is een
goede beschrijving geworden, waarin het beschikbare materiaal - ook documentaire
illustratie - met vlijt werd samengebracht en, naar de maat van het mogelijke, in
aantrekkelijke bladzijden wordt aangeboden.
V.
- A. VANNESTE - M. INCELAERE. Middelkerke. Zijn geschiedesnis, volk, tradities,
kerk en mirakuleus Kruis. Eigen beheer 1959. In-8, 141 blz. met 24 blz.
buitentekstplaten. Prijs 80 F (Te bestellen door storting of overschrijving op P.C. nr.
4477.29, M. Ingelaere, Middelkerke).

Historische stoeten in Vlaanderen
Van kindsbeen af zijn we vergroeid met processies en stoeten, die ons op regelmatige
data doorheen het jaar leiden. We zijn er zo vertrouwd mee geworden dat we onbewust
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uit een uitvoerige en mooi geïllustreerde studie van Antoon VIAENE over dit
onderwerp (West-Vlaanderen, 8, 1959, 165-181). Na een overzicht van de Blijde
Intreden en de Kavalkades, waarbij de historische elementen onderlijnd worden,
behandelt schrijver de historische stoet zoals hij uit de 19e eeuwse romantiek ontstaan
is. Het begon in 1849 te Gent en het bleef zo tot op onze dagen. Maar hier ook
wisselde de smaak en men wilde iets meer dan een archeologisch-nauwkeurige parade
van vroegere feiten. De Rodenbachstoet van 1956 was voor velen een revelatie,
zowel door de kleur als door de bezieling die van de spelers uitging. De Gouden
Boomstoet van 1958 te Brugge is, naar inhoud, vorm en ritme, een bewuste
herschepping van de historische stoet in Vlaanderen geweest.
Dit artikel over de stoeten is des te belangrijker omdat het hier een nog niet
bestudeerd kuituur-historisch verschijnsel betreft.
In hetzelfde nr. krijgen we dan een geïllustreerd panorama van bekende processies
en stoeten in West-Vlaanderen (Brugge, Gistel, Ieper, Kortrijk, Poperinge, Roeselare,
Veurne, Wingene).
D.

Pieter-Jan Renier 1795-1859
Een verdienstelijke brochure van R. HENNEMAN herdenkt een van de glories van
Deerlijk, de dichter en schoolman Pieter-Jan Renier (16 blz. in-8; uitgave verzorgd
door het gemeentebestuur van Deerlijk). De auteur draagt deze studie op aan L.
Defraeye, die in zijn geschriften herhaaldelijk de aandacht voor Vader Renier heeft
gevraagd en zijn documentatie aan goede handen heeft toevertrouwd. Op een bondige
biografie volgt een overzicht van Reniers werk als letterkundige en vooral als
schoolman. Programma en methode van het befaamde pensionaat Renier worden
hier voor het eerst samenhangend geschetst; van de evolutie en de uitstraling van de
school in Zuid-Vlaanderen tekenen statistische tabellen een duidelijk beeld. Renier
was steeds een ijverig volksvriend; zijn sociaal vooruitzicht liet dit blijken gedurende
de schrikkelijke jaren veertig - crisis van de linnennijverheid, ziekte- en hongerjaren
1847-48 - toen hij, samen met zijn zoon, veel heeft bijgedragen tot de ontwikkeling
van de leerwerkhuizen te Deerlijk.
A.V.

De Vierschaar van Dudzele
Over de Vierschaar, die de Ambachten Lissewege-Dudzele-Oostkerke-Moerkerke
moet hebben omvat, handelt R. DE KEYSER in een opstel in Rond de Poldertorens
(Handelingen van de Heemkundige Kring van deze Vierschaar, 1959; gestencileerd).
Het eeuwfeest van Sint-Guthago is de aanleiding tot een artikel van dezelfde schrijver
over de persoon en de verering van de ‘heilige van Oostkerke’. Verder bevat het blad
allerlei mededelingen over landschap en oudheden van deze streek.
C.
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Albert Verwey en de Westvlamingen
In een studie over De literaire betrekkingen tussen Albert Verwey en Vlaanderen,
verschenen in Handelingen XII (1958) der Zuidned. Mij voor Taal- en Letterkunde,
wijdt Dr. M. HANOT belangrijke bladzijden aan de betrekkingen van de
Noord-Nederlandse criticus met Gezelle en Streuvels. Verwey leerde de gedichten
van Gezelle kennen in 1895 door toedoen van Vermeylen, alstoen redacteur van Van
Nu en Straks. Toch is de bespreking van het onbekroonde en door Vermeylen critisch
gewroken Rijmsnoer eerst verschenen in 1899, enkele maanden vóór de dood van
Gezelle. Verwey heeft de kans laten voorbijgaan om de eerste te zijn die Gezelle in
Nederland bekend maakte, Pol de Mont was hem in Nederlandse tijdschriften voor
geweest. Dr. Hanot geeft op blz. 120-123 een helder overzicht van de houding van
Verwey tegenover Gezelle. Verwey erkende Gezelles talent meer in de metrische
virtuositeit dan in het beeldend of bespiegelend vermogen. Een zekere
zelfoverschatting heeft Verwey verhinderd de originaliteit van inhoud en vorm van
Gezelles beste stukken in te zien.
Met Streuvels is Verwey persoonlijk in betrekking geweest te Avelgem. Reeds in
1899 had hij de jonge schrijver van Lenteleven uitgenodigd tot medewerking aan
zijn periodieken en hij plaatste in 1907 de eerste hoofdstukken van De Vlaschaard
in zijn tijdschrift De Beweging. Zijn bewondering voor de vorm en de inhoud van
Streuvels' werk heeft hij herhaaldelijk in zijn kritieken uitgesproken.
Begin 1902 zocht Caesar Gezelle om, op het spoor van zijn gevierde kozijn, een
paar gedichten te plaatsen in De XXe Eeuw; Verwey opperde echter het bezwaar ‘dat
het wat te vroeg was om met een jonge Gezelle voor den dag te komen, terwijl de
Hollanders nog maar pas kennis maakten met den ouden’. (Biekorf 1952, 186). En
hij bleef terughoudend toen, twee jaar later, Gezelles neef zijn eerste verzenbundel
publiceerde: Verwey vond dat Caesar Gezelle ‘niet als opmerkelijke verschijning
uit de schaduw van zijn voorganger’ was getreden.
Het werk van Hugo Verriest en Albrecht Rodenbach heeft Verwey, in zijn
sympathie voor ‘het trouwhartig west-vlaamsch’, ook ter hand genomen, inhoud en
vorm konden hier echter de belangstellende criticus niet overtuigen.
A.V.

Duimpjesuitgaven
In 1912 bereikten deze uitgaven van Victor De Lille te Maldegem hun 99e nummer.
Hoe veel Duimpjes zijn er sedertdien nog verschenen? Voor zover ik weet werd de
uitgave eerst door de oorlog 1914 onderbroken? Er werd ook nu en dan een
‘toemaatje’ gegeven, o.m. voor 1909 en 1910 herdrukken van Gezelles Duikalmanak.
En welke andere nog?
E.N.
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Vraagwinkel
Articles de Roubaix
Reeds in 1850 gingen wevers uit de streek tussen Kortrijk en Moeskroen naar
Frankrijk werken, vooral in de spinnerijen en weverijen van Roubaix. Sommigen
van naastbij gingen dagelijks, anderen wekelijks weg en weer. Kortwoners in die
streek zetten hun getouwen ook op dat ‘frans goed’, dat in de dagelijkse omgang
meestal articles de Roubaix genoemd werd. Wat was dat juist voor een weefsel? Is
het nog in de handel en onder welke andere naam?
Tot in 1914 had het Journal de Roubaix een eigen dagbladverkoper in Kortrijk en
het gaf nieuws, in een speciale rubriek, over Zuid-Vlaanderen. Misschien kan nog
iemand achterhalen wie de correspondent van deze rubriek geweest is?
P.A.

Viswegelkens van Doest
Zo noemde men oudtijds (tot ca. 1800?) twee voetpaden die de abdij Ter Doest
verbonden met Heist en met Monikerede. Deze twee plaatsen waren in de
middeleeuwen belangrijke visserijhavens en de abt van Doest liet, in 1271 of
daaromtrent, de twee verbindingswegen aanleggen om het vervoer van zeevis naar
zijn klooster te Lissewege te vergemakkelijken. Aldus in F. Vandeputte in zijn Histoire
du diocèse de Bruges, 1850, p. 144.
Bestaan er nog andere getuigenissen omtrent deze benaming?
L.G.

Sint-Corneliusweg
Deze benaming voor de binnenweg van Kortrijk naar Aalbeke is, meen ik, sinds lang
uit de volksmond verdwenen. Sint-Cornelius wordt te Aalbeke nog steeds druk
gediend, ook vanuit Kortrijk, vooral tegen de stuipen van kinderen. Wie zou nog
weten te zeggen langs welke straten en paden de bedevaarders deze Sint-Corneliusweg
gingen?
L.C.

Donatianus - Donaas
Hoe hangen die namen taalkundig aan malkaar? Deze vraag stel ik mij bij het lezen
van Biekorf hiervoor blz. 203. Donaas, fr. Donas, kan taalkundig niet op de vorm
Donatianus teruggaan, doch wel op een vorm Donatius. Zoals Servaas op Servatius,
Gervaas op Gervasius, Ignaas op Ignatius. Welke zijn de oudste citaten van Donaas
(evtl. fr. Donas) in middeleeuwse teksten? Wanneer komt Naes voor als benaming
van de klok van de St.-Donaaskerk?
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Snoeikunst in figuren
In landelijke siertuinen vindt men hier en daar struiken, meestal ‘palmboompjes’
(buksboom; buxus sempervirens) die in figuren gesnoeid staan; de voorkeur schijnt
naar dierfiguren (vogel, hond e.a.) te gaan, alsook naar bouwstukken en meubelen
(toren, molen, tafel, stoel). Sedert wanneer heeft dat gebruik alhier ingang gevonden?
F.A.
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[Nummer 9]
Oproerige politieke biljetten op de Burg te Brugge
1653-1703
De ‘Heeren van de stee’ te Brugge kregen, ook in een tijd die de gewone man weinig
of geen politieke medezeggenschap gunde, somtijds een kreet van verzet en zelfs
een felle bedreiging te horen. Opstandigheid werd niet onder de vensters van de
Raadkamer van de Heren uitgeschreeuwd, soms werd zij op de markt uitgezongen
in een ‘seditieus liedeken’, het liefst echter (en het veiligst!) werd zij met de hand
neergeschreven op een biljet en in de vroege morgenuren voorzichtig aangeplakt
tegen de muur van het stadhuis, op de hoek van het Blindezelstraatje.
Burgemeesters en schepenen reageerden dan op de volgende wijze. Zij lieten rond
de stad onmiddellijk ‘trommelen’ dat degene die het schrift kon herkennen en de
auteur aanbrengen, een, beloning van 25 pond zou krijgen. Het biljet, op een plankje
geplakt of gespijkerd, deed met de trommelaar de ronde door de stadswijken mee.
De Resolutieboeken van de Heren vermelden wel deze maatregel, die gewoonlijk
zonder gevolg bleef; zij blijven echter terughoudend over de tekst van de biljetten
en beperken zich tot een algemene opgave van de inhoud. Zoveel te kostbaarder zijn
dan de aantekeningen van Jacques Inbona, een welgesteld patriciër van de
O.-L.-Vrouwparochie, die er
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een dagboek op nahield en ons de tekst van sommige paskwillen heeft bewaard.
Dat de tekst van de biljetten veelal berijmd was, zal niemand verwonderen. De
traditie van het volks- en marktlied was immers zeer levendig en er was zeker, in de
eeuw van Vader Cats en Pater Poirters, bij ons geen tekort aan rijmen in al hetgeen
de rederijkers op de planken en de stichtelijke schrijvers op de markt brachten. In
sommige van de volgende teksten hoort men een klank en een welsprekendheid die
ongeremd de passie van mannen uit het volk weergeven(1).
In 1653 liet de magistraat, op bevel ook van Brussel, binnenlanders uit Oostende
doorvaren. De schippers van Brugge kwamen daartegen hevig in verzet: zij trachtten
de begunstigde zoutschepen gedurende de nacht te kelderen. Toch werden op 26
augustus schepen gelost. En de volgende morgen vond men ‘voor de deuren van
eenighe notable persoonen... geplackt... oproerighe ende verdreeghende billetten’.
Zelfs over de middag van 27 augustus was een biljet aangeplakt ‘voor de poorte van
het Craen-Weeghhuys sonder darmen weet by wien ofte t'geschrifte kan kennen...’
De tekst van de briefjes was de volgende:
Myn heeren vander stee
wilt hier wel op letten
soo ghi ons gheen bijstant en doet
wij sullen u huijsen aftrecken.

De magistraat liet 50 pond grote voor de aanbrenger uittrommelen ‘ende omme
dezelve [autheur] te beter te connen achterhaelen zullen aen het stadthuys ten
voorhoofde van den Burch ghesteldt worden twee stedegarçons die de voorseide
gheplackte briefkens zullen tooghen an een yeghelick’.
Een maand later werd een zoutschip door onbekenden tot zinken gebracht. De
trommelaar ging ditmaal 100 pond grote uitloven voor het aanbrengen van de dader
en van het huis waar ‘byeencommynghen ende conventiculen’ zouden gehouden
worden. Men kwam geen dader en geen auteur van biljetten op het spoor.
In 1656-58 was Don Juan van Oostenrijk, een natuurlijke zoon van Filips IV,
gouverneur van de Spaanse Nederlanden. Begin september 1657 werden ‘diversche
pasquillen ende fameuse libellen gheplackt... niet alleen tot nadeel van particuliere
persoonen maer

(1) De teksten zijn ontleend aan het Handschrift (Rare Geschriften) 1645-1684 van Jacques
Inbona. Zij komen in dit dagboek voor onder de opgegeven data. De gegevens van onze
annalist hebben we vergeleken met de notulen van het College van Schepenen in de
Resolutieboeken 1642-53, f. 335; 1653-59, ff. 3, 182a v.;o 1666-72 f, 116 v. - 117
(Stadsarchief, Brugge).
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oock vanden staet vanden Lande ende den dienst van sijne Majesteijt’. Jacques Inbona
is hier weer duidelijker dan de resolutieboeken: de ‘fameuse’ (d.i. eerrovende)
paskwillen waren aangeplakt op de Burg tegen het Brugse Vrije en het Stadhuis en
waren ‘tot laster van don Jean d'Austria’. De magistraat liet de gewone 25 pond
uitrommelen, de aangeslagen biljetten zal men ditmaal niet hebben laten rondgaan.
Inbona deelt de tekst niet mede; blijkbaar is dit biljet, dat de persoon van Don Juan
aantastte, niet onder de ogen van onze annalist gekomen.
Een jaar later verwekte de regeling van de burgerlijke wacht een grote ontstemming.
In september 1658 immers scheen de stad bedreigd door de opmars van de troepen
van Condé en York. Bij gebrek aan garnizoen moest de burgerij zelf de wacht op de
stadswallen verzekeren. Burgers die aan de oproep niet konden voldoen, moesten
om de 7 dagen 10 stuivers betalen tot onderhoud van 400 man die de wacht op de
‘buitenwercken’ optrokken. De gemeente was daarover zeer misnoegd en ‘daer
wierden daeghelijcx pasquillen gheworpen int huys vanden burghemeester [J.B. de
Villegas] hem dreighende met de maiors te dooden soo sy gheen andre ordre en
stelden’.
Het volgend jaar bracht een betwisting tussen de stadsmagistraat en het Hof inzake
de benoeming van de stadstresorier. Maarten Bruynsteen stond hier tegenover Jacques
de Gheldere, en het geschil werd vereffend door de verkiezing van een buitenstaander,
Joris vanden Dorpe. Jacques Inbona laat in zijn dagboek horen dat de strijd op het
schepenhuis met passie gevolgd werd; hij noteert:
‘Tsnachts tussen den 6en en 7en september 1659 wierter aende burgpoorte
gheplackt ghevonden eene pasquille van desen inhoudt:
Jaecques de Gelder is maer een vuille clappere
want sijn vader en was maer een schoelappere
ende de capiteinen van Brugghe
sijn weert gegeven wat op hunnen rugghe.’

In de persoon van Jacques de Gheldere(2) heeft men blijkbaar de burgemeester
Jan-Baptist de Villegas willen treffen. Deze ambtenaar van Spaanse afkomst was
niet gezien bij de burgerij. Hij was ‘stijfsinnigh ende bijtende’ en had de naam een
‘man van corruptie’ te zijn die al de stadsofficiën wilde beheren en verkopen aan de
meestbiedende. Zijn al te goede betrekkingen met Brussel kostten hem het vertrouwen
van zijn medeburgers: men verdacht

(2) Leon de Gheldere († 1638), de vader van Jacques, behoorde reeds tot de gegoede burgerij
van Brugge, Zijn geslacht kende een snelle opgang in de 17e eeuw, vier van zijn zonen
bekleedden openbare ambten te Brugge en de afstammelingen handhaafden zich in deze
ambten tot omstreeks 1800. Het smadelijke tweede vers van het biljet is door partijschap
ingegeven en wijst alleen op deze snelle opgang van de Ghelderes in de Spaanse tijd. Zie
Gailliard, Bruges et le Franc, 5, 265 vlg.
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er hem van dat hij de privilegiën van de stad, o.m. de vrijheid van garnizoen, uit
eigenbaat wilde prijsgeven. De grieven van de burgerij worden nog in 1670 door
Inbona opgesomd als volgt:
‘Joncker Jan Baptiste de Villegas van wien datmen was segghende als dat
hij tot Brussele hadde ghenegotieert om te maeken ses schepenen naer
sijnen sin voor een somme van pennijnghen ende midts conditie dat hij
de spaensche soude behulpigh wesen om de borghers van Brugghe te
benemen hunne pryvelegien van vrydom van guarnysoen ende meer andere
quade voornemens. Godt wilt de stadt ende borgherie bewaeren.’
Drie maanden na het geval de Gheldere werd Villegas zelf in een biljet aangevallen.
Hij was behendig genoeg om er geen akte van te laten nemen in de notulen van de
schepenkamer. Jacques Inbona echter heeft ons de tekst van de paskwil bewaard.
‘Opden 8. december 1659 soo wasser ghevonden gheplackt opden burgh
eene pasquille tot laster vanden burghmeester Villegas luijdende als volght:
De spreeuwe is verandert in een kauwe
want hij heeft ghesoopen het bloedt vant kindt
ende vande vrauwe.
Sijn dat heeren van de stee
sijn dat heeren van de stee
men behoordese met sweepen te jaeghen mee
ghelijck Cristus de handelaers uuten tempel dee.’

In dit biljet komen voor het eerst de namen spreeuwe en kauwe voor. De naam
spreeuwe werd aan Villegas gegeven ‘omdat hij was ongheluckigh int waersegghen’;
deze spotnaam op zijn verwaande ‘spaanse’ grootsprekerij deelde hij oorspronkelijk
met geen andere magistraten. Anders was het gesteld met de bijnaam kauwe, die
wees op zijn intriges en overdragerij aan het Hof te Brussel. Villegas had een zekere
aanhang in het college. Nog in 1674 zal Jonker Philips Boonem te Brussel
onomwonden laten horen ‘dat hij niet en wilde dienen int magistraet soo langhe alsser
sulcke cauwen van thof van Brussel dienden [zoals Villegas en zijn aanhang]... want
men sustineerde dat dien Villegas alles overschreef naar Brussel datter int collegie
wiert gheresolveert’.
De bijnaam spreeuwen kende een zekere ontwikkeling. In latere jaren - in 1670 en
volgende - komt hij voor als een benaming voor Villegas en zijn partij. De betekenis
is nu gewijzigd: spreeuwen zijn magistraten die de stadsofficiën vermenigvuldigen
en verhandelen ‘om gelt te trecken ende de stadt te belasten noodeloos’(3).
De partijschap door Villegas in 't leven geroepen vervolgde hem nog in 1676:
gedurende de nacht van 7 op 8 februari van dat jaar

(3) J. Inbona, Handschrift p. 335 (2 mei 1675). Inbona schrijft deze regels naar aanleiding van
de aanstelling van dokter C.B. Inghelbrecht als ‘secondarius’ van de stadsdokter.
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‘wierden alle glaeseveisters vanden butghmeester Villegas in stucken ghesmeten
sonder dat men heeft gheweeten van wien’(4).
In mei 1664 was het opnieuw de doorvaart van de schepen uit Oostende die gisting
onder het volk verwekte. Door ‘moetwillighe gasten’ werd sabotage gepleegd op de
reien bij de Gruuthuse- en Calisbruggen; bij de kooplieden Lavilette in het seminarie
(H. Geeststraat) en Meulebeecke in de St.-Jansstraat werden de vensters ingegooid
met straatkeien. Dit duurde verscheidene nachten achtereen. Elke morgen vond men
ook biljetten aangeplakt en de dagelijkse trommelingen met belofte van 25 pond
voor de aanbrenger van de daders bleven vruchteloos. Op 16 mei ‘soo warender
billietten gheplackt waerin sy dreijgden de huijsen te pillieeren vande magistraet by
aldien sij den deurvaert niet en beletten’. De bedreiging was echt revolutionnair in
de biljetten die op 18 mei uithingen ‘eene op de marckt ende opden burgh ende oock
eene aenden bergh van caritaete (Langerei) waerinne het volck tot oproer wiert
verweckt, segghende te wesen bijnnen Brugge eenen capitein met 700 ende 36 mannen
bereet tot hunnen onderstant ende dat sy de huijsen vande rijckelieden souden pillieren
om alsoo onderhoudt te becommen voor hun vrauwen ende kinderen ende meer
andere dreighementen’.
De wetheren wilden kost wat kost de auteurs van deze ‘seditieuse plackbriefkens’
in handen krijgen. Zij ontboden op het schepenhuis ‘alle de schoolmeesters vande
stadt om te besien offer niemandt dat gheschrifte en kende, maer en wiert niet bekent’.
Op 21 mei werd een som van 3000 guldens uitgetrommeld, doch geen aanbrenger
meldde zich aan. De volgende nacht werden ‘opghehaelt van hun bedde ses schippers
op presumptie dat sy van die moetwillighe gasten waeren maer wierden onnoosel
bevonden’. Twee dagen later werd eindelijk de hand gelegd aan een afdamming in
de vaart tussen Schipstalle en de Dampoort ‘om de ghemeente te stillen’.
Een nieuwe regeling op het brouwen van bier veroorzaakte in maart 1669 een grote
‘murmuratie ende opspraecke’(5). De zwaardekens riepen hun onderdekens bijeen om
het verzet tegen de ‘nieuwe conditiën’ te organiseren. De meidagen naderden. Zullen
de ambachten en neringen hun misnoegdheid niet uitgalmen in de aanstaande H.
Bloedommegang? Zo vreesden de wetheren,

(4) J.B. de Villegas was burgemeester (van den corpse) in 1658, 1665, 1672, 1674, 1677; in
1672 verschijnt hij voor het eerst als ‘heere van Dambrugge’. Zijn zoon Gregorius François
was schepen in 1674. Over de familie Villegas zie: J. T'Kint, Généalogie et histoire de la
familie de Villegas (branche établie à Bruges puis à Bruxelles) in Tablettes du Brabant II.
(5) Het ‘ampt vande brauwers’ wilde bekomen ‘dat de borghers niet meer en souden vermoghen
hun bier te brauwen int sweert ofte stedenhuijs ghelijckmen was ghewent te doene ende oock
een andre ordre int ijcken vande tonnen ende halve tonnen want seijden dat de fustagie veel
te groot was’. Handschrift (Rare Geschriften) van Jacques Inbona p. 260.
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en zij besloten dat de grote ambachtskaarsen alsook de reus en de speelwagens niet
in de processie zouden meegaan.
De verbittering van de ambachten kwam tot uiting in een zeer ‘seditieus billiet
ofte paskille’ dat op 26 april op de Burg ‘op den houck van het blende eselstraetken’
was aangeplakt. De (waarschijnlijk berijmde) tekst van dit biljet is niet tot ons
gekomen, Inbona vat echter de uitgesproken bedreiging samen als volgt: ‘indien de
reus niet omme en wiert ghedraeghen datter waeren hondert ende vijftich mannen
de welcke malcanderen hadden verbonden bij eede om op den heijlighen bloetdagh
den reuse uut te haelen ende alles in stucken te cappen en van daer te gaen naer de
brauwers ende hun vant selve te gheven’.
De wetheren misten de politiemacht om een krachtdadig beleid te voeren: zij
zwichtten voor samenzwering en dreigement en zonden hun trommelaar op zijn
gewone ronde om de 25 pond voor de aanbrenger uit te roepen. Het biljet moest hij
‘placken op een bardeken ende met trommelslagh toonen aen een ijder offer ijemant
waere die dat gheschrift conde kennen... Maer daer en wierdt niemandt vernomen...’
De ambachten en de gemeente haalden de slag thuis en de nieuwe regeling van de
brouwers bleef begraven in de dossiers. Dit had het kleine biljet op de Burg gedaan.
En de Burg was nog, twee generaties later, de agora voor de vrije stem van het
politieke biljet.
Gedurende de Spaanse Erfenisoorlog gaf het plakkaat over de veiling van de
heerlijkheden van het Brugse Vrije, ontworpen door de landvoogd de Bedmar,
aanleiding tot een hevige reactie. Op 12 februari 1703 vond men op de Burg de
volgende paskwil aangeplakt:
Houdt op met tijrannie
ons Nederlandt te scheuren
oft anders roepen wij
tot hulp ons naest gebeuren
pro libertate pugnandum.

De ‘naaste geburen’ uit het vierde vers van dit biljet waren de Hollanders die, onder
generaal Coehoorn, in Sluis lagen en Middelburg-in-Vlaanderen hadden ingenomen
en nu Damme bedreigden(6). Een bondgenootschap met de Hollanders, boven de
kroon van Spanje heen?... Deze sprankel van politieke passie weerspiegelt op treffende
wijze het zelfstandige en neutralistische denken dat in onze Vlaamse steden steeds
door een niet te onderschatten minderheid vertegenwoordigd was.
De Brugse wetheren hielden zich trouw aan de traditie van hun resolutieboeken:
zij lieten trommelen, een premie van 100 patakons, en ‘dese pasquille wiert door de
geheele stadt omgedraegen om te weten of er iemant soude geweest hebben die het
geschryfte

(6) Biekorf 1955, 321-322. - De tekst van de paskwil komt voor in Cod. 605 (P. Ledoulx,
Jaerboeken) f. 5; Stadsbibliotheek Brugge.
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soude connen kennen’. Niemand stak de vinger op en de ‘heeren van de stee’ hadden
hun plicht gedaan... Doch weken later zaten zij nog verlegen met dit kwellende geval
en zorgden er voor zich op officiële wijze te dekken te Brussel; op 6 maart zonden
zij gedeputeerden met een brief naar de hoofdstad ‘op het subject d'angeplackte
pasquinaden’(7).
Deze biljetten of paskwillen waren geen nieuwigheid in het Brugse openbare leven.
De polemiek van de 16e eeuw had er - te Brugge en overal elders in de steden veelvuldig gebruik van gemaakt. Broer Cornelis, de beruchte predikant van de
Grauwbroeders, heeft in de jaren 1560 en volgende heel wat berijmde paskwillen op
de poort van zijn klooster gevonden en zijn tegenpartij zonder uitstel en in ondicht
van antwoord gediend. De waarschuwende brief die, in de nacht (21-22 maart 1488)
vóór de halsrechting van Pieter Lanchals gevonden werd ‘up tschavot onder den
pijnbanck’(8), was naar de inhoud geen paskwil; het stuk schijnt echter te wijzen op
een traditie van het politieke biljet dat op de Burg, of desgevallend op de Grote Markt,
de vrije stem van de gemeente aan de schepenen wilde laten horen.
Voor Gent is een ouder voorbeeld van het politieke biljet gekend. Op 4 october
1451 vond men ‘gestroyt ontrent den Scepenhuuse diversche brieven in substancien
inhoudende:
Ghy, slapscheten van Ghendt,
Die nu hebt 't regiment,
Wy en zullen 't hu nyet meer ghewaghen,
Maer zullen 't eenen nyeuwen Artevelt claghen.’(9)

Deze paskwil vol dreigement moet, in de bittere twisten van onze goede gemeenten,
nog wel voorgangers hebben gehad die ons tot nu toe onbekend zijn.
Het strafrecht betreffende ‘fameuse libellen en billetten’ was reeds in de 16e eeuw
vastgelegd. Na Wielant had Damhoudere in zijn Practycke in criminele saecken
(1555) de proceduur beschreven. De plakkaten van 1 mei 1566, 12 februari 1739 en
18 aug. 1784 stellen de ‘uproerighe billetten’ op gelijke voet met de ‘fameuse libellen
ende boeckxkens’ en bepalen de doodstraf voor de auteur zowel als voor degene die
de biljetten verspreidt of niet vernietigt. De strengheid van dit strafrecht legde de
biljetschrijvers de uiterste omzichtigheid op; te Brugge werden zij niet gesnapt en
niet verraden. Eigenaardig is echter de publiciteit die aan de biljetten gegeven werd
door de officiële ‘trommelinge’ en die onze zegsman Inbona de gelegenheid gaf
sommige teksten in zijn Dagboek voor ons te bewaren.
A. VIAENE.

(7) Resolutieboek 1699-1704, f. 95 v.
(8) Excellente Cronike van Vlaenderen (ed. 1530) f. 239.
(9) Dagboek van Gent (ed. V. Fris) I 129.
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Gezelle te Roeselare
Vroeger werden in Biekorf een paar rapporten over Guido Gezelle gepubliceerd die
door de superiors Faict en Frutsaert in 1856 en in 1858 uit Roeselare naar Mgr. Malou
te Brugge werden gezonden(1).
Ter aanvulling van deze rapporten hier nog een paar ‘notes confidentielles’ van
de superiors Faict en Vanhove over de student en leraar Gezelle.
Het eerste rapport komt voor in een uitvoerig verslag van Faict over het eerste
semester van het schooljaar 1849-1850, toen de twintigjarige Gezelle nog student in
de afdeling wijsbegeerte was(2).
In de alfabetische lijst van de 25 filosofen van het schooljaar 1849-1850 (deze
afdeling ging dan slechts over één jaar) staat Gezelle op de elfde plaats, juist vóór
zijn vriend Victor Huys. De tekst luidt aldus: ‘Guido Gezelle: caractère etc.: bon; un
peu nonchalant; sa vocation ns (nous) paraït douteuse. Capacité: grande; piété:
satisfaisante; conduite: bonne; application: moins soutenue.’
Onder de 25 studenten wordt in de rapporten alleen bij Gezelle en Stanislas
Vrambout (Poperinge 1829-1904) een twijfel uitgesproken over de roeping. Daaruit
blijkt dan dat de oversten niet alleen na de Retorica getwijfeld hebben, maar ook na
het jaar wijsbegeerte dat de overgang naar het Groot Seminarie voorbereidde(3). Of
is het alleen bij de overgang naar het Groot Seminarie dat het gedicht ‘De
Mandelbeke’ hem zou gered hebben? In ieder geval, uit het rapport van superior
Faict blijkt duidelijk dat deze twijfel bestond na het jaar wijsbegeerte.
Dat het hier gaat over karaktereigenschappen, een overdreven gevoeligheid of
melancholie, blijkt uit het feit dat de andere vermeldingen zeer gunstig zijn, vooral
de ‘capacité’, die het verstandelijk waardecijfer weergaf. Slechts bij één medestudent
hebben wij de nota ‘trés grande’ aangetroffen, nl. bij Henri Vanden Bussche.
Drie andere rapporten geven het oordeel over de leraar Gezelle te Roeselare.

(1) Zie Biekorf 1954 blz. 188.
(2) Uit het bisschoppelijk archief, Brugge, bundel ‘Klein Seminarie’ Roeselare. Dit stuk met
een volledige beschrijving van de dagorde der studenten beslaat 8 blz. in folio. Het is
belangrijk omdat het een volledig beeld geeft van de gang van zaken in het Klein Seminarie.
Zo b.v. stipt Faict op blz. 2 aan: ‘10½ h.: Récréation. Nous avons assez bien réussi à bannir
l'usage du flamand; moins bien à introduire le bon accent francais et l'usage du latin’.
(3) Over deze twijfel der oversten, zie: A. Walgrave, Het Leven van Guido Gezelle, Amsterdam,
1923, Deel I, blz. 70-73.
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Het eerste dateert van 22 augustus 1854, dus uit de allereerste maanden van zijn
verblijf als leraar aan het Klein Seminarie, waar hij in maart 1854 was aangekomen.
De tekst luidt:
‘Gezelle: prof. commercii: ex omni parte optimus, vere gloria et solatium sui
superioris’ (in alle opzichten uitstekend, waarlijk een glorie en een troost voor zijn
superior).
Op Bruno Vanhove na, dan leraar van de Retorica, is dit het gunstigste rapport dat
Faict over zijn leraars voor het schooljaar 1853-1854 gegeven heeft.
In het tweede rapport geeft Faict zijn oordeel over Gezelle na het schooljaar
1854-1855, het tweede jaar van zijn verblijf als leraar te Roeselare; de tekst luidt als
volgt:
‘Gezelle G.: prof. scholae commercii. Spiritus sacerdotalis: optimus. Affectus er
ga collegium: maximus. Obedientia: perfecta. Charitas erga confratres: magna...
paulisper suspicax. Aptitudo ad munus: insignis. Applicatio: magna. Affectus erga
pueros: eximius. Successus: magnus.’(4)
Het derde attest over de leraar Gezelle is van Bruno Vanhove, die in september
1859 superior Frutsaert had opgevolgd. Samen met deze benoeming van Vanhove
was Gezelle, om zijn al te persoonlijk optreden in de klas, uit de Poësis gedegradeerd
tot hulp-surveillant bij de Engelse studenten. Dit eerste rapport dat Bruno Vanhove
aan Mgr. Malou opstuurde dateert dus uit de dagen dat Gezelle. zeker van zijn
verplaatsing, voor Hendrik Van Doorne dichtte:
‘'k Hoore tuitend' hoornen en
de navend is nabij
voor mij...’

Ziehier de tekst van superior Vanhove over Gezelle:
‘Gezelle: aide-surveillant au pensionnat. 1 ½ h. de surveillance par jour. 13 heures
de leçon par semaine. La société littéraire pour la partie flamande. La méditation
aux élèves anglais. Un confessionnal très suivi.’
Dit attest houdt niets vijandigs in ten opzichte van Gezelle. Superior Vanhove
heeft de verwijdering van Gezelle uit Roeselare schijnbaar nooit gewenst of geëist:
het was voldoende dat hem de poësisklasse ontnomen was.
Ten andere de gedachte aan het apostolaat in Engeland bezielde op dit ogenblik
de dichter steeds meer en meer en hoogstwaarschijnlijk was de benoeming bij de
Engelse

(4) Vertaling: ‘Priesterlijke geest: zeer goed. Gehechtheid aan het college: zeer groot.
Gehoorzaamheid: perfect. Liefde jegens de collegas: groot... een tikje terughoudend.
Bekwaamheid voor zijn taak: uitnemend. Vlijt: groot. Genegenheid jegens de leerlingen:
buitengewoon. Succes: groot.’
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studenten een eerste toegeving van de overheid aan de aspiraties van de dichter om
naar Engeland te gaan(5).
Op 8 januari 1860 had Grootvicaris Pieter Benoit aan Mgr. Malou gevraagd Gezelle
als leraar voor zijn college te Salford (Manchester) te willen afstaan. Op 25 januari
daarop antwoordde Mgr. Malou(6) dat ‘le départ de Mr Gezelle était ajourné’. Blijkbaar
hadden Mgr. Malou en zijn vicarisgeneraal Faict in het begin van 1860 speciale
plannen met Gezelle, nl. hem te betrekken in de oprichting van het Engels College
te Brugge, benoeming die op 26 augustus van ditzelfde jaar volgde.
J. GELDHOF.

Historische riddertornooien
De eerste vertoning van een middeleeuws riddertornooi in ons land had plaats te
Brussel in 1905 in het kader van de nationale jubelfeesten (75 jaar Onafhankelijkheid).
De opvoering ging door in de grote hall van het Jubelpark; het scenario was
samengesteld door J. Cuvelier, de (latere) Algemeen Rijksarchivaris. Twee jaar later
(1907) werd te Brugge, bij gelegenheid van de inhuldiging van de Zeehaven, het
Tornooi van de Gouden Boom uit 1468 (Blijde Inkomst van Karel de Stoute en
Margareta van York) gereproduceerd op de Grote Markt. In 1913 kwam Doornik
aan de beurt met de reproductie van het Tornooi van koning Hendrik VIII van
Engeland (bij zijn bezoek te Doornik in 1513); dit ridderspel werd er eveneens
vertoond op de Grote Markt. Is deze lijst volledig? werd na 1913 in geen van onze
steden nog een riddertornooi vertoond?
In de drie bovengemelde tornooien speelden officieren van onze ruiterij regimenten
de hoofdrol. Deze regimenten werden echter, vooral na 1930, zeer snel gemotoriseerd.
En de teleurgang van het paard duurt voort.
Wat bieden andere landen op het gebied van het historisch tornooi? De reproducties
voor de historische film blijven buiten bespreking. In 1936 - het jaar van de
Olympische spelen te Berlijn - werd de Dresden, op een binnenplein van de Zwinger,
een riddertornooi gespeeld. Dit geval is zeker niet alleenstaande. De toekomst van
het historisch tornooi bij ons hoort de leerlingen van de B.J.B.-Ruiterijschool te
Oud-Heverlee.
E.N.

(5) Zie de belangrijke brief uit 1857 door J. Pollet gepubliceerd in Biekorf 1954, blz. 188-191.
(6) Zie Acta van Mgr. Malou: 25 jan. 1860 blz. 36. - Over de betrekkingen van Gezelle met
Pieter Benoit, de grootvicaris van Salford, en de tussenkomst van Faict, zie Biekorf 1950,
blz. 121-124.
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De kerken van Wulveringem en Vinkem
Losse aantekeningen
Op een vijftal km van Veurne liggen Wulveringem en Vinkem, twee in elkaar
gegroeide gemeenten, waarvan een oude en nog gekende volksspreuk zegt:
Vinkem, Wulveringem en Scherpezele,(1)
Drie katten aan één tele.

Te Wulveringem is het kasteel-museum Beauvoorde, eigendom van de Kon. Vlaamse
Akademie voor Taal- en Letterkunde te Gent, alom bekend. Het hof De Torelen werd
na een brand in 1640 grotendeels verbouwd, waarbij o.m. van de drie overgebleven
torens er maar twee - en dan nog verlaagd - behouden bleven.
Te Vinkem werd in 1876 het kasteel van de familie de Moscheron, zuidwest van
de kerk gelegen, afgebroken; een partij zaailand door brede grachten omgeven, duidt
nog de plaats aan. Het Blauwhuis - een omwalde kasteelhoeve - werd in 1558
gebouwd; op de neerhofpoort staat de datum 1702. Kleinere hoeven kunnen soms
ook voor een verrassing zorgen; dit is het geval met de hoeve van Maurits Huyghe,
waarvan het woonhuis in kern een vakwerkbouw is en waar men in 1957 onder
plakwerk een houten schouwbalk in situ terugvond(2). Deze balk is versierd met twee
gotische bogen, de data 1539 en XVCXXXIX en de keizerlijke arend met er omheen
de spreuk ‘plus oultre’.
Het is uit dezelfde hoeve dat in 1958 de 16de-eeuwse grote winterschuur naar
Bokrijk overgebracht werd, en het is niet onmogelijk dat op een goeie dag de kleine
winterschuur dezelfde reis naar Limburg zal maken.
Maar we zouden handelen over de twee merkwaardige kerken, beide geklasseerd
door een Kon. Besluit van 25 maart 1938. Onmiddellijk moeten we er op wijzen dat
de twee kerken dringend een goede herstelling behoeven: door de gehavende
bedakingen sijpelt het regenwater in het gebouw, door lekkende goten en slechte
afvoerbuizen worden muren en funderingen door de vochtigheid aangetast. Het mag
hier terloops gezegd worden dat men in de meeste gevallen te lang wacht om schade
te herstellen; men zou elk jaar het kerkgebouw grondig moeten nazien en de kleine
herstellingen verrichten. Als men de verzorging uitstelt tot de schade een ernstige
omvang heeft genomen, dan verlopen vele jaren vooraleer het restauratiedossier de
verschillende administratieve en raadgevende kommissies doorgekomen is en men
tot aanbesteding kan overgaan.

(1) Scherpezele: wijk van Vinkem-Wulveringem, op de baan Veurne-leper gelegen.
(2) Biekorf, 59 (1958) 30, 158,
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En dan moet men nog met enkele maanden rekenen vooraleer het werk kan beginnen.
Intussen is de schade altijd maar groter geworden! Velen denken ten onrechte dat
aan een geklasseerd gebouw de kleine onderhoudswerken niet uitgevoerd mogen
worden. Wacht men jaren om een gebroken ruit te vervangen?

Wulveringem
De kerk van Wulveringem behoort tot het hallekerktype en bestaat uit twee beuken
en drie koren die in de gotische periode tot stand gekomen zijn. Enkele gedeelten
behoren nog tot de romaanse kerk die in de 12e eeuw met ijzersteen gebouwd werd;
het zijn de noordmuur van de middenbeuk, de zuidelijke vieringsdoorgang en een
fragment van de oostmuur van de noordelijke kruisbeukarm. De romaanse kruiskerk
werd in verschillende tijdstippen verbouwd: de koorpartij werd door drie gotische
koren vervangen, de zuidbeuk werd verbreed en een nieuwe westmuut sloot de beuken
af die toen ingekort werden. Omstreeks 1722(3) stortte de middentoren in en vernielde
drie vieringsbogen, de verkorte noordbeuk en de noordelijke transeptarm van het
romaans gebouw(4). Na het slopen van die zijbeuk en van de kruisbeukarm werden
de doorgangen naar de overeind gebleven gedeelten dichtgemetseld. In plaats van
de vieringstoren bouwde men, half boven de viering en half boven de middenbeuk,
de nog bestaande houten toren.
De bewaarde romaanse fragmenten konden ons reeds heel wat leren over het
uitzicht van de 12de-eeuwse kerk, maar er bleven toch nog enkele problemen
onopgelost. Om die duistere punten op te klaren werd door de Dienst voor
Opgravingen van het Kon. Instituut voor het Kunstpatrimonium, onder onze leiding,
van 17 juni tot 17 juli, een opgraving ondernomen. Prof. Dr. Br. Firmin had reeds
vroeger de mening uitgesproken dat de romaanse kerk halfronde zijkoren en een
westbouw had(5); ons onderzoek heeft dit vermoeden bevestigd.
In de kerk konden we het noordkoor onderzoeken: enkel de onderste funderingslaag
van ongemetselde ijzerstenen lag nog ter

(3) Uit de kerkrekeningen kunnen we de juiste datum van het instorten van de toren niet bepalen.
In de rekening van 1723-1725 wordt het instorten en het begin der herstellingen vermeld; in
de rekening van 1725-1729 spreekt men van herstellingen en van verkoopdagen van hout,
steen en materiaal. In 1727-1729 komen de laatste posten voor: ‘Betaelt... over toegematst
thebben de stellijnckgaeten aende meuren vande kerkcke...’.
(4) Ook gotische gedeelten leden schade en moesten hersteld worden; wellicht is zo de bouwnaad
tussen het S.-Jakobskoor en de aanpalende kerkgedeelten uit te leggen: ‘...gewrocht te hebben
aende beucke van Ste Jacob binnen dese kercke ten deele in ruijne gecommen door het
invallen van den thooren...’.
(5) De Romaansche kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen, blz. 274, 276. Gent, 1940.
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plaats(6). Van de grondvesten van de noordelijke kruisbeukarm en van de buitenmuur
van de noordbeuk had men alle stenen uit de grond gehaald, zodat enkel de
uitbraaksleuf te volgen was. Ten westen van de bestaande kerk vonden we funderingen
en slopingssleuven van een ‘westbouw’: twee ronde traptorentjes, die vóór de
zijbeuken stonden, flankeerden de zware vooruitspringende westmuur van de
middenbeuk(7). Deze gegevens wijzen er meteen op dat men in de 12e eeuw in
Wulveringem geen klein armtierig kerkje gebouwd heeft; ook de rijkere pijlervorm
doet denken aan een meer dan gewone konstruktie.

Schematisch zicht van de romaanse kerk van Wulveringem (12e eeuw)
N.B. We weten niet of het middenkoor vlak of halfrond afgesloten was.

Is de kerk als gebouw reeds belangwekkend, het mobilair dat uit de 17e en 18e
eeuw dateert, doet in archeologische waarde voor het bedehuis niet onder.

(6) In Vlaanderen heeft nog één kerk een romaans halfrond zijkoor behouden, nl.
Sint-Lievens-Houtem; opgravingen hebben echter uitgewezen dat er ook geweest zijn te
Deinze (O.L.V.), Harelbeke, Landegem, Oostkerke (bij Brugge) Rekkem, Ronse (S. Pieters),
Torhout. Cfr. ons artikel Oudheidkundig onderzoek van de Sint-Salvatorskerk te Harelbeke,
in De Leiegouw, I (1959), 61-62 (= Archaeologia Belgica, nr. 46).
(7) Het schema vertoont wat verschil met de westpartijen te Dudzele en te Ieper (S.-Pieters).
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In het hoofdaltaar zit een schilderij, de Kroning van O.-L.-V. voorstellend; volgens
het Liber memorialis(8) is het van de hand van de Duinkerkse schilder Jan van Ryn
(1610-1678)(9), een leerling van A. van Dijck, en werd het in 1661 geplaatst. Het
hoofdaltaar en de lambrisering van het middenkoor dateren echter uit latere tijd. In
1904 werd de houten muurbekleding aan weerszijden van het hoogaltaar barbaars
verminkt teneinde twee gotische vensters opnieuw te openen en van kunstloze
glasramen (van J. Dobbelaere uit Brugge) te voorzien. In het koor zijn nog de beelden
van S. Norbertus en S. Benedictus, gift van pastoor Buyck uit 1740, te vermelden.
Bij testament gaf Charles de Bryarde († 1662), heer van Beauvoorde, geld voor
een altaar met schilderij de Geboorte voorstellend, van gelijke grootte en waarde als
het reeds bestaande hoofdaltaar(10). Zijn broeder Pierre deed het altaar maken en in
1663 opstellen; het schilderij is eveneens van van Ryn(11).
Het S.-Jakobsaltaar uit 1665 draagt het wapen van F. de Schacht; het schilderij
stelt de marteldood van de heilige voor.
In de hoofdbeuk staat een interessant 18de-eeuws S.-Anna-altaar, met de beelden
van S.-Anna-te-Drieën, S.-Jozef en S.-Joachim versierd.
De preekstoel dateert uit de 17e eeuw; het wegnemen van de beschildering zou
het uitzicht veel verbeteren. Van de drie biechtstoelen draagt de oudste het
wapenschild van Jacques de Bryarde († 1652) en zijn vrouw Alexandrina de Hertoghe
(t 1655); de twee andere dateren uit de 18e eeuw. In 1708 schonken François Donche
de Beaulieu en zijn vrouw de doopvont(12).
Met haar romaanse muur en haar stemmig mobilair schijnt de kerk uit een lang
vervlogen verleden tot ons gekomen. Het gebouw

(8) Het Liber Memorialis van Wulveringem werd grotendeels door pastoor C. Dewancker in
1936-1937 opgesteld.
(9) Over Jan van Rijn, zie Thieme-Becker, Allgemeines Dexikon der bildenden Künstler...,
XXIX, blz. 259.
(10) A. Merghelynck, Le fief-manoir, dit ‘de Beauvoorde’ à Wulveringhem (1408-1900), I, blz.
124, 127-128, 356. Brugge, 1900-1901.
(11) Het schilderij is getekend en gedateerd. Op het altaarblad staat het volgend inschrift, dat in
latere tijd geschonden werd door het aanbrengen van een grotere altaarsteen; de verdwenen
fragmenten zijn in kursief gezet.
IN HET JAER XVICLXII DEN 31EN OVST MHER PIETER VAN BRYARDE HEERE
VAN BEAVVOORDE / FS MHER JAECQVES OMME TE VOLDOEN AEN HET
TESTAMENT VAN MHER CHAERLES DE BRYARDE / HOOGHBAILLIV DER STEDE
EN CASSELRIE VAN VEURNE HEERE VAN BEAVVOORDE ZYNEN / BROEDER
GHEGEVEN DESEN AVTAER EN DE SCHILDERIE VOOR MEMORIE. /
(12) De doopvont draagt volgend inschrift: ‘Ces fonts ont esté donnez en 1708 par Messire
François Donche chevalier conseiller du Roy en ses conseils President a mortier au Parlement
de Tournay, et par Dame Françoise Germaine Vanderzype Son espouse derniere des
descendans de noble et illustre Seigneur Pierre Vanderzype chevalier qui dans le quatorzième
Siècle füt Gouverneur de L'escluse et ensuite des Villes et chatellenies de Lille Douay et
Orchies.’
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is meer dan groot genoeg voor de 600 parochianen, en het is dan ook met verbazing
dat we vernemen dat enkele jaren geleden de kerkfabriek, het gemeentebestuur en
de Kon. Kommissie voor Monumenten ‘restauratieplannen’ goedgekeurd hebben,
waarbij o.m. het herbouwen van de romaanse noordbeuk en de transeptarm voorzien
zijn(13). Die voorgestelde werken zijn niet enkel een volkomen nutteloze
geldverkwisting, maar ze zijn bovendien onverantwoord op estetisch en archeologisch
gebied. Gelegen op het door een dubbele rij linden omzoomd kerkhof, vormt de kerk
met zijn romaanse noordmuur van ijzersteen een zeer stemmig geheel dat door
verbouwingen maar kan verknoeid worden. Archeologisch ware de ‘restauratie’
eveneens een grove fout, alleen reeds wegens het feit dat het monumentaal schema
met de westbouw toch niet kan hersteld worden.

Vinkem
Over de kerk van Vinkem spreekt men niet van bijbouwen, enkel van herstellen. We
hopen dat er zo weinig mogelijk aan de oude Noord-Franse kalksteen zal geraakt
worden, want als men de verweerde bovenlaag verwijdert, vormt zich na korte tijd
een nieuwe laag, waardoor de verwering stilaan tot de kern van de steen doordringt.
De gotische kerk bestaat uit een westtoren, een driebeukig schip dat nu onder één
dak schuilt, en een kruisbeuk waarop drie hallekoren uitgebouwd zijn. De zijbeuken
hebben maar een breedte van 2,20 m, hetgeen nog naar het romaans grondplan kan
verwijzen; het benedengedeelte der buitenmuren is gemetseld met natuursteen, wat
eveneens een aanwijzing kan betekenen(14). Zekerheid over het romaans karakter van
die zijmuren verkregen we door het onderzoek van de fundering in de hoek, gevormd
door de zuidelijke kruisbeukarm en de zuidbeuk. Daaruit bleek dat de kruisbeuk,
waarvan de steunberen met de talrijke kleine versnijdingen naar de 12e eeuw
verwijzen(15), jonger is dan de zijmuur van de zuidbeuk.
De zijbeuken worden nu verlicht door vensters die van boven horizontaal door het
dak beëindigd worden; waarschijnlijk werden ze oorspronkelijk door een korfboog
omsloten, maar het ware onverantwoord ooit de bestaande schilderachtige schikking
voor een ‘herstelling’ te wijzigen.
Op de noord-oostelijke vieringspijler staat ‘Int jaer XVC en

(13) Volgens dezelfde gedachtengang zou men ook de benedenkerk en het transept van de kerk
van Damme moeten heropbouwen!
(14) M. English vermoedde hier ook reeds een romaanse kruiskerk (Romaansche bouwkunst in
West-Vlaanderen, blz. 100, Brugge, 1939).
(15) Ze zijn gelijktijdig met soortgelijke steunberen te Brugge (S. Salvators), Broekburg, Dudzele,
Ieper (S. Pieters), Kapellebroek en Zerkel.
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XXII’, op de zuid-oostelijke ‘1522’; dit is waarschijnlijk de datum waarop de kerk
haar huidig uitzicht kreeg.
In de laatste jaren van de vorige eeuw heeft men de binnenmuren en de zuilen
ontpleisterd(16), een verkeerde handelwijze die ten huidige dage nog de voorkeur van
velen geniet en voortspruit uit een subjektief toepassen van moderne begrippen. Het
onderzoek van schriftelijke (rekeningen, beschrijvingen) en monumentale (bestaande
gebouwen, schilderijen, miniaturen) bronnen heeft nochtans duidelijk bewezen dat
het middeleeuws kerkinterieur bepleisterd en het pleisterwerk gewit en dikwijls
beschilderd was. Verwijdert men die pleisterlaag, dan schaadt het naakte, dikwijls
slordig uitgevoerde metselwerk aan de bedoelde ruimtewerking. ‘Waardering voor
het bouwmateriaal zelf in die mate dat men het inwendige zichtbaar zou maken was
én in de oudheid én in de middeleeuwen ondenkbaar tenzij het ging om marmers,
gepolijste kalksteen, of andere steen, die veroorloofde pittige kleurkontrasten te
bereiken of een somptueuze indruk te maken. Het ging er in de “oude tijd” voor de
bouwmeester allereerst om de vormen, vlakken, profielen en lijnen van hun
bouwkundige koncepties zuiver te laten spreken. Hoe die gematerialiseerd werden
interesseerde hun artistiek gesproken niet in het minst’(17).
In verband met dit probleem kunnen we op voordelige wijze de verwante kerken
van Aardenburg en Lissewege vergelijken. In de eerste kerk treft ons de rust en de
harmonie, en dit in een ruimte waar nochtans de kleurige bijhorigheden als retabels,
ramen en beeldhouwwerk ontbreken; in de tweede kerk heerst een gevoel van onrust
en een indruk van onvoltooidheid.
In sommige kerken - in Wulveringem o.a. - werd een kompromis gesloten tussen
bepleistering en schoonwerk, zodat de muren wel bepleisterd worden, maar niet de
zuilen, bogen, dagkanten en monelen der vensters. Ook dat is verkeerd, want het zijn
juist deze onderdelen die in vroeger tijden meestal een opvallend dekoratief tintje
kregen.
Veel oud mobilair heeft de kerk van Vinkem niet meer bewaard. De doopvont is
uit 1618 gedateerd(18) en werd in 1825 van de niet meer gebruikte kerk van 's
Heerwillemskapel verkregen(19).
Het hoofdaltaar draagt het schild van de Cortewille; door de kerkrekening van
1628-1629 weten we dat het altaar te Ieper ver-

(16) In 1935 werd de noordmuur langs binnen op een ergerlijke wijze hermetseld. Terzelfdertijd
werden langs buiten twee steunberen aangebouwd.
(17) J.J.F.W. Van Act, Het pleisterwerk in Middeleeuwse kerkgebouwen, in Bul. Kon. Ned. Oudh.
Bond, 1956, kol. 55.
(18) Het opschrift op de doopvont luidt: ‘GHEGHEVE BY ME PIETER MEEZE GREFFIER
VAN HONDSCHOTE ENDE QVYNTYNE ZYN GHEZELNEDE Ao 1618’.
(19) 's Heerwillemskapel, omstreeks 1200 uit de S. Niklaasparochie van Veurne afgescheiden,
werd in 1217 of 1218 een zelfstandige parochie. Het grondgebied behoort nu bestuurlijk bij
Veurne, parochiaal bij Booitshoeke.
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vaardigd werd(20). Het schilderij, dat de Verrijzenis van Kristus tot onderwerp heeft,
is in Carravageske trant. De zeer mooie preekstoel, versierd met de Goede Herder,
de Evangelisten en hun symbolen, draagt het volgende opschrift: GEDENCKENIS
VOOR CORNELIS LOUWAGE B.V. EM; de zerksteen van de gever draagt als sterfdatum
1757. Het grootse doksaal is gedateerd 1775, maar het orgel is van 1866-1867 en het
werd in 1933 hersteld en uitgebreid.
Omstreeks 1900 zou het uitzicht van het kerkinterieur grondig veranderd en
verknoeid worden, en dit niet enkel door het ontpleisteren van muren en zuilen.
Pastoor A. Vanderhaeghe (1893-1898) bracht een zestal smakeloze beelden binnen;
zijn opvolgers A. Fol (1898-1902) en C. Buysschaert (1902-1928) onttakelden het
bedehuis verder door het met waardeloze neogotische meubels vol te stoppen. Zo
verkreeg de kerk in 1899 twee zittens in het middenkoor (werk van V. Lepoutre uit
Veurne), een biechtstoel in 1900 (door A. Desaever uit Veurne) en 1903, door
Bourgeois uit Oostrozebeke, die daarenboven in 1904 een kommuniebank, in 1905
twee zijaltaren en in 1906 de zittens voor kerk- en dismeesters leverde. De Brugse
glazenier Dobbelaere maakte in 1902 en 1903 in een evenwaardige stijl de glasramen
van de H. Harten van Jezus en Maria. Zo werd in enkele jaren zinloos en onherstelbaar
vernield, wat vele eeuwen piëteitsvol hadden samengebracht.
LUC DEVLIEGHER
Aang. Navorser N.F.W.O.

Lodewijk XVIII in ‘De Corenblomme’ te Brugge
De anecdote hiervoor blz. 29 medegedeeld over Napoleon te Brugge kan niet heel
juist zijn. Bij zijn bezoek als Eerste Consul in 1803 is Bonaparte, voor zover we
weten, niet in de Fleur de Blé afgestapt. Toen hij in 1810 als Keizer, samen met
Marie-Louise, te Brugge ontvangen werd, logeerde hij in de Prefectuur (de Proosdij
op de Burg). De begroeting ‘Bonjour monsieur le roi’, uitgesproken door het
dochtertje Jeannette, doet eerder denken aan de Franse koning Lodewijk XVIII die
gedurende de Honderd Dagen (op 24 maart 1815) inderdaad in de Corenblomme is
afgestapt. Zie daarover de Gedenkweerdige Aenteeckeningen van J.K. Verbrugge
(ed. A. Schouteet), p. 66. De familietraditie heeft blijkbaar in de loop van de jaren
deze laatste ontmoeting overgedragen op de populaire figuur van Napoleon.
V.

(20) ‘Jacques van Snipgaete, weert in tgouden hooft, heeft goet tgonne tsynen huuse verteert was
by schrinewerkers van Ypre, als sy lieden den hooghen oultaer upstelden, welcken oultaer
ghegheven ende betaelt es by Mevrouwe Jacquelyne de Cortewille, douagiere van m'her Jan
de la Tour, heere van Ronshof.’ (Kerkrekening 1628-1629, geciteerd volgens het Liber
Memoralis, blz. 305.) Het Liber Memorialis van Vinkem werd opgesteld door pastoor P.
Bamelis (1884-1893) en pastoor Dr. J. Haerens (1932-1942).
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't Was op een witten donderdag
De lotgevallen van een merkwaardig Passielied
Onder de overvloed van volksmondteksten - liederen, sagen, anecdoten, rijmen,
gebeden, spreuken - terug te vinden in Magda Cafmeyer's wonderlijke bestseller
‘Van Doop tot Uitvaart’ treft men een Brugse en een Gistelse lezing aan van 't Was
op een Witten Donderdag. Dit lied werd vroeger slechts vluchtig benaderd, bij F.
Van Duyse in ‘Het Oude Nederlandsche Lied’ ('s Gravenhage 1907, dl. III, blz.
2131-2140 - verdere afkorting VD) vindt men zonder enig commentaar een zestal
bruikbare varianten overgedrukt. Dit is niet eens het volledige vergelijkingsmateriaal
dat in zijn tijd reeds ter beschikking stond.
Tijdens het onderzoek van volksliedteksten op vliegende bladen uitgegeven of vanaf
de 16de eeuw in handschrift bewaard en in de verzamelingen van de
Rijksuniversiteitsbibliotheek te Gent opgenomen, hadden we het geluk dit
merkwaardige lied op een vl bl aan te treffen. Dit was een eerder zeldaam feit, want
de straat- of liedjeszangers hadden niet de gewoonte dit soort liederen op hun
drukwerk over te nemen. Die ontdekking gaf het startsein voor een grondiger
kennismaking met het bewogen leven van een volkslied dat alle vroegere verzamelaars
heeft bekoord en tot opname in bundels en tijdschriften heeft aangelokt.

1. Tekstuitgave.
Christelyk liedeken
Op eenen witten donderdag,
als Heere Jesus aen tafel zat,
al met zyn twaelf Apostels,
al in het laest avondmael,
5 Heere Jesus die brak'er het broodje,
en Maria die schonk'er den wyn,
wie zit hier al aen myne tafel,
die mynen verraeder zal zyn.
En dan sprak den valschen Judas,
10 Heere Jesus dat ben ik niet,
dan sprak'er den zoeten Naem Jesus,
wel vriend dat zegge ik niet,
Heere Jesus is 's morgens vroeg opgestaen
naer het Hofken is hy gegaen,
15 en wat vond hy op zynen wege staen,
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een valschen jocle zag hy daer staen.
Wel jode zyde gy jode,
wat doet gy zoo vroeg op de baen,
en wy zoeken den Zoeten Naem Jesus,
en wy vinden den zelven man,
zy hebben Heere Jesus daer gevangen,
en gebonden aen handen en knien,
en gegeeseld wel alzoo lange
en Maria die moest dat zien.
En dan sprak ons lief vrouwken,
laet den zoone Gods gaen,
en bind my aen de kolomme,
en laet den Zoone Gods gaen
aen de kolomme en binde ik u niet,
uwen Zoone en laeten wy niet gaen
uwen Zoone moet morgen gaen sterven
den goeden vrydag komt aen.
Zy hebben den Heere Jesus
daer een kroone gemaekt
een kroone van al groote doorens,
en van twee-en-zeventig doorens geslagen
al op zyn hoofd die er dat lieken zingen zal
het Zondags voor Hoogmis tyd
ons Lieve Vrouwken zal een keirs aensteken
eer gy van de weireld scheyd.

Gezongen door de Gentse zanger L. de Rauw. - Gedrukt te Gend by L. Van Paemel.
In boekjesvorm geplooid vliegend blad, in een bundel soortgelijke bladen van
dezelfde drukker samengebonden. Bron zie hierna nr. A.

2. Overlevering.
1. Oost-Vlaanderen:
A.

Circa 1840 - Liederenbundel met
vliegende bladen van L. Van Paemel.
Universiteitsbibliotheek Gent, Nr. 4315
(14). De tekst wordt hierboven
gepubliceerd.

B.

1877 - Oudenaarde, in RdH XII (1877)
blz. 199. Overgenomen door VD tekst C
- Vgl. een Gents brokstuk aldaar blz. 200.
- Een Dendermonds brokstuk in VD tekst
B met melodie.

BB.

1890 - Eine bij Oudenaarde, in Volk en
Taal II (1889) blz. 10 met melodie.
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1904 - St.-Niklaas-Waas, mededeling van
Vrouw Weyn in Vlaamsche Zanten V
(1904) blz. 17. Overgenomen door VD
tekst F met melodie. - Zeer corrupte
versie uit dezelfde bron in Biekorf XXI
(1910) blz. 175.
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2. West-Vlaanderen:
D.

1878 - Zonder plaatsnaam noch bron in
RdH XIII (1878) blz. 159. Overgenomen
door VD tekst E.

E.

1879 - Brugge, in A. Lootens - E. Feys,
Chants populaires flamands... Bruges
1879, blz. 36. Overgenomen door VD
tekst A met melodie.

F.

1889 - Menen, als sterrelied medegedeeld
door R. Ghesquiere aan J. Bols en uit de
nagelaten papieren gedrukt in J. Bols,
Godsdienstige Kalenderliederen, Brussel
1939, blz. 48 (Uitg. Commissie van het
oude volkslied) met melodie. - Aldaar
eveneens een melodievariante uit
Kortrijk. - Vgl. een brokstuk als sterrelied
uit Kortrijk in Biekorf LVII (1956), blz.
350.

G.

1891 - Zonder plaatsnaam noch bron in
RdH XXV (blad van 25-VIII-1891) blz.
170.

H.

1902 - Iepers kantwerksterslied in A.
Blyau-M. Tasseel, Iepersch
Oud-Liedboek, Gent 1902, dl. II, blz. 92.
Overgenomen door VD tekst G met
melodie.

I.

1949 - Brugs kantwerksterslied in M.
Cafmeyer, Van Doop tot Uitvaart, Brugge
1958, blz. 100. - Reeds verschenen in
Biekorf L (1949) blz. 184.

J.

1949 - Gistel. Variant uit dezelfde bron
als I, blz. 101.

3. Antwerpen:
K.

1890 - Antwerpen, uit
kantwerksterskringen medegedeeld door
J.B. Vervliet in Ons Volksleven II (1890)
blz. 9-. - Vooraf navraag aldaar blz. 34
en 58.
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1897 - Mechelen, in J. Bols, Honderd
oude Vlaamsche Liederen, Namen 1897,
blz. 61 met melodie.

M.

1900-1910 - Mol, in de verzameling van
Th. Peeters, Oudkempische Volksliederen
en Dansen, Brussel 1952, dl. I, blz. 60
(Uitg. Commissie van het oude volkslied)
met melodie.

4. Brabant:
N.

1897 - Alsemberg, als sterrelied in
dezelfde bron als L, blz. 63 met melodie.

O.

(1897) - Dworp, uit de verzameling J.
Bols in dezelfde bron als F, blz. 47 met
melodie.

P.

(1897) - Werchter, onvolledige versie uit
de verzameling J. Bols in dezelfde bron
als F en O, blz. 49.

5. Frans-Vlaanderen:
1859 - Belle, opgenomen door E. De
Coussemaker in Annales du Comité
Flamand de France 1859, blz. 16. Overgenomen door VD als tekst D, maar
evenwel op een paar regels na als een
nieuw passielied te beschouwen.
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3. Geschiedenis van het lied.
A. Verspreiding van de lezingen
Een eerste nazicht van de reeks varianten in VD wekt de indruk dat het lied slechts
gedurende de 19de eeuw in Oost- en West-Vlaanderen in omloop bleef en opgetekend
werd. Na grondiger onderzoek blijkt die indruk helemaal vals. Ontnuchterend zelfs
is de ontdekking dat VD de lezingen van Jan Bols niet in zijn variantenopsomming
heeft opgenomen. Men mag ook de Fransvlaamse versie bij VD uitschakelen want
het is een nieuw lied dat niet tot de Witte Donderdaggroep behoort.
Een heel verschillende indruk wekt het nazicht van de lijst ‘overlevering’ die hier
voorafgaat. Hier zijn ook Antwerpen en Brabant door een zestal lezingen uit oude
en nieuwe bronnen vertegenwoordigd. En er ontsnapten ons waarschijnlijk nog enkele
lezingen, die we in de tijdschriftenreeksen van die gouwen en van Limburg niet
hebben kunnen opzoeken.
Het hier verzamelde materiaal is ruim voldoende om te constateren dat het lied in
geheel het Vlaamse land bekend en verspreid was gedurende de 19de eeuw en ook
bekend bleef gedurende de 20ste eeuw.

B. Bijzondere kenmerken
1. De lezing A of het vliegende blad.
Het is de oudste opgetekende en de enige gedrukte bron, daarom nog niet de
zogenaamde oertekst van het lied. Integendeel, we blijven overtuigd dat de tekst zelf
ouder is dan 1840, omdat dit bewezen wordt door het vl bl zelf. Uit een paar
eigenaardigheden kan men vaststellen dat die tekst zelf uit de volksmond werd
overgenomen.
Uitwendig reeds vertoont het vl bl een foutieve interpunctie in achtregelige strofen,
waar vierregelige strofen in alle latere lezingen duidelijk te voorschijn treden. Die
fout wordt gemaakt door minder geletterden bij noteren op het gehoor.
In de tekst zelf wijzen enkele versregels op een duidelijke onnauwkeurige
transcriptie te wijten aan gehoorsfouten:
v 17

Wel jode, zeide hij, jode

of aan een onzeker geheugen van de voorzanger:
v 20

(waarin de varianten sterk uiteen lopen)
En hij komt er van zelfs daar gegaan (G)
En ik ben er dezelfde man (C en F)
't Is dezelfde mensch die hier staat (L)
Ik ben denzelfden naam (P)
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v 26

(totaal foutief in dubbele herhaling met
v 28)
En wat heeft mijnen Zoon u misdaan (BB
en C)
Wat heeft er mijn zone misdaan (B, E, L)
Wat heeft mijn Zoon u misdaan (M)
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In verband met v 26 moet men opmerken dat alleen lezing J, te Gistel opgenomen,
juist hetzelfde vers geeft als het vl bl, dit dus in een opname een eeuw na het vl bl.
Wijst zulk typisch verschijnsel op een invloed van het vl bl op de overleveringstekst?
Het vl bl heeft nog een ander zeer persoonlijk kenmerk. Het volledig gedeelte v
32-37 is een tussenvoegsel, in de tekst geperst en onhandig overlopend in de
beginregel van de volgende laatste stroof waardoor ook hier de eerste regel helemaal
verwrongen wordt. Men vindt die regels later in geen enkele andere volksmondversie
terug. Mogelijk werkte hier contaminatie met een of ander passiegebed over de
verering van de passiewerktuigen en de passiewonden.
2. De volksmondlezingen:
De belangrijkste vervormingen in de volksmond ondergingen v 1-4 (str 1) en v 13-16
(str 4); contaminatie met andere teksten treedt vooral aan het licht na v 32, de Goede
Vrijdag komt aan, vers dat voor een paar lezingen als sluitstuk dient (B, L).
Van v 1-4 luidt de tekst in de lezingen C, E. I, J, H, K, M:
't Was op een wittendonderdag
Als Jesus zijn avondmaal dee,
Met zijne twaalf apostelen
En zijne discipelen mee.

Van v 13-16 vindt men heel wat variatie:
En wat vond hij er op zijn wegen,
en wat vond hij er op zijn baan?
Een bende van zeventig Joden
kwamen er op Gods wegen staan. (C)
Als hij al aan dat hoveken kwam
en wat vondede hij daar staan?
En wel honderd en vijf en tseef mannen, ja mannen,
die in Gods weugen kwamen staan. (H)
Dan is Jezuken opgestaan
En naar de kerke gegaan (i.p.v. kerker)
Wat vond hij onderwege?
Wel zestig mannen staan. (I)

Na v 32 kan men in enkele lezingen contaminatie vaststellen met een lied over Maria
en Jozef en de Vlucht naar Egypte. Vooral de palmboom is er het hoofdmotief
(lezingen C, E, I). De gelijkluidendheid in de twee Brugse opnamen C - I is zeer
opvallend. Dezelfde contaminatie met een ander Passielied vindt men in lezing M
en in de corrupte lezing van Vrouw Weyn (Biekorf 1910, blz. 175).
Op lezing K wordt commentaar geleverd door J.B. Vervliet. Die Antwerpse
verzamelaar meent de tekst ontdekt te hebben van de Grote en de Kleine Passie, die
hij niet kent, terwijl de lezing van het lied van Witte Donderdag in een nog verder
gecontamineerde vorm wordt medegedeeld.
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C. Algemene kenmerken van de lezingen
1. Dit Passielied verhaalt Christus' Lijden van aan het Laatste Avondmaal tot aan de
bespotting en mishandeling, hier verkeerdelijk geseling genaamd. Met Jezus ‘aan de
kolomme’ (Lucas 22, v. 63-65) en ter dood veroordeeld door de Joodse hogepriesters
breekt Goede Vrijdag aan. In dit verhaal is de verschijning van Maria op het Laatste
Avondmaal en haar tussenkomst tijdens de mishandelingen volledig apocrief. Als
verschijnsel in de volksoverlevering staat de bekommernis van Maria over haar Zoon
in rechtstreeks verband met de laatste stroof van het lied die handelt over haar
voorspraak (zie verder).
Door die inhoud behoort het lied tot de grote reeks Passieliederen die nog nimmer
werden gecatalogiseerd en vergeleken. In iedere liederenbundel treft men ze aan en
in de 19de vonden we in de genummerde reeksen van vliegende bladen te Antwerpen,
Gent en Ieper, acht Passieliederen en zes meiliederen in dezelfde aard.
Het bleef in de volksmond als een eenvoudig Passielied bekend, dit blijkt uit de
lezingen B, C, H, L, O, P, K, M.
2. De tekstuitgave hierboven bewijst dat het lied effectief werd gezongen door een
markt- of straatzanger, die het te Gent liet drukken en het als vliegend blad
verspreidde. Dit geschiedde omstreeks 1840-1847, een zeer ellendige crisistijd met
werkloosheid, hongersnood, epidemieën en armoede, hier reeds beschreven bij het
emigrantenlied van Vera-Paz (Biekorf 1954, blz. 257-269).
Het blijkt zeer waarschijnlijk dat het lied alsdan 's zondags voor de hoogmis op
het kerkplein werd gezongen, want de laatste stroof wijst zeer duidelijk op dit
liedjeszangersgebruik. Voor de gelovige plattelandsbevolking kreeg het aldaar in
zekere zin een bovennatuurlijke betekenis. Dat het in die vorm in de volksoverlevering
werd bewaard bewijzen de lezingen A, BB, D, F, G, J (zeer corrupt), zowel in Oostals in West-Vlaanderen.
De uitdrukkelijke vermelding van de hoge dagen Witte Donderdag en Goede
Vrijdag, bijna even hoog als de feestdagen zelf in geheel het Vlaamse land in eer
gehouden, versterken nog de invloed van het lied dat aldus ook onder de
kalenderliederen in de volksoverlevering te rangschikken valt.
3. Van eenvoudig Passielied evolueerde het op die manier tot ‘krachtig gebed’.
Het eiste zijn rang en stand op onder de oudere en nog krachtiger gebeden als het
St.-Jansevangelie, de huiszegen en vooral het Gebed van Keizer Karel en het gebed
van de H. Barbara waarin eveneens op de belofte van een goede dood wordt gewezen.
4. Zoals vele godvruchtige liederen mocht het gezongen worden tijdens het werk
in de kantwerkscholen te Brugge, Ieper en Antwerpen. Uit die bron zijn de lezingen
H, I en K afkomstig
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5. Het werd afgeluisterd en opgetekend toen het als sterrelied werd gezongen te
Menen, Kortrijk en Alsemberg. Dit vermelden N en de verschillende lezingen onder
F opgenomen.
6. In functioneel verband bleef het lied meer dan een eeuw lang levenskrachtig:
in zijn oudst genoteerde vorm als Passielied en ‘krachtig gebed’, in een
overgangstijdperk als spellewerksterslied, en nog heden ten dage te herkennen als
sterrelied. Zoals het hier voor ons verschijnt bleef het een énig voorbeeld van een
bewogen maar boeiende overlevering in de zingende volksmond.
H. STALPAERT.

Balpijpschutters
Hiervoor blz. 115-117 en 155
Te Ruiselede bestond inderdaad reeds een Balpijpmaatschappij vóór 1850. Deze was
gevestigd bij ‘Djelle’, zoals Adh. Dauw zegt. De familienaam was Verhougstraete
en het taphuis heette ‘A la grosse caisse’ en de maatschappij droeg een mooie naam:
‘De bloeiende rozen’.
Het toeval wilde nu dat ik kort na de mededeling in Biekorf een oude Ruiseledenaar
ontmoette. Alfons Bollez, die nu meer dan 80 lentes telt, een gewezen timmerman,
heeft gedurende het bestaan van de maatschappij veel balpijpen gemaakt. Daartoe
werd jaren op voorhand speciaal hout, deil, uitgekozen (zo vertelde Alfons) en de
balkjes werden vastgelegd opdat zij in geen geval meer van de rechtheid zouden
afwijken. Wanneer dan het balkje droog genoeg was, werd het in tweeën gezaagd;
in ieder deel werd dan een halve ronde gesneden, zodat bij het terug aan elkander
plakken (met stevig lijm!) er een schone effen ‘pijp’ ontstond. Het onderste einde
werd voorzien van een mondstuk dat een weinig in de pijp was gestoken opdat de
ballen er niet zouden uitrollen.
Als het windstil was kon een ervaren goede blazer een karabijnschutter doen
blozen. Als er nu bij de prijskampen wind stond, dan werd aan de balk een lood
gehangen om een tegengewicht met de wind te vormen. Ondergetekende heeft als
knaap veel op mussenjacht geweest met vrienden die een pijp bezaten. Ballen werden
gemaakt in plaaster (gips) met een loden bal daarbinnen in. Eens de massa in een
bolleken gedraaid moest dit dan afgedraaid worden in een kaliber. Dit ijzeren werktuig
bevatte verschillende gaten en de af te draaien bal moest bijna alle gaten passeren
vooraleer hij paste in het gat dat met dit van de pijp overeenstemde. Bij dit werk
waren het vooral de vingertoppen die het moesten verduren.
J. VANGAVER.
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De oudste getuigenis over het Heilig Bloed te Brugge
Een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van Brugge, want verband houdend met
de traditie betreffende de reliek van het Heilig Bloed, is ongetwijfeld deze van Dom
N. Huyghebaert O.S.B., welke verscheen onder de enigszins misleidende titel ‘Het
grafschrift van Diederik van den Elzas te Watene’(1).
De oudste vermelding immers, 2 ½ eeuw ouder dan de eerstvolgende getuigenis,
nl. die van Iperius († 1383), van het overbrengen van de Heilig-Bloedrelikwie is juist
het grafschrift van Diederik van den Elzas te Watene (= Watten, dép. Nord, arr.
Dunkerque, cant. Bourbourg). Rijst dan de vraag of deze epigrafische bron, die ons
alleen uit letterkundige bronnen van de 16e eeuw bekend is, gelijktijdig is met het
afsterven van de graaf, zoniet wanneer het grafschrift werd aangebracht(2). Langs
twee wegen heeft Dom Huyghebaert een antwoord op die vraag gebracht.
Vooreerst onderzoekt de auteur de taal van het grafschrift, zoals dit bewaard bleef
in de Annales Flandriae (1561) van Meyerus, die het nog ter plaatse las(3). Onze
voorkeur zou eerder gaan naar de tekst die J. Le Boucq(4) eveneens ter plaatse
afschreef, enkele jaren na Meyerus, waar hij Theodoricus de Elsatia ontcijferde i.p.v.
ab Elsatia, maar het doet niets af aan de argumentatie van Dom Huyghebaert. Vormen
als Hic jacet sepultus (zeker een flandricisme), Dominus Theodoricus (predicaat dat
eerst in de 13e eeuw verschijnt), de Elsatia (latinisering uit de 2e helft van de 15e
eeuw), villa Brugensis (villa in de betekenis van stad dateert ten vroegste uit de 13e
eeuw) laten toe te besluiten dat het grafschrift niet vóór de 15e eeuw kan zijn ontstaan.
Om een preciesere datum te verkrijgen wordt een tweede weg gevolgd: de auteur
gaat de geschiedenis van de grafstede na.
Oorspronkelijk werd het stoffelijk overschot van Diederik van den Elzas bijgezet
in de romaanse kerk uit 1098, waarschijnlijk

(1) In Sacris Erudiri, X (1958), 399-412.
(2) Het graf zelf van Diederik te Watene was reeds in de 18e eeuw verdwenen, wellicht sedert
de Geuzentijd.
(3) De tekst bij Meyerus luidt als volgt: ‘Hic iacet sepultus Dominus Theodoricus ab Elsatia
comes Flandriae, qui quatuor vicibus Terram Sanctam visitavit et inde rediens sanguinem
Dni nostri Iesu Christi detulit et villae Brugensi tradidit et postquam Flandriam annis XXXX
strenue rexerat, apud Grevelingas obiit anno Dni M.C.LXVIII’. - Vertaling: ‘Hier ligt begraven
Heer Diederik van den Elzas, graaf van Vlaanderen, die viermaal het Heilig Land bezocht
en, vandaar terugkerend, het bloed van O.H.J.C. heeft medegebracht en aan de stad Brugge
geschonken, en nadat hij Vlaanderen gedurende 40 jaren krachtdadig had bestuurd, overleden
is te Grevelingen in het jaar O.H. 1168’.
(4) Zie vooral E. de Coussemaker, Tombeaux de Robert-le-Frison à Cassel, et de Thierry d'Alsace
à Watten in Buil. du Comité flamand de France, II (1860-1862), 357-360.
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in het koor. Wanneer nu Meyerus en Le Boucq de grafelijke tombe bezoeken, is zij
allang verhuisd naar de St.-Andrieskapel, naast de kerk. In de 15e eeuw trouwens
werd de oorspronkelijke romaanse O.-L.-Vrouwekerk van Watten tweemaal
herbouwd, in 1460 en in 1478, nadat zij eenmaal door oorlogsfeiten, een tweede
maal door brand, werd verwoest. Naast die 15de-eeuwse hallekerk stond dan de
St.-Andrieskapel, waarin de grafstede van Diederik overgebracht werd. De
kroniekschrijver Le Boucq, van wie wij dit vernemen, liet ons nopens het
grafmonument zelf de nauwkeurigste beschrijving na. Hij maakt namelijk het
onderscheid tussen de zerksteen op de grond en het grafschrift aan de muur. De
grafsteen zelf, te midden doorgebroken, is volledig anepigrafisch, wat normaal is
voor de 12e eeuw, waarvoor bewezen wordt dat zij nog geen eigenlijke grafplastiek
kent. Die grafsteen was dus meer dan waarschijnlijk de oorspronkelijke, wat zelfs
door de breuk bevestigd wordt.
Met het opschrift aan de muur is het echter geheel anders gesteld. Het
oorspronkelijke grafschrift - dat hoorde er ongetwijfeld bij, vermits de grafsteen zelf
onbeschreven bleef - was uit minder duurzaam materiaal, koper, hout, muurverf, en
moet natuurlijk verdwenen zijn bij de plundering of de brand van de vroegere kerk(en).
Pas na de heropbouw werd dan een nieuw grafschrift opgesteld, onder een van de
twee proosten die de kerk heroprichtten, ‘of het nu Michiel Baers was (1460) of
Robert de la Magdeleine (1478), het doet er niet toe’, zegt de auteur. En hier lijkt hij
ons iets te kort te schieten. Het ware, dunkt ons, interessant geweest had hij gepoogd
te achterhalen wie van beiden het herstel van de grafstede heeft bewerkstelligd. Onze
voorkeur gaat naar Michiel Baers van wie gekend is dat hij contacten onderhield met
het Boergondische hof. Dan zou het grafschrift mogen gedateerd worden tussen 1460
en 1462, en niet uit het laatste kwart van de 15e eeuw, zoals Dom Huyghebaert besluit.
Een andere vraag is, wat proost Baers voorhad met het herstel van het graf van
Diederik. Is hij in het gevlei willen komen van de hertog? Een kapel van de H.
Andries, toevallig groot beschermheilige van de Boergondiërs, schijnt erop te wijzen.
Of heeft de hertog zelf een handje in het spel? Heeft hij aangestuurd of aangedrongen
op een plechtige uiting van trouw tegenover de voortzetters van het grafelijke huis
van Vlaanderen, op dit uiterste randgebied met Artesië? Ziedaar een paar nieuwe
vragen die wij ter overweging aanbieden aan de geleerde auteur, die wij overigens
niets dan lof kunnen toezwaaien om zijn scherpzinnige analyse. Wat er ook van zij,
wij maken graag zijn besluit tot het onze: het grafschrift, zeker niet de bron van
Iperius, getuigt enkel dat in de tweede helft van de 15e eeuw de overlevering van
graaf Diederik van den Elzas als diegene die het Heilig Bloed overbracht naar Brugge,
algemeen aanvaard was.
LUC DANHIEUX.

Biekorf. Jaargang 60

283

Mengelmaren
Sint Ursmarus en Oudenburg
In een recente studie behandelt pastoor J. Noterdaeme het ontstaan van de parochie
Oudenburg die, gelegen op de uiterste rand van de zandstreek, gesticht werd voor
de bevolking die zich, na de Duinkerke II - transgressie, in de polderstreek had
gevestigd (8e eeuw). De stichting door S. Ursmarus († 713) van de S. Pieterskerk
aldaar, werd omstreeks 1060 door een monnik van Lobbes uitgedacht; geen ouder
geschrift meldt iets over betrekkingen tussen S. Ursmarus en Lobbes. Aldus de auteur.
Zou het verhaal toch niet wat vroeger - maar na Folcuinus - kunnen ontstaan zijn?
Inderdaad, de ooggetuige die de bouw van de stenen S. Pieterskerk (1056-1070) te
Oudenburg beschrijft, zegt reeds dat de houten kerk, die men toen gesloopt had, door
S. Ursmarus gebouwd was. Ook de bouw van de O.-L.-V.-kerk schrijft hij aan de
heilige toe, wat wellicht op een andere en oudere overlevering kan teruggaan.
Anderzijds is er door het geschrift van deze ooggetuige geen twijfel mogelijk over
het bestaan van een houten S. Pieterskerk. Dat de opgraving uit 1957 daarvan geen
sporen aan het licht bracht, kan verschillende redenen hebben (Hand. Soc. Emul.,
95, 1958, 148), maar is geen bewijs voor het feit dat S. Ursmarus te Oudenburg geen
kerk gesticht heeft.
- J. NOTERDAEME. Het ontstaan van de parochie Oudenburg, in Sacris Erudiri, X
(1958), 151-161.
L.D.

Vlaamse steenbakkers naar Pruisen
Vraagwinkel hiervoor blz. 128
De uitwijking naar Pruisen na 1870 schijnt niet te zijn meegevallen. Het Brugse
weekblad 't Jaer 70 van 24 mei 1873 geeft inderdaad het volgende bericht: ‘Zeven
of acht inwoners van Erpe (bij Aalst) waren naar de steenbakkerijen in Pruisen
gegaan, hopende van daar meer te winnen; maar na eenige dagen er verbleven te
hebben, zijn ze, verhongerd en vermoeid, naar Erpe teruggekeerd; zij hebben 80 uren
te voet moeten afleggen’. Het blad geeft dit bericht als een ‘voorbeeld, dienstig voor
de werklieden die niet tevreden zijn met hetgene zij in hun land winnen, en naar
vreemde streken gaan om meer te winnen’. Uitwijking was uit den boze!
Een andere vraag is: waren in die jaren al de bladen tegen uitwijking gekant?
hebben geen Vlaamse bladen een positieve leiding in zake uitwijking naar den
vreemde, o.m. naar Amerika, gegeven?
E.N.
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Articles de Roubaix
op de vraag hiervoor blz. 256
Articles de Roubaix betekent alle weefsels uit wol geweven in keperkruising, d.i.
waar de binding van de grondscheut (de eerste scheut van de schietspoel) met de
ketting, bij elke scheut een punt verlegd wordt in de zelfde richting. Deze kruising
vormt dus weefsel met schuine ribbetjes of kepers, of zogenaamde serge.
Dit voor de wijze van weven, zonder in te gaan op de ontelbare afleidingen van
de keperkruising als gebroken keperkruising en diagonalen.
Dat de thuiswevers hun getouwen op dat ‘frans goed’ stelden betekent dat zij hun
kammen moesten verhangen en vers riet steken, omdat zij gewoonlijk katoen of
lijnwaad in lijnwaadkruising weefden.
Wat de grondstof betreft is Roubaix bekend om zijn wollen kleerstoffen als:
cachemir, fijn wollen weefsel voor dameskleding; cheviot en merinos voor
manskleding naar gelang de grondstof Schotse wol, ofwel Australische of Argentijnse
kamwol is.
Roubaix had 100 jaar geleden reeds de specialiteit van goede sergen voor
manskleding, lichte overjassen en lichte sergen voor dameskleding (mantelstoffen),
en dit is zo gebleven tot op de huidige dag. Sinds jaren echter werden de stoffen voor
herenkleding wat verdrongen door de artikelen van Verviers en de Engelse tweed.
Te Kortrijk heerste een eigenaardige toestand in verband met de artikelen van
Roubaix.
De kleermakers kochten in Roubaix de ‘coupons’ d.z. overschotten of ‘tuiten en
benden’ van degelijke kleerstoffen, ofwel de gemene stoffen in kaardwolgaren
(kortstapelige vezels) of ‘cardé’ ofwel nog in afvalwol (déchet), en maakten daar
mansklederen van die de Franse arbeiders uit het Noorden te Kortrijk de
zondagvoormiddag kwamen kopen omwille van de goedkoop. Aldus was de stof van
Roubaix zeer populair in de Leiestreek, bij arm en rijk. Er waren zelfs specialisten
weefselnegocianten die elke week de overschotlappen in Roubaix gingen opkopen
ten gerieve van de kleermakers, en de benaming van ‘article de Roubaix’ was
doorgaans een waarborg voor degelijkheid. De arbeiders kochten gemene stoffen in
kaard- en vlokwolgaren en de duurdere stoffen werden door de burgers gedragen.
Te Roubaix stonden destijds Vlamingen in dienst voor het opkopen van ruwe wol
ten behoeve van de spinnerijen aldaar; de laatste was een ingeweken Bruggeling,
Hendrik Van der Speeten († 30 augustus 1959) die tot in het jaar 1933 ruwe
schapenvachten opkocht in Patagonië voor rekening van Mazurelle, wollespinner te
Roubaix.
G.P. BAERT.
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Van uitgaan gesproken
Op thuisblijvers wagen zitten. - Wanneer kinderen zagen: ‘Moeder, gaan we daar of
daar naartoe?’ antwoordt zij - duidelijk voor wie het verstaan wil: ‘Ja, we gaan op
thuisblijvers wagen zitten’. Brutaler klinkt het: ‘nouwers (nergens) gaan is
thuisblijven’
Gaan met den tatsetrein. - ‘Vader, hoe gaan we daar naartoe?’ - ‘Jongens, met den
tatsetrein’. Die tatsetrein droegen ze onder hun voeten. (Tatse = taats: spijker, nagel.)
Al 't Reepke deure en al 't Stinkertje were. - Zo klinkt afwijzend het antwoord op de
vraag: ‘Vader, naar waar ga je?’
't Reepke (spreek uit 't Riptje) is door de Poperingenaars goed gekend en staat
vermeld in de geschiedenis van de Poperingevaart (nu nog is het de naam van een
herberg). Aan 't Reepke immers lag een van de drie overdrachten langs dewelke de
schepen met repen over een hellend vlak naar het verdere eind werden neergelaten.
Maar 't Stinkertje bestaat niet. Goede verstaanders weten dus wat zij aan zulke spreuk
hebben.
L.D.V. Poperinge.

Een schilderége uit het Westland
Celientje Fagoo, 81 jaar, uit Beveren (Yzer), had een zware operatie doorstaan. De
zuster-verpleegster drukte haar goed op het hart - hetgeen de beroemde Boerhaave
in zijn welbekend rijmpje reeds uitsprak - dat zij ongegeneerd alles moest laten
waaien wat wilde, kwestie van solaas te krijgen en de ingewanden die zich moesten
kunnen zetten. Was die verpleegster uit het Westland geweest, zij zou het op zijn
Westlands en zijn Westvlaams gezegd hebben: ‘Celientje, 't is hier van: beter in de
wijde wereld of in mijn nauwen buik’.
Een paar dagen na de operatie kwam de zuster eens inken doen. ‘Maseur, zei
Celientje, 'k hên daar een laten vliegen, maar hij 'n was 't pluimen niet weerd!’
(Vriendelijk aangeboden aan de uitgever van 't naaste Manneke uit de Mane.)
L.D.V.

Volkswijsheid op rijm
Eenen brouwer zonder moudt,
eenen timmerman zonder houdt,
eenen landsman zonder beesten,
sijn dat niet drie aerme geesten?

- Geschreven in 1673 door een zekere Gilles Deneckere van Oekene. (Uit nagelaten
geschriften van A.C. blz. 69.)
F.M.W.
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Spreuken uit het Westland
Naar 't schole gaan binst de vakantie wordt te Poperinge schertsend gezegd van
iemand die niet geleerd is, van een dommerik ook. ‘Hij heeft naar 't schole gegaan
binst de vakantie.’
Iemand 't gat oplichten betekent iemand om hulp vragen voor een of andere karwei.
Bv.: ‘we gaan 't allene niet kunnen doen, we gaan moeten onzen gebuur 't gat
oplichten.’
Half gat zijn. ‘'k Voel mij maar half gat vandage’: niet gans in mijn schik, onwel.
De moere van 't geld hebben. ‘Hij heeft de moere van 't geld’: heeft geld bij hopen,
in overvloed.
Aan de balie hangen. De balie is de slagboom aan de ingang van een hoeve, weide
enz. (in tegenstelling met de tuin, die een kleine afsluiting is in hout). Zie bv. de
uitdrukking: ‘de laatste koe - doet de balie toe’, om te betekenen dat, wanneer men
in gezelschap ergens in- of uitgaat, de laatste in de rij de poort, deur, balie moet
sluiten. ‘Aan de balie hangen’ wordt gezegd van boeren die ‘gerinneweerd’
(geruïneerd) zijn: ‘hij hangt aan de balie’.
Op de balk schrijven. Gezegd van schulden die iemand tegenover u gemaakt heeft
en op wier betaling gij niet moogt rekenen. ‘Schrijf dat maar op de balke’.
Men voegt er dikwijls aan toe: ‘dan't (= opdat het) de koeien niet uitlekken’. De Bo
geeft voor dit laatste volgende variante: ‘opdat het de kalvers niet en zoün uitlekken’.
Iemand te pissen leên (= leiden). Wordt in 't Poperingse gezegd om te beduiden:
iemand de verkeerde weg opsturen, hem (blauwe) bloempjes wijsmaken. Wie dit
gewaar is zal zeggen: ‘je moet me niet te pissen leên’.
Lijnzaad houden. Wordt te Poperinge gezegd van een gierigaard: ‘hij houdt lijnzaad’,
hij laat niets los, lijk een wan of een zeef met uiterst fijne gaatjes die het lijnzaad kan
ophouden.
Klappen lijk Vitse. Dit betekent in de streek van Poperinge: zotteklap vertellen,
onsamenhangend spreken. En men voegt er gewoonlijk aan toe: ‘en Vitse lijk mijn
gat’.
KEIZERS KARELS KATTE.

‘Zij peinst dat Keizer Karels katte heur nichte is’: zij is
preu(t)s lijk veertig, lijk een katte die een darm sleept; zij heeft het hoog in den bol.
De Bo geeft deze spreuk aan: ‘Hij peist dat keizers kat zijne nicht is, en 't en is
geen vriend.’
L.D.V.
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Wandtapijten in het kasteel van Avelgem
1645
Uit een inventaris van 17 oct. 1659 (Algemeen Rijksarchief Brussel. Protokollen
notaris Janssens, pak nr. 1648) blijkt dat het kasteel van Avelgem tot omstreeks 1645
zeer rijk behangen was met wandtapijten. De eredame en de eerste kamenierster van
mevrouw de la Chaux, prinses van Steenhuyse, geven in de genoemde inventaris een
beschrijving van de wandtapijten die zij op het kasteel te Avelgem gekend hadden.
Mevrouw de la Chaux had dit kasteel in de jaren 1638-1645 bewoond en was
ondertussen te Gent gestorven (Fragmenta II 83-85).
In de grote zaal boven hing de Historie van Tobias, bestaande uit tien tapijten. In
de ‘salette’ van het kasteel hing een stel tapijten met de Historie van Gedeon (‘une
chambre de tapisseries representants l'histoire d'Egédion’). Een tweede ‘chambre’
met de Historie van Gedeon hing in de slaapkamer van Mevrouw. Deze Gedeon-suites
vormden samen tien tapijten; uit de beschrijving blijkt niet duidelijk of zij tezamen
één Historie vormden.
Een serie van zes tapijten met de wapens van Gruuthuse en Richardot versierde
een kamer die boven de slaapkamer van Mevrouw gelegen was.
De torenkamer, links van de grote benedenzaal, was eveneens behangen met ‘une
chambre de tapisseries’; dit stel bestond uit tien tapijten, versierd met de wapens van
Poupet.
Worden nog vermeld: enkele stukken fijn tapijtwerk ‘à. grands personnages’, die
als kamerschut (cran et séparation) gediend hadden bij de Historie van Tobias in de
grote zaal; een kamerbekleding bestaande uit ‘tapisseries d'Inde’ en tellende 18 stuks.
In de grote zaal lagen twee grote Oosterse tapijten (tapis de Turcquie).
Deze collectie tapijten van het kasteel van Avelgem schijnt een van de belangrijkste
van Vlaanderen geweest te zijn. De Historie van Gedeon wijst naar het Gulden Vlies
en Lodewijk van Gruuthuse († 1492) die prins van Steenhuyse en heer van Avelgem
was, en ridder van het Gulden Vlies. De allianties Poupet en Richardot zijn eerst in
de late 16e eeuw ontstaan (Catharina van Brugge en kinderen). Zijn de lotgevallen
van deze wandtapijten na 1645 bekend?
A.V.

Romaanse kerken in Frans-Vlaanderen
Als voortzetting van een sistematisch onderzoek van de romaanse bouwwerken in
het oude graafschap Vlaanderen - de inzet staat op de namen van M. English en Br.
Firmin - verscheen een studie van LUC DEVLIEGHER over de romaanse kerkelijke
bouwkunst in Frans-Vlaanderen. Dit werk, dat 37 kerken behandelt en een belangrijke
aanvulling vormt op het gekende werk van Mgr. Lotthé, is rijk geïllustreerd. Een
bijblad van dit nummer geeft nader bescheid over de inhoud (situatiekaart) van deze
studie en over de gunstige voorwaarden van inschrijving.
B.
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Vraagwinkel
Voor de boeren van Transvaal. 1901
In september 1901 waren de Transvaalse sprekers Louw en Plokhooy op tournee in
West-Vlaanderen. Te Lo werden zij feestelijk ontvangen, de huizen waren bevlagd
en versierd met ‘dichten’ en jaarschriften lijk voor de inhaling van pastoor of
burgemeester. Zij hielden een voordracht op het gemeentehuis; de omhaling ten
voordele van de Transvaalse vrouwen en kinderen, die in de Engelse
concentratiekampen verbleven, bracht 600 frank (goudfrank) op. Zijn er nog meer
bijzonderheden bekend uit andere gemeenten over deze tocht van Louw en Plokhooy?
S.T.

Tinnen herbergmaten
Tin als materiaal voor herbergmaten is soms verboden geworden: het kon immers
gemakkelijk ingedeukt worden, tot schade van de inhoudsgrootte. Waar in Vlaanderen
is zulke regeling voor wijn- of biermaten bekend?
H.M.

Geneesheer te Blankenberge. 1779
De Vlaemsche Indicateur van Gent had een artikel gepubliceerd over ‘het rood koleur
des Bloeds’. Door J.J. Janssens, Licentiaat in de Medicijnen, gevestigd te
Blankenberge, werd op 27 mei 1779 een brief aan de redactie ingezonden (VI.
Indicateur I 375-377) waarin twee ‘gevallen’ in betrekking met de bloedkleur
beschreven worden. Is er iets meer over deze Blankenbergse geneesheer bekend?
E.N.

Kankerinne en brandinne
In de Brugse bezwering tegen kanker uit 1490 (Biekorf 1954, 162) worden een hele
reeks kankers genoemd: de zwarte, groene, rode, blauwe, witte kanker; de
waterkanker; de etende, schietende en vliegende kanker. Ten slotte worden bezworen
‘de canker ende cankerinne ende xc. [negentig] (h)arer kindren...’ en zo er meer dan
negentig zijn worden zij mede bezworen. Hetzelfde formulier bezweert ook ‘den
brant en de brandinne ende xc. harer kindren...’ Komen zulke personificaties van
ziekten als echtparen in oudere middel nederlandse bezweringen voor?
C.B.

Schipkoffer
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De inventaris van het sterfhuis van Petrus de Witte († 1519), kanunnik van de
Kortrijkse kapittelkerk, vermeldt een zekere ‘capsa nuncupata een scypcoufere’; dit
kan geen grote koffer geweest zijn, aangezien hij zelf in een kist (cysta) besloten
was. Verdam 7, 580 kent alleen schipkiste = kist waarin het scheepsvolk zijn goed
bewaart en bergt. Wie bezorgt een nadere archeologische beschrijving?
E.N.

Baljuw verliest zijn boete
Wat betekent de spreuk: ‘Waar er niets is, baljuw verliest zijn boete’? Dit gelijkt op
die andere spreuk: ‘Waar niets is, verliest de keizer zijn recht’. Beide spreuken
moeten, meen ik, teruggaan op een rechtsgebruik dat nu geheel vergeten is?
H.B.
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[Nummer 10A]
Handwerk in het Sioenklooster te Kortrijk
1450-1550
Vóór hun aansluiting in 1451 bij het St.-Margrietenklooster van Deinze hadden de
zusters op de Eveldriesch - die weldra de ‘zusters van Sioen’ zouden worden - hun
bestaan gevonden met ‘vule slavernie’, d.i. met het kammen, kaarden en spinnen van
wol. Het spinhuis, waarin de zusters ‘gaerden, camden ende wulle sponnen voor de
lieden om ghelt daer sij bij leefden’, was het eerste gebouw dat door de eerste moeder,
Margriete Vastraets, werd opgericht.
In het jaar zelf van de aansluiting verkregen de zusters, nu zelf fratressen of zusters
van het Gemene Leven geworden, een grafelijk privilege dat hen toestond vlas te
spinnen en lijnwaad te weven (24 april 1451). Daardoor waren zij gelijkgesteld met
de fratressen van Deinze, die de privileges van een vroeger Begijnhof hadden
overgenomen. De zusters te Kortrijk aanvaardden nu vlasgaren ‘van buten’ en weefden
‘lynen laekene voor de lieden om ghelt’. Reeds in 1453 gingen stemmen van
linnenwevers en lijnwaadhandelaars op tegen deze ‘marchandise de linge et mestier
de tistre (tisser) icelle linge’. De kooplieden vreesden een ongelijke concurrentie op
de lijnwaadmarkt: zij beschouwden de Sioenzusters als een filiale van Deinze en
verzochten de magistraat deze indringsters terug te zenden naar hun ‘maison de
Doynse’, waar ze hun nijverheid en handel mochten voortzetten.
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De fratressen van Kortrijk lieten echter hun privilege door de volgende Bourgondische
prinsen bekrachtigen en breidden, ondanks het felle verzet van de kooplieden, hun
textielbedrijf uit. De wolspinnerij werd stilgelegd, het spinhuis tot weefhuis
omgebouwd. Zij weefden nu lijnwaad, voor eigen gebruik en ‘voor buten’ d.i. voor
lieden die daartoe garen van eigen gespin leverden. Zulke lijnwaadlakens, uit grof
garen geweven (slytldkens), hadden niet de breedte van de lakens die op de markt
kwamen (cooplakens) en met garen van betere hoedanigheid geweven werden.
In het weefhuis van Sioen werkten in de jaren 1460-1470 een dozijn getouwen op
‘hollandsche breedte’ d.i. op de breedte van de kooplakens die door de linnenwevers
werden vervaardigd. Deze linnenweverij - zwaar werk voor vrouwen! - kwam echter
niet vooruit, een kwestie van garen. De zusters sponnen alleen gewoon garen, voor
de fijnere soorten van het kooplaken waren zij aangewezen op de garenmarkt. En
daar vonden zij de kooplieden op hun weg. Vóór de poort van hun klooster hadden
zij, op de Vlasmarkt, een wekelijkse markt van goed garen, waar zelfs de zusters uit
Deinze, Gent en Oudenaarde kwamen kopen...: zij zelf werden echter hardnekkig
van de markt uitgesloten. Ook te Izegem ‘daer oic een goede maerct es van inslaeghe’,
konden zij niet inkopen. Zo vielen zij, ook nog bij gebrek aan gereed geld, in de
handen van de Gentse garenkutsers die leverden op afbetaling; voor geringe
hoedanigheid ‘van dien grouven ghendschen gaerne’ betaalden zij de hoogste prijs,
verhoogd met de vrachtkosten(1). Met het gevolg dat de linnenweverij in het
Sioenklooster na 1470 verkwijnde. Noodgedwongen keerde men weer naar de oude
‘slavernie’ van de wolspinnerij(2).
De nieuwe pater, Olivier Minnaert van Deinze, biechtvader en econoom, die van
1497 tot 1521 de zusters bestuurde, bewerkte niet alleen de aansluiting bij de
Congregatie van Windesheim: hij hervormde ook het handwerk van de gemeenschap.
De koorzusters werden geschoold in het fijnspinnen in een tijd dat het technisch
verbeterde spinnewiel (vleugelspinnewiel) in de Nederlanden ingang vond. De
spinkamer van de koorzusters leverde nu het garen voor de weefzusters (donatinnen),
die weer kooplaken op hollandse breedte weefden. Einde 1521 had het klooster een
stock lijnwaad bestaande

(1) Gentse ‘cutsen’ die op deze wijze de weefzusters bevoorraadden waren o.m. Loey van
Caneghem; de vrouw van Jacob Clauwaert, cipier van de Gentse stadsgevangenis; een zeker
‘wijf ghenaemt Zoete’.
(2) Tot hier is onze bron in hoofdzaak de kloosterkroniek van Sioen door D.A. Stracke uitgegeven
in Ons Geestelijk Erf X, 1936, 174-226; 323-344. Nota's op deze kroniek in OGE XI. Zie
ook onze studie: Het Sioenklooster te Kortrijk, in Biekorf 1958, 257-264. - De tekst uit 1453
komt voor bij E. Sabbe, De Belgische Vlasnrjverheid I 198; dit belangrijke werk, verschenen
in 1943 (Werken Rijksuniversiteit Gent, 95e afl.) en jammer onvoltooid gebleven, wordt nog
verder aangehaald (= Sabbe).
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uit een waarde van 82 pond gr. wit laken, 61 pond gr. rauw (écru) laken en 9 stukken
rauw slijtlaken. Inmiddels was ook een nieuw werkhuis gebouwd (1518) waar, naast
de grote getouwen, op kleine getouwen (rubbant ghetaukins) lint geweven werd.
Zover stond het handwerk omstreeks 1520.
Voor de periode 1522-1552 zijn we overvloediger ingelicht. Aan de hand van de
bewaarde kloosterrekeningen(3), die nauwkeurig de in- en uitgaven inschrijven, kunnen
we de ontwikkeling van het handwerk in het Sioenklooster nagaan.

Spinnerij en weverij
De zusters werken nu vooral met Rijsels vlas. Tot in 1542 wordt, in steeds geringere
hoeveelheid, vlas in het klooster gehekeld. In 1522-31 winnen de zwarte koorzusters
en de witte donatinnen jaarlijks ca. 50 pond gr. aan het spinrokken en het spinnewiel;
de donatinnen produceren alsdan iets meer dan de koorzusters. Deze laatste worden
dan talrijker, terwijl de donatinnen uitsterven; na 1531 maakt de rekening geen
onderscheid meer tussen de productiviteit van de twee soorten zusters(4). Het
fijnspinnen van garen, dat nu steeds als fijn garen (cleen gaerne) naar de markt gaat,
bereikt in 1532-39 een jaarlijks gemiddelde van 70 pond gr. netto winst om daarna,
tot in 1552, op een peil van 35 pond gr. per jaar te blijven. Inmiddels wordt ook nog
grof garen (slytgaerne) in beperkte hoeveelheid gesponnen door oude zusters. De
spinkamer zal, ook na het staken van de weverij, een vaste broodwinner van het
klooster blijven.
De linnenweverij valt feitelijk weg in 1530. De weef zusters waren steeds donatinnen;
ook de twee of drie zusters die het scheren en bobijnen bezorgden waren donatinnen.
De jaren 1525-31 zijn het keerpunt. In 1526 laat men nog 2000 ellen lijnwaad van
de kloostergetouwen bleken te Deinze. Vijf jaar later doen de zusters zelf buiten het
klooster 426 ellen slijtlaken weven. In 1531 wordt bij uitzondering nog een stuk
lijnwaad geweven voor een weldoenster, mevrouwe van Mosscheroen; in 1551 en
1552 wordt het weven van telkens één stuk lijnwaad vermeld.
De lint- en gordelweverij kende een kortstondige bloei, die met de evolutie van de
klederdracht samenhangt. Nog in 1522 wordt

(3) De onuitgegeven rekeningen 1521-1552 van het Sioenklooster zijn bewaard in het archief
van de familie J. van Ruymbeke, voorheen te Oedelem. - De rekeningen worden opgemaakt
door de Mater: 1521-1540 door Cordula de Lalaing, 1541-1552 door Magdalena van den
Heede.
(4) Alleen in de rekeningen 1525-30 wordt de opbrengst van het werk van ‘ghewylde religieusen’
en van donatinnen afzonderlijk ingeschreven. Van 1532 af (1531 ontbreekt) is alleen nog
sprake van werk van ‘onse susters’, hoewel het onderscheid bij de beschrijving van de
gemeenschap tot in 1552 behouden blijft. Zie Biekorf 1958, 261.
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een lintgetouw aangekocht; in 1522-26 verdienen de donatinnen jaarlijks 5 à 6 pond
gr. met het weven van rubbant en tessuut; in 1526 laat men 27 ‘stickin rubbant’ zwart
verven. In 1527 wordt op het kleine lintgetouw gewerkt door meisjes-leerlingen ‘in
scole’. Van lintweverij is, na 1527, in Sioen geen sprake meer.

Borduurwerk
De koorzusters, die nu de aangroeiende en jongere groep van de gemeenschap zijn,
leggen zich - naast het fijnspinnen - toe op allerlei fijn handwerk. Vooral borduurwerk,
dat in 1526-52 regelmatig in de rekeningen voorkomt. In 1533 komt 2 ½ pond gr.
binnen ‘van vyf gheborduerde craghen die wy vercocht hebben’. Van mevrouwe van
Mosscheroen komt in hetzelfde jaar een vergoeding ‘ter cause van wapenen ende
ander diversche sakin die ons susters voer haer gewrocht hebben’. In 1536 naaiden
(en borduurden?) de zusters een wimpel als geschenk voor ‘onsen wyc’, d.i. het
gebuurte van de St.-Janswijk.
Ook omstreeks 1526 beginnen de zusters zijde te winden en te werken ‘inde syde
ende int gout’. Zij kopen in 1526 ‘sypers gout ende syde om te bourduerne’. Dit
borduurwerk betreft kerkparamenten voor eigen kapel en ook voor andere kerken.
Een uitgave van 1534 betreft 4 ½ ellen ‘groen syde damast met gelue ghewroucht
om twee outaercleeren om ons kercke’. De zusters bewerken allerlei stoffen: canevets
(fr. canevas, grof linnen), saai, fluweel, damastzijde, goudlaken; zij bewerken een
‘oornament met gouden sterren’, vervaardigen ‘outaercleeren van tapytsen weerke’
en een ander antependium ‘gheborduurt met scoenen blommen’. Dit alles vooral van
1530 af. In de eerste jaren zullen zij nog geen figuren hebben aangedurfd: in 1526
kopen zij ‘een boert van een casule van borduerwerke’; een uitgave van 1533 betreft
‘beelden om in corporaelbursen te stellene’. De zusters borduren echter van jaar tot
jaar meer en meer ‘diversche saken’ in zijde en goud; zij blijven niet immer bij louter
paramentiek, doch naaien ook onderdelen van vrouwenkleding: als hemdenmaaksters
verschijnen zij in 1525 en 1526 waar zij ‘ghefronste hemden’ bewerken voor rijke
dames die, naar de nieuwe Franse mode, het batisten hemd in een fronsing van kraag
en polsstukjes laten uitkijken.
Borduren en fijn naaiwerk staan eerst op de naam van de ‘costeressen’. In 1536
verschijnen de zusters parmentiersterigghen die, als specialisten van de fijne naad,
jaarlijks 7 pond gr. en meer inbrengen; in 1538 zijn ze gedrieën, in 1539 worden er
vier vermeld. Of onder ‘parmentieringhe’ ook naaldkant (point coupé of guipure)
begrepen was, weten we niet.
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Boeken schrijven en verluchten
Zoals gewoonlijk in Fratressenhuizen werden in het Sioenklooster te Kortrijk boeken
geschreven en verlucht, ook voor andermans gebruik. De rekeningen vermelden
daarover de volgende inkomsten:
1523: ‘met eenen ghetiebouc te scrivene. 6 sc. 8 d. gr.’.
1524: ‘met twee souters ende eenen vlaemschen bouc te scriven, 30 sc. gr.’.
1530: ‘van scrijven twee ghetiebonckin ende penen eewangeliare, 2 lb. 5 sc. gr.’.
1533: ‘van te scryvene eenen ewangelie bouc ende dien te verlichtene. 20 sc. gr.’.
Het schrijven is het werk van koorzusters. De post ‘van boucken te verlichten’
staat in 1528-29 op naam van de donatinnen. Later schijnt het verluchten van boeken
ook naar de koorzusters te zijn overgegaan; de algemene benaming ‘onse susters’
na 1530 laat niet toe dit verder in de rekening na te gaan. Van 1534 tot 1552 wordt
geen enkel boek meer verkocht; alleen in een vijftal rekeningen wordt nog een kleine
inkomst van ‘scrivene’ of ‘verlichtene’ genoteerd. Omstreeks 1534 komt een nieuwe
bedrijvigheid op: het ‘brievekins maken, beeldekins maken’ d.i. het schilderen van
devotieprentjes op perkament. Nog in 1551-52 verkopen de zusters zulke beeldekens.
Het gedrukte boek is inmiddels opgekomen; de volgende uitgaven betreffen ook
andere dan liturgische boeken:
1522: ‘Item betaelt om 6 groete lattinsche bonken om de pristers librairie te stofferen.
2 lb. 3 sc. 4 d. gr.
Item betaelt om twee breviers ende 6. ghetieboucken, 14 sc. 6 d. gr.’.
1524: ‘Item betaelt voer eenen latynschen bouc voer onsen pater die bier ghecocht
was in een vendue ende van boucken te Ghent te doen byndene ende van Istorie
boucken met noch 2 riemen fyn pappier...’.
1533: ‘Item betaelt om distorie bouc van Vlaendre met ander diversche boucken.
12 sc. 3 d. gr.’.
Met dit ‘istoriebouc van Vlaendre’ is waarschijnlijk een exemplaar bedoeld van
de Excellente Cronike in 1531 te Antwerpen gedrukt door Willem Vorsterman.
De Sioenzusters van Kortrijk hebben, althans vóór 1552, nooit damastlinnen geweven:
dit blijkt uit de Kroniek zowel als uit de rekeningen van het klooster. Men moet niet
langer meer de mogelijkheid aanvaarden - zoals E. Sabbe nog deed in 1943 - dat de
Sioenzusters in de aanvang van de 16e eeuw de gehistorieerde damastlinnenkunst te
Kortrijk zouden hebben verspreid(5). Toen hun getouwen in 1530 stilvielen hadden
zij het nooit verder gebracht dan het weven van de gewone soorten: slijtlaken voor
binnenshuis en kooplaken voor de markt. Hun spinnewielen echter bleven draaien
en de verfijnde handen van een nieuwe generatie koorzusters, die

(5) E. Sabbe, De Belgische Vlasnijverheid I 198.

Biekorf. Jaargang 60

294
zich door grauwzusters lieten bedienen, produceerden een vaste hoeveelheid
kwaliteitsgaren: een artikel dat door de damastlinnenwevers op de Kortrijkse
garenmarkt steeds zeer gevraagd was.
De voornaamste vakwoorden betreffende handwerk die in de rekeningen
voorkomen hebben we in de volgende woordenlijst samengebracht. Bij elk citaat
staat de datum van de rekening, gewoonlijk de oudste kloosterrekening(en) waarin
het woord voorkomt(6).

Oude vakwoorden van het textielbedrijf uit de kroniek en de
kloosterrekeningen
BABYNNEN. - Garen op klosjes winden. ‘Eene van hemlieden wevende ende een
babynende sceerende ende drayende (1527). - Een suster... dier sceert ende babbynt
ende drayt (1528). - Sestich ellen lynwaet te weven met spoelers, sceerers ende
babbynen (1529)’. Niet bij Verdam. Een Brugse tekst betr. wolspinnerij uit 1544 met
znw. babine - geen ww. babinen - bij De Poerck III 10.
BORDUERWERC. - Rek. 1526 vermeldt een ontvangst van ‘tysu, rubbant, ghefronste
hemden ende borduerwerc’. Door de ‘costeressen” worden 3 pond grote gewonnen
‘met borduren ende met nayen (1530)’. In 1533 wordt geld gewonnen ‘met borduerne
ende met andere diveersche weerkin... voer lieden van buten’.
DAMASTLINNEN. - De zusters zelf weefden geen damastlinnen. Voor kerk en huis
kochten zij in de jaren 1521-27 verscheidene stukken fijn linnen, daaronder een
altaardwaal en tafellinnen met figuren. De rekeningen geven daarover de volgende
posten:
1521. ‘Item betaelt om 12 ellen scoenlaken drie ellen breet de figure van den heleghe
gheest(7) om autaer doellen (sic) te urbeuren van der kerke te 36 gr. dellen, comt 36
sc. gr.’ (f. 24).
1526. ‘Noch om te doen weven een stic lakins veneets figueren onttrent 2. ellen
breet ende 60. ellen lanc omme outaer dwalen ende ten oerbore vander kerke het
welke coste 3 gr. 6 miten myn van weven ende eenen gr. van bleekin delle’.
1527. ‘Item betaelt om 16 ellen scoelakins venits were 2 ellen breet om ons paters
viercante tafele 16 gr. delle.
Noch betaelt van 24 ellen scoelakin van trecwerke 2 ½ ellen breet ten 24 gr. delle.
Ende noch om 2 dousynen serveeten vande selve fygure om te scinckin... (geschenk
ter vereffening van een proces)... waer af elke serveete coste 16 gr.
(6) Enkele malen wordt verwezen naar het belangrijke driedelige werk van G. De Poerck, La
draperie médiévale en Flandre et en Artois (Werken Rijksuniversiteit Gent, afl. 110-112;
1951). Dit werk behandelt de techniek en de woordenschat van de Vlaamse draperie en mag
als gids en voorbeeld dienen voor een noodzakelijk geworden tegenhanger over de
lijnwaadindustrie in Vlaanderen.
(7) In 1529 verkocht de Antwerpse koopman Denys van Meetkerke aan het Franse hof o.m. 4
stukken “toille damassée... ouvraigé du Saint Esprit...” Sabbe I 197-198.
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Noch betaelt om 13 serveeten tonsen huerbuere ten 16 sc. gr. de serveete, ende noch
om drie dousynen serveeten van voetwerke damast fygure te 5 sc. gr. de dousyne’.
De zusters blijken dit damastlinnen te Kortrijk zelf te hebben aangekocht. Het belang
van deze teksten uit 1521-27 voor de geschiedenis van de damastlinnenweverij te
Kortrijk ligt voor de hand.
DOBBELEN. - Voeren, verdubbelen met een andere stof (dobbelinghe). ‘Om 4 ½ ellen
canevets om de dobbelinghe (voor twee “outaercleeren”). Noch om 6 ellen roe says
om een outaer-leet ende 4 ellen canevets om te dobbelen (1534)’. - Niet bij Verdam.
GAERENKIN. - Fijnste garen. ‘Item betaelt van 26 pont fynachtich gaerenkin te doen
spinnen. Item... om fyn gaerenkin dat wy ghecocht hebben ten diverschen tyden
jeghen de zwarte susteren te Rysele, 6 pond gr. (1522-23)’. De vlas- en garenmarkt
van Rijsel was zeer belangrijk. De zusters van Sioen waren zeer in betrekking met
de stad Rijsel.
GAERNE. - Garen. Vermeld worden de volgende soorten: enkel, klein, werken, rauw
garen; gezoden en ongezoden garen, slijtgaren. ‘Item betaelt om te doen spinnen 247
pont deen gaerne om inslach te maken ende noch om 296 ½ pont weerckin gaerne
te doen spynnen om lakins te makin tonser slete (1525). In rauwen gaerne om
slytlakens te makene (1522-23)’.
Cleen gaerne wordt in de jaren 1529-1552 steeds in grote hoeveelheid door de zusters
gesponnen en op de markt gebracht; het staat tegenover ‘grouf gaerne’ (slytgaerne)
en is een gezochte koopwaar op de garenmarkt.
Zie verder op Gaerenkin, Ghesoden gaerne, Slytgaerne, Slytlaken. - De rekening
van 1549 vermeldt ‘14 pont eynckel gaerne om de weeghe mede te plackene’; vgl.
de vraag in Biekorf 1958, 224.
GAERNECUTSE. - Handelaar (opkoper en wederverkoper) in garen. ‘De gaernecutsen
saghen dat tgodshuus so aerme was... (ca. 1500)’. Kroniek van Sioen, p. 342. Kuts(er) is in Zuidn. nog bekend voor: iemand die bij de boeren eieren, boter enz.
opkoopt om ze op de markt weer van de hand te doen; fr. revendeur. Zie De Bo,
alsook Verdam 3, 2235. - Cutse is m. en v.
GHESODEN GAERNE. - Over het zieden van garen zijn we technisch niet ingelicht. ‘Ghesoden gaerne omme te maekene ontrent 16 laeken van 40 ellen lanc. Item noch
esser bevonden (in de voorraad van het klooster) in vlasse garne ghesoden ende
onghesoden... (1520-22)’. - ‘In gaerne ghesoden ende onghesoden om lakens daer
af te maken (1522-23)’.
GHETAUWE. - Weefgetouw. Genoemd wordt een ‘zesvierendeel getouw’ met zijn
onderdelen. ‘Item betaelt om 3 nyen boemen
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ende een nieu la om een vj vierendeel ghetauwe ende een riet van xvijc, comt 8 sc.
9 d. gr. (1541)’. Zie ook op Rubbant.
GOUD. - De teksten uit de rekeningen 1527-1549 zijn medegedeeld in Biekorf 1958,
360. De zusters ‘werken in 't goud’, d.i. verrichten naaiwerk met gouddraad
(borduurwerk) en met goudbelegsels: ‘Noch van diversche weerkin te weerkin als
van nayen ende inde syde ende int gout te weerkin, 9 lb. 9 sc. 4 d. gr. (1541)’. De
rekeningen vermelden de aankoop van ‘diversche manieren van goude’; deze soorten
goud en gouddraad zijn:
brugs gout (1527): een lokale soort Cyprisch goud;
fyn gout (1527);
ghemttlen gout (1533);
ghetrockin gout (1549): fr. or trait, zeer dun geplet goud;
copergout (1533): vals goud, fr. or de bassin; ook gebruikt in de paramentiek in
de 15e en 16e eeuw;
lys gout (1533): is geen gemalen goud en geen gouddraad; wordt ook onderscheiden
van Cyprisch goud en van Brugs goud; het moet een bijzondere soort van fijn geplet
goud zijn (waarmede zijdedraad werd omwonden?); lijs is hier wel het (door Verdam
4, 699 niet gevonden) bnw. in de opvatting: zacht, lenig;
sypers gout (1540): Cyprisch gout; in 1533 spreekt de rekening van ‘fijn syper
gout’.
COEPLAEKEN. - Lijnwaadlaken bestemd voor de handel; in tegenstelling met slytlaken
(q.v.), dat meestal voor eigen gebruik bestemd was. ‘Ende want sij (de fratressen)
daermede niet ghenouch te wevene en hadden, so maectemen hier oic coeplaekenen,
maer dat was te cleenen proffijte (ca. 1500)’. Kroniek van Sioen, p. 340. - Coeplaken
wordt door de zusters geweven meest op ‘hollandsche breedde’; zie op Slytlaken.
LAKEN. - Lijnwaadlaken. Is rau (ongebleekt, fr. écru) of wit (gebleekt). Soorten:
coeplaken, slytlaken; zie op deze trefwoorden. Laeken van buten (1525) is laken dat
door de zusters op bestelling (met garen van buiten) geweven wordt; anders ook:
‘wevene lynen laeckene voor de lieden om ghelt’ (1521).
LAPPERIE. - Verstellen van klederen. ‘Noch van vier susters die tnayen onderhouden
hebben wullen ende lynen met alle lapperie, 7 lb. gr. (1532)’.
LYNWAEDIER. - Lijnwaadhandelaar. ‘...de lijnen wevers ende lijnwaediers van deser
stede [Kortrijk]...’ - ‘...ende dat sy te zeere ontsaghen tcrijschen ende roupen vanden
lynwaedieren...’. Beide teksten ca. 1500 in de Kroniek van Sioen p. 196 en 341. Reeds in 1430 vermeldt de stadsrekening van Kortrijk: ‘dordonnancie bi den Vier
leden vanden lande van Vlaendren gheadvyzert up de lynwadiers van den ghemeenen
lande’; deze verordening
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op de linnenhandel begunstigde Gent en schaadde de belangen van Kortrijk en Tielt
(Sabbe 165). - Verdam heeft als oudste tekst lynwaeyer uit 1529.
Men lette op de betekenis van Lynwadiers (lijnwaadhandelaars, niet wevers!),
benaming door De Dene in 1561 (Langen Adieu) gegeven aan de inwoners van Tielt;
Cornelissen, Volkshumor II 184 is daarover niet duidelijk.
LYNWAET. - Minderwaardige stukken worden als ‘onghescepe’ (ongheschaepen,
Kil.) opgegeven. ‘In nyewe lynwade tot onsen slytene onghescepe som breet som
smal ontrent 12 stics... (1521)’.
PARMENTTERINGHE. - Fijn naaiwerk. ‘Noch van diversche parmentieringhe, 6 sc. gr.
ende 12 miten (1531)’.
PARMENTIERNE. - Fijn naaiwerk verrichten. ‘Betaelt om say wit ende swort ende om
hoen, bonnetten ende hantscoen ende van parmentierne, bedraeghende tsamen 2 lb.
4 sc. gr. (1525)’.
PARMENTIERSTERIGGHE. - Vrouw die fijn naaiwerk verricht. ‘Ons
parmentiersterigghen van te nayen, wullen ende lynen, 14 lb. gr. (1534-36)’.
RIET. - Onderdeel van een weefgetouw. Meervoud: rien. ‘Betaelt om diversch
weefalam ende van rien te vermaken... Item betaelt om spynalaem ende rien te maken,
12 sc. 8 ½ gr. (1521-22)’. Dezelfde post ook in volgende rekeningen.
ROMMENYSCHE VELLEKINS. - Een soort pelzen (uit Romanie?); vgl. Romenys-wyn
bij Verdam 6, 1585. ‘Om 47 rommenysche vellekins ten 2 gr. stic (1531)’. Een Brugs
inventaris uit 1549 vermeldt ‘een zwarte ossetten keerle ghevoert met romenys
vellen’.
RUBBANT. - Lint geweven op een klein getouw, een ‘rubbant ghetaukin’, en bestemd
om een kleed of een mantel te versieren. Het Sioenklooster koopt in 1522 zulk een
speciaal getouw. ‘Item betaelt... om een cleen rubbant ghetaukin ende een halve
douzyne messen om rubbant te weven... Item ontfaen van tysue ende van rubbante...;
van tesuut ende rubbant te wevene (1522-23)’. - Vgl. Verdam 6, 957.
SAYETTE, SYETTE GAERNE. - Sajet, getwijnd wollen garen. De rekeningen van 1520-23
vermelden een voorraad ‘gheverwede syette gaerne...; sayette gaerne ghevaerwet
ende onghevaerwet...’.
SATTYN. - De zusters verwerken in 1527 ‘groen brugs sattyn’ in de paramenten van
hun kerk. Over Brugs satijn zie Biekorf 1958, 362.
SCOELAKIN, SCOENLAKEN. - Tafellaken; ammelaecken Kil. ‘Noch [betaelt] van te
weven een stic scoelakin voer onsen reef ter lanc 72 ellen (1533)’. Andere teksten,
zie op Damastlinnen.
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SLYTGAERNE. - Ook genoemd grouf gaerne: ‘grouf gaernevdat men niet en vercoept’.
Ook nog rau gaerne dat dient om ‘slytlakens’ te maken (1522). ‘Noch van slytgaerne
te doen spynnen... ende om dit voerseide gaerne te weven (1533)’. - Niet bij Verdam.
SLYTLAKEN. - Lijnwaad vervaardigd uit slijtgaren (grof garen). ‘Neghen raue slyt
lakens (1521-22). Item verleyt van te doen bleeken coeplaken ende slitlaken de
somme van 11 lb. 10 sc. gr. (1521-22). Item in rauwen slyt lakenen ende in rauwen
gaerne om slyt lakens te makene, 6 lb. 10 sc. gr. (1522-23). In rauwen gaerne om
slytlakins te makene... (1531)’. Slytlakens worden meestal geweven op smallere
breedte dan de gewone lijnwaadlakens (coeplakens), die ‘hollandscher breedde’
geweven worden (1525). Drie slytlakens ‘van 54 ellen hollandscher breedde’ worden
in 1522 door de zusters aangekocht. Slytlakens zijn bestemd ‘tonser slete’: voor eigen
gebruik, in tegenstelling met coeplaken. Zie op Gaerne en Coeplaken. - Niet bij
Verdam.
SPINNEWIEL. - Kroniek noch rekeningen vermelden het spinnewiel. - Toch moet het
spinnewiel reeds in gebruik geweest zijn bij de Sioenzusters in de 15e eeuw. De
oudste bekende vermelding van spinnewiel komt voor in het Thesaurus van Plantijn
(1573). Het woord moet echter zeker te vinden zijn in oudere rekeningen en
inventarissen. De rekening van 1521-22 vermeldt de aankoop van spynalaem. Zie
op Riet.
TESUUT, TYSUE, TICU. - Geweven lint, speciaal gebruikt voor gordels; op dit sterke
lint werd versiering aangebracht hetzij met de naald (borduurwerk), hetzij door
benageling met zilver, goud of bewerkte (geëmailleerde, geniëlleerde) plaatjes. De
inventaris van Karel de Stoute (1467) vermeldt: ‘ung tissu de saintures brodé d'or;
une sainture de tissu noir’. Reeds ca. 1535 bestond een handboekje over ‘l'art de
broderie et tissuterie’; het Naembouck van 1562 vertaalt: ‘Gordel-maker oft
riem-maker: rubannier, tissurier ou ceincturier’. - De rekeningen noteren de inkomsten
van dit speciale weefwerk: ‘Item ontfaen van tysue ende van rubbante...; van tesuut
ende rubbant te wevene (1522-23)’; het klooster heeft in 1520-23 een voorraad van
‘webbekins van tyssue’ (zie op Webbekins). - Niet bij Verdam.
TYERTEYN. - Tiereteine: een stof, half wol half garen. ‘Betaelt om 60 pont
ghewasschen wulle om tyerteyn te makene met noch 26 pont vlockin ende een
maeltraetse... (1552)’.
TOELE. - Een soort linnen onderscheiden van canevet en lynwaet; werd o.m. gebruikt
om tenten en paviljoenen te maken.. Uit ofra. toile. ‘Om grau en roe toele... (1543)’.
Zie nog op Vistaen.
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TRECWERC. - Soort tafellinnen met menselijke figuren, bloemwerk en taferelen
ingeweven. Zie op Damastlinnen de rekeningpost uit 1527. - Niet bij Verdam.
VAERWEGHE. - Vrouwelijk van vaerwere, verver. ‘Betaelt de vaerweghe vander
keerc dwalen ende vanden wylen te vaerwen, 4 sc. 6 d. gr. (1541)’. Niet bij Verdam.
Zie een Ieperse tekst uit 1363 met vaerwighe bij De Poerck III 167.
VAERWEN. - Verven. De zusters hadden geen eigen ververij. In 1526 lieten zij 16
pond ‘sayettegaerne’ en 27 stukken ‘rubbant’ zwart verven.
VENEETS FIGUEREN, VENITS WERC. - Soort altaar- en tafellinnen met meetkundige
figuren, vierkanten, ruiten en omlijstingen ingeweven; fr. oeuvre de Venise, ouvrage
de Venise; Gay II 448. - Zie op Damastlinnen de rekeningposten uit 1526 en 1527.
VESTIWARIE, VESTUARIE. - Bewaarplaats van afgewerkte kleerstoffen (en andere
weefsels?), gelegen in het klooster; uit fr. vestiaire. ‘Item noch esser bevonden in
onse vestuarie... (1527); in onse vestiwarie in wullin lakin wit ende grau... (1531);...in
onse vestiwarie in wullin lakin wit ende grau (1534)’. Niet bij Verdam. - In de
rekeningen van de Duinenabdij (1566 en volgende) komt het w. vestiaris voor met
de betekenis: geldelijke toelage aan ieder monnik toegekend voor het onderhoud van
zijn kleding.
VINGERHOET. - ‘Noch om lynwaet, gaerne, naelden ende vingheroen, 15 sc. (1551)’.
- Vingerhoet (lat. digitale; doigtier) komt voor in de woordenboeken vanaf het
Vocabularius Copiosus (1483). Verdam 9, 517 citeert alleen deze bronnen.
VISTAEN, FISTAEN. - Fustein: grove stof uit boomwol vervaardigd; bombazijn. ‘Om
say, om lint, om 3 ellen wit vistaen ende een elle toele... (1530)’.
VOETWERC. - Soort damastlinnen; de Kortrijkse damastkeur van 23 november 1577
maakt een technisch onderscheid tussen voetwerck en trekwerck. De kloosterrekening
van 1527 vermeldt ‘drie dousynen serveeten van voetwerke damast figure’. Zie op
Damastlinnen. - Niet bij Verdam.
WEBBEKINS. - Dim. van webbe. Een webbekin is een als gordel gefatsoeneerd stuk
tyssue (al. tesuut), dat dan verder zal bewerkt en versierd worden. Het klooster heeft
in 1520-23 een voorraad ‘in webbekins van tisue, in gheverwede syette gaerne...;
item noch esser bevonden in webbekins van tyssue...’. - Het woord werd ook gezegd
van een geheel opgemaakte vrouwengordel; de Brugse inventaris van Mevrouw van
Marivoorde (1549) vermeldt ‘een zeiver webbeke’. Tot begin 1900 heeft het w.
webbe stand gehouden bij de zusters van het St.-Janshospitaal te Brugge als
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benaming van hun gordelriem die met vijf knopen, ter ere van de Kruiswonden,
beslagen was (De Bo).
WIT LAKEN. - Rauw (écru) laken werd gebleekt tot wytte lakene (1521). Vroeger
lieten de zusters bleken te Drongen. In 1532 hadden zij een eigen bleekveld bij de
Leie: ‘huerlieder bleeckerye ghenaemt de krieckerye buuten der baille van
Groeninghe’.
ZIJDE. - Van 1534 af spreken de rekeningen van zusters die werken ‘int goudt ende
in de syde’. ‘Noch van int gout ende inde syde te weerkin (1536)’. De zijdewerksters
brengen in 1538 geld binnen ‘met syden houpeelen te makin’. In 1533 wordt een
ontvangst geboekt ‘van syde te wyndene’; in hetzelfde jaar wordt ‘ghetwynde ende
onghetwynde’ zijde aangekocht; van zijdeweverij is nergens sprake. Het werken in
de zijde, dat in 1534-1552 telkens terugkeert, betreft alleen naaiwerk en borduurwerk.
ZILVER. - De rekening van 1534 vermeldt: ghemalen selver, lys selver, fyn selverdraet.
Zie op Goud.

Schrijven en verluchten
BEELDEKINS MAKENE. - Het maken van gekleurde devotieprentjes, met de hand
uitgevoerd op perkament. Voor eigen gebruik hebben de zusters reeds vroeg deze
kleinkunst beoefend: in 1534 kopen zij, samen met perkament en allerlei goud, ook
‘diversche manieren van varwe om beeldekins te makene’ (f. 211 v). Verkoop van
beeldekens wordt eerst vermeld in 1551 en 1552. Zie echter op Brievekins makene.
BRIEVEKINS MAKENE. - De rekening van 1544 (f. 343) vermeldt: ‘Noch ontfaen van
diveersche weerkin te maken als van naven ende int gout ende inde syde te weerkene
ende oec met brievekins te makene, 4 lb. 9 ½ gr.’. Of tussen brievekins en beeldekins
een onderscheid (brievekins = prentjes in hoofdzaak met tekst?) moet gemaakt
worden, is niet duidelijk.
CONFORTORIE. - Dik stijf papier, dat nl. de plankjes of borden van boekbanden ging
vervangen? ‘Van 60 quaerteernen parchement met franscijn, confortorie, ve(r)nis
ende dierghelycke, 25 sc. 7 d. gr. (1528)’. - ‘Om parkement, franscyn ende
confortorie... (1534)’. - De betekenis is niet duidelijk. Een tekst uit de kerkrekening
van Diksmuide uit 1554 betreft het schrijven van muziekboeken; het bindwerk wordt
toevertrouwd aan de ‘broeders te Naseretten’ die 36 sc. ontvangen ‘van den zelven
bouc te biindene ende een comfortuere’. Weale (Eglises Dixmude, 19) zegt bij deze
tekst op comfortuere: ‘Un fourreau; parfois ce mot signifie les plats de la reliure
même’. Hoe dan ook, confortorie - comfortuere is een materie die met bindwerk te
doen heeft.
A. VIAENE
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Pieter Baes en de gilde van Sinte Luitgaarde
Onder de Westvlaamse taalparticularisten uit de negentiende eeuw was Pieter Baes,
de greffier van Duclos' Gilde van Sinte Luitgaarde, een van de meest onverzoenlijken.
Hij werd geboren te Elverdinge de 29 april 1848(1). Zijn vader Baudewijn Benoît
Baes was afkomstig van Watou waar hij op 29 december 1811 geboren werd als
zoon van François-Jozef en Angélique Wyckaert. Gedurende drie jaar was Baudewijn
Baes bakkersgast bij François Desmadryl te Elverdinge en later huwde hij met
Joanna-Theresia Ligneel, de weduwe van Aloïs Desmadryl.
Pieter Baes studeerde aan het St.-Vincentiuscollege te Ieper waar hij in 1869 de
retorica verliet.
Op 21 december 1872 werd hij priester gewijd, nadat hij op 21 september van
ditzelfde jaar benoemd was in het St.-Lodewijkcollege te Brugge om er de lessen in
koophandel en mathesis te geven.
Van 1872 tot 1879 verbleef Pieter Baes in dit instituut en deze jaren zijn in zijn
leven van beslissende betekenis geweest wat betreft zijn deelname in de
taalparticularistische strijd.
Toen Pieter Baes in 1872 in het St.-Lodewijkcollege toekwam had Principaal
Emiel Minne dit instituut uitgebouwd tot ‘een der beroemdste inrichtingen van
Vlaanderen’(2). Een stel zeer markante persoonlijkheden stonden in deze jaren op het
hoogtepunt van hun vruchtbare leraarsloopbaan. Vooreerst de reeds genoemde
Principaal Emiel Minne (1850-1878), in de retorica Leonard De Bo (1851-1873), in
de poësis Pieter Busschaert (1864-1877), in de derde Désiré Meersseman (1853-1875).
Het charisma van deze ‘Vlaamse koppen’ kwam niet alleen de stad Brugge ten
goede, maar het bleef ook werken in het lerarenkorps waar de jongere elementen in
dit spoor van wetenschappelijke en persoonlijke arbeid gestuwd werden. Dit bleek
vooral zeer duidelijk toen Duclos in 1874 de Gilde van Sinte Luitgaarde stichtte: alle
leden van het bestuur waren nauw met het St.-Lodewijkcollege verbonden. De
voorzitter Duclos, de raadsleden Dokter Van Steenkiste en de architect Karel
Verschelde waren oud-studenten terwijl de erevoorzitter Meersseman, de greffier
Baes en de andere leden van de raad nl. Rijkaart Carette, Isidoor Fraeys, François
Mervillie, Henri Rommel en Victor Van Coillie er leraar waren.

(1) De biografische gegevens komen uit de bundels XX en XXI van de verzameling Slosse die
berust in het dekanaal archief van de St.-Hiloniuskerk te Izegem. Deze beide bundels bevatten
uitsluitend documenten herkomstig uit het sterfhuis van Pieter Baes, Slosse's vriend.
(2) Woorden van E.H. Flamen, oud-leerling van Leonard De Bo, uitgesproken in de redevoering
bij het graf van De Bo op 28 sept. 1887.

Biekorf. Jaargang 60

302
Aangezien Pieter Baes griffier is geweest gedurende de bloeitijd van de Gilde van
Sinte Luitgaarde, laten wij hier een korte historiek volgen over de gilde die door zijn
verwijdering uit Brugge in 1879 aan het kwijnen is gegaan en waarvan hij nog in
zijn latere levensjaren is blijven dromen(3).
Professor Jan Hendrik Bormans had in 1857 in de inleiding van zijn werk ‘Het
Leven van Sinte Lutgardis, een dietsch Gedicht’ een oproep gedaan dat alle Vlamingen
deze heilige als de beschermvrouw van de Dietse taal- en letterkunde zouden vereren.
Vijf jaar later handelde Gezelle in de geest van de Limburger toen hij zijn ‘Sinte
Lutgardisgilde’ stichtte(4), die echter maar een kortstondig bestaan heeft gekend.
Later, rond 1870, midden het drukke werk voor Le Beffroi, Rond den Heerd en
de journalistiek in ‘'t Jaer 30’, wist Gezelle te Brugge een groep beoefenaars van
taal- en letterkunde rond zich te verenigen om samen de redactie van Rond den Heerd
te bespreken(5). Deze bijeenkomsten werden stopgezet door de ineenstorting van de
dichter, toen hij het drama van de verdachtmaking doorstond en ‘Rond den Heerd’
uit zijn handen moest geven.
Vanaf 2 december 1871 had Duclos de redactie van Rond den Heerd in handen
en ook hij besefte de noodzakelijkheid van een meer uitgebreide opstelraad. Daarom
riep hij in november 1873 enkele bekenden uit het Brugse bijeen. Na drie maanden
was het statuut of wet voor de ‘Gilde van Sinte Luitgaarde’ klaar. Deze wet werd
uitgevaardigd op 14 februari 1874 en luidde aldus: Gilde van Sinte Luitgaarde voor
taal en oudheid onder kenspreuk.: Rond den Heerd. WET.
I. Daar wordt krachtens dezer eene gilde gesticht voor Taal en Oudheid onder
kenspreuk: Rond den Heerd.
II. De Gilde bestaat uit eere-leden en werkende leden.
III. De eere-leden worden door den raad genoemd.
IV. De werkende leden worden aanveerd onder dezen die meest de Vlaamsche
Taal en Oudheid voorenstaan, in hunne schriften en gesprekken verdedigen, en aan
de werken der Gilde deelnemen.
V. De Gilde wordt bestierd door eenen Raad van ten minste zes leden, samengesteld
uit eenen Eere-voorzitter, eenen Voorzitter, eenen Greffier en drie tot negen raden.
VI. De leden van den Raad, behalve den Eere-voorzitter, moeten te Brugge wonen.

(3) Zie over de Gilde van Sinte Luitgaarde: P. Allossery: ‘Kan. Adolf Duclos’ Brugge 1930,
blz. 22-27. Zie ook de vier bundels met de verslagen van de vier algemene vergaderingen
van deze gilde, gehouden op: 18 aug. 1874, 1 mei 1876, 20 aug. 1877, 21 aug. 1878.
(4) Gezelle heeft nooit moeten weten van de benaming die Duclos in 1874 aan zijn gilde gaf.
Terwijl Duclos schreef: Gilde van Sinte Luitgaarde hield Gezelle aan ‘Sinte Lutgardisgilde’.
Over Gezelle's gilde van 1862 bie: A. Viaene ‘Gezelle's Sinte Lutgardisgilde’, Biekorf 1950,
blz. 209-211.
(5) Zie ‘Handelingen van de eerste algemeene vergadering van de Gilde van Sinte Luitgaarde’,
blz. 9, inleiding van Pieter Baes.
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VII. De Raad vervangt de uittredende leden bij meerderheid van stemmen.
VIII. De Raad vergadert ten minste alle veertien dagen, en beslist aleenlijk waneer
de meerderheid zijner leden tegenwoordig is.
IX. Het reeds bestaande weekblad Rond den Heerd, met Archievenboek, wordt
door den raad als blad der Gilde aangenomen.
X. De Raad beslist welke ingezondene stukken mogen gedrukt zijn; geene
mededeelingen worden teruggezonden.
XI. De eigendom van 't blad en van de voorige verzamelingen behoort aan den
uitgever, die zijnen eigendom mag overzetten, mits consent van den Raad.
XII. De geldmiddelen van Rond den Heerd worden bestierd door den Voorzitter
der Gilde.
XIII. In de eerste vergadering van ieder jaar wordt, door den Voorzitter, eene korte
rekening voorengedragen der ontvangene en uitgegevene gelden.
XIV. Deze rekening wordt na goedkeuring geteekend door al de leden van den
Raad.
XV. De Voorzitter teekent alle stukken betrekkelijk de Gilde.
XVI. De Greffier wordt gekozen door den Raad.
XVII. Hij houdt boek van al dat er beslist wordt, telkens de Raad zulks noodig
oordeelt.
XVIII. Om schikkingen dezer wet te veranderen zijn de volgende voorwaarden
gezamentlijk vereischt:
1o De voorstel moet schriftelijk besteld worden aan al de raadsleden; ten minste
veertien dagen voor de zitting waarin hij besproken wordt.
2o De verandering en kan niet gestemd worden als er meer dan twee leden van
den Raad afwezig zijn.
3o Om wettig te worden moet de nieuwe schikking in drie zittingen te reke, die op
veertien dagen afstand zullen gesteld zijn, de meerderheid der stemmen bekomen.
Gemaakt te Brugge, in zitting van den Raad, den 14 Februarij 't jaar O.H. 1874.
In een exemplaar van deze wet, berustend in de nalatenschap van Pieter Baes, staan
volgende wijzigingen aangebracht:
V. De Gilde wordt bestierd door eenen Raad van ten minste 12 leden, samengesteld
uit eenen Eere-Voorzitter, eenen Voorzitter, eenen Greffier en 10 tot 15 Raden.
VI. Wordt geschrapt.
VIII. De Raad vergadert ten minste twee maal 's jaars......
IX, X en XI: worden geschrapt.
XII. De geldmiddelen van de Gilde worden bestierd door den Greffier.
Na punt XVII (dat in de gewijzigde Wet punt XIII geworden is) komt een nieuwe
verordening:
‘De Gilde houdt ten minste alle twee jaar eene algemeene vergadering waarin over
Taal en Oudheid gehandeld wordt. Telkens stelt men vast op voorstel van den Raad,
waar de volgende vergadering zal gehouden zijn’.
‘De Gilde mag de uitgave bezorgen van tijdschriften, boeken, liederen enz. De
Raad stelt vast hoe elk werk zal besteed worden. Alsdan aleenlijk zal de uitgave
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Ondertussen werd hard gewerkt om een flink aantal leden bijeen te krijgen. Voor
West-Vlaanderen viel dit niet zo moeilijk daar de taalvrienden er sedert langere tijd
nauw contact met elkaar onderhielden. Daarbij ‘Duclos was een inrichter en een
medesleper die juist omwille van zijn bediening in 't Bisdom met vele geestelijken
in betrekking was en zoo zijn helpers goed wist uit te kiezen’(6).
De enige tegenslag in het West-Vlaams kamp was de afzijdigheid van Gezelle,
die zich weliswaar als lid had laten inschrijven maar die nooit op de vergaderingen
verscheen. In de eerste algemene vergadering moest hij spreken over ‘Enkele
Westvlaamsche desiderata’, maar ‘onverwacht belet’ hield hem te Kortrijk. Uit een
brief die hij op 20 augustus 1874 aan Duclos schreef bleek het echter duidelijk dat
zijn afwezigheid toe te schrijven was aan een verschil van zienswijze inzake taal(7).
Buiten West-Vlaanderen kende de actie van Sinte Luitgaarde maar matig succes
en toch ijverde het bestuur met alle macht om de taalgeleerden op zijn kant te krijgen.
Tekenend in dit opzicht is de poging om professor Pierre Willems voor de zaak te
winnen. Pieter Baes was in 1872 in het St.-Lodewijkcollege de E.H. Isidoor Hemeryck
opgevolgd. Deze was subregent geworden aan de normaalschool voor geestelijken
te Leuven. Door het contact met De Bo en Meersseman te Brugge was Hemeryck
voor het West-Vlaams taalparticularisme te vinden en hij scheen de geschikte man
om professor Willems te bewerken. Het succes van deze onderhandelingen was
slechts matig, zoals blijkt uit een brief door Hemeryck aan Baes gezonden uit Leuven,
17 juni 1874. Zie Bijlage I.
De eerste algemene vergadering ging door te Brugge ten huize van Dr. Van
Steenkiste in de Freren-Fonteinstraat. 36 leden waren er tegenwoordig. De
hoogtepunten van deze eerste bijeenkomst waren: de redevoering van Désiré
Meersseman over ‘De rechten van het Westvlaamsch in de Algemene Nederlandsche
Taal’, van De Bo over ‘Dialectische woorden en wendingen die burgerrecht in de
schrijvende taal verdienen’ en van Flamen over ‘Koenheid en werkzaamheid’. Alleen
Duclos en Deckmyn spraken over concrete planen van medewerking aan Rond den
Heerd.
Blijkens een omzendbrief van 20 mei 1875(8) moest de tweede algemene vergadering
doorgaan op 17 augustus van dit jaar. Zij werd echter verdaagd omdat meerdere
sprekers op deze dag niet konden te Brugge zijn. Men besloot dan deze vergadering
op 1 mei 1876 te houden.
De gilde telde op 1 mei 1876 honderdendrie leden waarvan 87 uit West-Vlaanderen.
De voornaamste aanwinsten uit de andere

(6) P. Allossery: ‘Kan. Adolf Duclos’ blz. 17. Op de 60 West-Vlaamse leden van de Gilde in
1874 waren 46 priesters uit het Bisdom Brugge).
(7) Zie: Handelingen van de 1ste alg. Verg. blz. 86-89.
(8) Zie: Handelingen van de 2de Alg. Vergadering: blz. 7-9.
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provincies waren: Lodewijk De Koninck uit Turnhout, Paul De Mont uit Wambeke
en Johan Leemans de Montflin uit Borgerhout. Jan Bols, L. Schuermans en F. Van
de Meulebroucke waren reeds in 1874 toegetreden.
Duclos drong met kracht aan bij Lodewijk De Koninck om toch aanwezig te zijn
op de vergadering van 1 mei 1876(9). Ambtelijke bezigheden verhinderden de
Turnhoutse inspecteur naar Brugge te komen en hij verontschuldigde zich hartgrondig.
Ziehier de aanhef van dit uitvoerig schrijven van De Koninck aan Duclos:
Turnhout 25 april 1876.
Lieve Vriend,
‘Indien ik het om mijnentwille ten zeerste betreurde, op de vergadering
van St.-Luitgaarde niet te mogen aanwezig zijn en er. zoo als ik op het
vurigste gehoopt en gewenscht had, onze goede Katholieke Vlaamsche
vrienden, die de vlagge van Kerk, Moedertaal en Vaderland zoo hoog
houden, de warme broederhand te drukken, dubbel pijnlijk valt mij nu
mijne gedwongene afwezigheid, daar ik uit uwen mistroostigen brief van
24 dezer te weten kom. welk harteleed ik aldus, hoezeer tegen mijnen wil
en tegen mijnen zin, Ued. en met U misschien aan velen onzer
medebroeders veroorzaken zal’.
Voor deze tweede algemene vergadering kwamen 44 leden op naar het huis van Dr.
Van Steenkiste. De griffier van de gilde drukte er vooral zijn leedwezen over uit dat
de leden zo weinig medewerking aan Rond den Heerd verleenden. De hoofdmomenten
waren de redevoeringen van Meersseman over ‘de eenheid van uitspraak in de
Vlaamsche Taal’ en van De Bo over ‘Waarom er geene eloquentie in 't letterkundig
Nederlandsen is’.
Ook Flamen verscheen op deze tweede bijeenkomst met het plan om een
tweemaandelijks tijdschrift voor taal en letterkunde uit te geven. E.H. Stroom,
Directeur van het Groot Seminarie te Brugge, had zich reeds in 1874 voorgenomen
te spreken over het oprichten van een tijdschrift waarin de geleerden wat méér zouden
krijgen dan in ‘Rond den Heerd’, dat vooral voor de huiskring en de minder
geletterden bestemd was. In een brief aan Duclos zet Flamen zijn plannen voor dit
tijdschrift uiteen(10). Trimestrieel zal een aflevering bij Minnaert te Tielt van de pers
komen. De Bo moet de hoofdredactie op zich nemen, bijgestaan door een raad van
25 leden. Op de titelplaat moeten enkele ‘doorslaande’ namen staan uit andere
provincies: V. Claeys, Bols, De Koninck, Willems, Alb. Thym. Niet alleen priesters
maar ook leken moeten in deze raad zetelen en de naam van Gezelle moet aan deze
publicatie verbonden zijn.

(9) Voor de beide brieven van Lodewijk De Koninck aan Duclos zie: Verzameling Slosse te
Izegem bundel XX, waar men ook twee brieven van Pol De Mont aan Duclos kan vinden,
gedagtekend: Wambeke 26 en 27 april 1876. - Over de betrekkingen van De Mont met
Duclos, zie Biekorf 1957, 97-106.
(10) Voor deze brief van Flamen, gedagtekend Ruysselede 29 mei 1876, zie: Verzameling Slosse
te Izegem, bundel XX.
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In de derde algemene vergadering waren 57 leden aanwezig. Zij ging door op 20
augustus 1877 te Brugge in de zaal van den Eeckhoutte waar volgende sprekers het
woord voerden: Minnaert, Rijkaart Carette, Julius De Vos, Emiel Demonie, Pieter
Baes, Johan Leemans, Duclos en Pol De Mont, Decarne, de Ceuninck en Hugo
Verriest.
Bij de vierde en laatste algemene vergadering telde de Gilde van Sinte Luitgaarde
142 leden, waarvan er 52 tegenwoordig waren om volgende sprekers te aanhoren:
Pieter Baes, Duclos (tweemaal), De Bo, Edw. De Gryse, De Carne, Haeghebaert,
Hugo Verriest.
Nadien is de gilde niet meer in algemene vergadering bijeengekomen. Haar werking
schijnt zich tot een paar sporadische activiteiten te hebben beperkt. Tot in augustus
1883 hoort men af en toe iets.
De reden van dit verdwijnen is niet ver te zoeken: er waren meer dringende zaken
af te handelen. De schoolstrijd en de scherpe politieke twist van deze jaren eiste het
beste volledig op. Dr. Van Steenkiste zat te Brugge tot over het hoofd in het werk
met de reorganisatie van de katholieke Burgersgilde. Pieter Baes, die godsdienstleraar
benoemd was in 1879, werd door het ministerie Van Humbeek afgezet en kwam in
september van dit jaar te Izegem terecht waar hij het katholiek onderwijs moest
reorganiseren. Emiel Minne, de man die de grootste invloed had te Brugge, was in
augustus 1879 gestorven. De erevoorzitter Meersseman was reeds sedert maart 1875
te Woumen benoemd, Victor Van Coillie in aug. 1875 te Roeselare. Isidoor Fraeys
vertrok in 1880 naar Pittem en Karel Verschelde stierf in november 1881.
Op zijn sterfbed heeft deken De Bo in 1885 Karel de Gheldere nog gesmeekt de
gilde van Sinte Luitgaarde opnieuw op te richten en in zijn laatste levensjaren heeft
de oude Gezelle met goedkeuring van Mgr. Faict een ultieme poging gedaan, die
echter op de tegenstand van Duclos is gestrand(11).
Na de dood van Gezelle heeft Pieter Baes zich een laatste maal voor de wagen
gespannen. De kloeke vijftiger was intussen inspecteur geworden en midden het vele
administratieve werk had hij nog de tijd vruchtbaar te publiceren. In 1900 stelde hij
een ontwerp van een omzendbrief op, die echter nooit verzonden werd omdat de
hogere overheid zich tegen het voorstel heeft uitgesproken. De tekst van deze
omzendbrief biedt enkele bijzonderheden; hij wordt medegedeeld in Bijlage II.
Om de ‘hoogere goedkeuring’ te bekomen had Pieter Baes beroep gedaan op het
oud gildelid Henri Rommel, die intussen kanunnik en inspecteur van het middelbaar
onderwijs geworden was. Maar op het Bisdom was een nieuwe meester gekomen
die niet dezelfde genegenheid koesterde voor de taalbeweging als Mgr. Faict.

(11) Zie: P. Allossery: ‘Kan. Adolf Duclos’ blz. 27, nota 2.
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Op 11 december 1900 antwoordde kanunnik Rommel uit Brugge:
Eerw. Heer en Vriend,
Ik heb aan Z.H. over uw ontwerp gesproken en hij heeft geantwoord: ‘Er
bestaan reeds gilden en bonden genoeg. Waarom en zou davidsfonds die
werking niet doen die men in eene St. Luitgaarde of Gezelle-gilde wil
verrichten?’.
Daar is ten minste de zin der antwoorde; 'k ben spijtig van niet beter gelukt
te hebben!
Aanveerd daarom niettemin E.H. en Vr. mijne beste groeten.
H. Rommel. Kan.
P.S. Gij zult zeker zeggen: ‘Rommel kan niets’?
Gelukkig was de boom niet gans verdord. In 1890 - terwijl Rond den Heerd zijn
laatste adem aan 't uitblazen was - hadden Edward Van Robaeys, Emiel Demonie en
Jan Craeynest, de eerste en de laatste leraars aan het St.-Lodewijkcollege, een leeren leesblad voor ‘verstandige’ Vlamingen gesticht: Biekorf.
Pieter Baes zou tot aan zijn dood het intellectueel leven in West-Vlaanderen blijven
volgen. Zijn drukke bezigheden - o.m. het oprichten en redigeren van het Canisiusblad
in 1902 - hebben hem echter niet toegelaten na 1900 nog een actieve rol te spelen.
J. GELDHOF

Bijlage I
Brief van Isidoor Hemeryck aan Pieter Baes
Cher Monsieur le Professeur.
J'ai vu Mr. Willems et l'ai entretenu longtemps de la question flamande. Je Vous
dirai a peu près ce qu'il a dit sur le dialecte West-flamand et ses adherents.
Mr. Willems ne s'occupe guère de littérature, il est tout entier à la philologie et à
la linguistique. C'est a ce dernier point de vue qu'il a lu et apprécié le savant ouvrage
de Mr. Debo; quant aux autres productions de Mr. Debo et d'autres West-flamands
il les a peu lues et s'abstient naturellement de les juger. Donc point de bout d'oreille.
En son particulier il ne s'abstient pas tout-à-fait cependant: il blâme avec tout le
monde la manière dont Mr. Nolet a traité la question mais d'accord avec Mr. Nolet
et avec tout Neerlandais instruit. dit-il. il désapprouve les écrivains de notre province
qui n'écrivent pas le flamand comme tout le monde. Entendez bien: il reconnait le
dialecte, en admire les beautés, admet qu'il soit conservé dans certaines oeuvres
originales, mais croit aussi, et les faits sont là pour le prouver, que le West-flamand
écrivant son dialecte ne se fera jamais lire ailleurs que chez lui, que partant il se
sépare volontairement et au détriment de la langue de toutes les provinces qui déja
écrivent une langue uniforme tout en conservant chacune dans une certaine mesure
sa couleur locale.
J'ai demandé en quoi il fait consister le particularisme West-flamand. II n'a pas
pu préciser mais cependant il a précisé: lisez. dit-il un livre écrit dans votre dialecte
et un livre écrit dans le neerlandais littéraire. La différence est sensible

Biekorf. Jaargang 60

1o dans les tournures qui peuvent être harmonieuses pour Vous mais qui pour
nous sont si extraordinaires et si désagréables qu'elles nous

Biekorf. Jaargang 60

308
en rendent la lecture impossible. (Laissez-moi confirmer le fait par le témoignage
de plusieurs flamands d'autres provinces que j'ai eu l'oecasion de voir ici et par ma
propre expérience: quand j'ai lu du Conscience, du Bilderdijk, du Tollens, du Vondel
etc. je dois me faire un effort pour lire certains articles du Rond den Heerd).
2o dans certains termes inconnus ailleurs qui peuvent être bons que vous pourriez
écrire, mais certes pas à l'exclusion des synonymes en usage dans la langue littéraire.
3o dans certaines formes irrégulières que le monde savant à tort ou à raison n'admet
plus p.e. miek pour maakte, gedregen pour gedragen etc. dans votre slepende e etc.
etc... et vos écrivains, continue-t-il non seulement se permettent quelquefois l'un ou
l'autre particularisme, ce qui serait tolérable, mais comme pour agacer le lecteur
étranger à ce dialecte, ils répètent sans cesse à l'exclusion dédaigneuse de ce qui est
admis par tout le monde ces formes, ces mots, ces tournoures que vous seuls
connaissez, que vous seuls admirez.
J'ai dit; qu'en pensez-Vous? et de quelque côté que soit la raison croyez-vous que
la majorité des provinces flamandes s'inclineront devant la west-flandre à moins
qu'elle ne produise des chefs d'oeuvres à nul autre pareils?......
Louvain 17 Juin 1874.
(Verzameling Slosse te Izegem, Bundel XXI).

Bijlage II
Ontwerp van omzendbrief in 1900 opgesteld door Pieter Baes
M.M.,
De St.-Luitgaardegilde die in Februari 1874 te Brugge gesticht wierd en later vier
algemeene vergaderingen hield te w. in 1874, 1876, 1877 en 1878 is sedert dien
stillekens aan in slape gevallen.
Verscheidene keeren hebben sommige leden gewenscht en gepoogd ze weder in
het leven te roepen.
't Was de begeerte van Deken De Bo die op zijn sterfbed daarvan sprak aan Dr.
Karel De Gheldere.
Over drie of vier jaar heeft zaliger Dr. Gezelle ook pogingen aangewend die
ongelukkiglijk vruchteloos gebleven zijn (zie Biekorf bijblad Wintermaand 1899
blz. 34).
En nu is ook onze meester en leidsman ook uit dit leven heengevaren. De begeerte
bestaat niettemin dat er hier in Westvlaanderen eene gilde zou bestaan om bij middel
van allerhande wetenschap: taal. en letterkunde, geschiedenis, oudheidkunde enz.
het welzijn der Vlamingen te bevoorderen. En aangezien het verwekken van de oude
gilde zoo moeilijk valt, 't zijn er die het als beter aanzien dat de leden van
St.-Luitgaarde eene nieuwe gilde zouden stichten die onder de bescherming van
St.-Luitgarde, de Gezellebond zou heeten, of Gezellegilde of Gezellegenootschap
of iets dergelijks.
't Is om dat samen te bespreken dat wij, ondergeteekend, met de hoogere
goedkeuring, de eere hebben de oude leden van St.-Luitg. en Ued. in 't bijzonder uit
te noodigen tot eene vergadering den.......... die te Rousselare zal plaats hebben. Zoo
het inrichten goedgevonden wordt, dan zullen de volgende punten behandeld worden:
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o

het aanstellen van eenen voorloopigen raad;
het bespreken van de nieuwe gildewet;
o
het voorstellen van nieuwe leden;
o
het nauw aanduiden van de werkzaamheid der gilde;
o
het houden van een algemene vergadecring.
o

(Oorspr. hs. in Verzameling Slosse te Izegem, Bundel XX).
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Doopnamen te Brugge in 1958
Zoals voorgaande jaren hebben we ook in 1958 de doopof voornamen te Brugge
opgetekend. Er zijn in totaal 1938 namen, verdeeld over 1023 jongensnamen en 915
meisjesnamen. Alle te Brugge geboren kinderen, ook van niet te Brugge gevestigde
ouders, zijn in dit algemeen overzicht opgenomen.
In Biekorf 1958 (blz. 62) hebben we gebruik gemaakt van de tienjarensprong om
de enkelvoudige naamvorm aan een nieuwsoortig onderzoek te onderwerpen. Het
vergelijkend overzicht over 1946-47 en 1956-57 leverde de eerste bewijzen om een
voorkeurwet bij de naamkeuze te formuleren.
Een dubbele tafel overgenomen uit de overzichten te Brugge en te Roeselare voor
de jaren 1948 en 1958 van meisjes- en jongensnamen bewijst hier opnieuw de juistheid
van de reeds geformuleerde voorkeurwet. Hier volgen zowel de voorkeuruitslagen
als de tabellen van de voorkeurwet der enkelvoudige voornamen.

A. Te Brugge:
1. Jongensnamen:
1 ste reeks (stabiele namen): Jean, Luc, Mare, Johan, Paul, Daniel
(Dany).
2 de reeks (vervallende namen): Robert, Freddy, Jacques, Willy,
Roland, Eric, André.
3 de reeks (rijzende namen): Patrick, Dirk, Philippe, Geert, Jan, Franky,
Rudy.
2. Meisjesnamen:
1 ste reeks. Anne, Marie, Ingrid.
2 de reeks: Rita, Nicole, Christiane, Monique, Annie, Maria, Jeannine,
Godelieve, Cécile, Claudine.
3 de reeks: Martine, Carine, Dominique, Marleen, Caroline, Christine,
Katrien, Marianne, Linda, Dorine.

Bij de meisjesnamen bemerkt men dat uit de tweede reeks Maria en Annie naar de
derde reeks verhuizen onder de vorm Marianne, terwijl een vroegere voorkeurnaam
Catharina nu verschijnt onder de schrijfvorm Katrien.

B. Te Roeselare:
1. Jongensnamen:
1 ste reeks: Geert, Jean-Pierre, Mare, Freddy, Luc.
2 de reeks: Ronny, Jean, Noël, Eddy, Erik, Donald, Ivan, José.
3 de reeks: Patrick, Dirk, Johan, Francky, Rudi, Philip, Bart.
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2. Meisjesnamen:
1 ste reeks: Christine, Rita.
2 de reeks: Maria, Monique, Magda, Jenny, Annie, Christiana,
Christina, Liliana, Rosa, Dina, Jacqueline.
3 de reeks: Carine, Marleen, Martine, Katrien, Linda, Ingrid, Caroline,
Godelieve, Hilde, Mireille, Myriam.

Bij de Roeselaarse meisjesnamen merkt men de geringe standvastigheid in de eerste
reeks, waar slechts twee namen overleven; merkwaardig is ook de verschuiving van
de voorkeur van Maria op Myriam.

De voorkeurnamen
A. Jongensnamen:
1. JOHAN (151 en 15%) komt onder de volgende vormen voor: Hans
9, Ivan 3, Jan 33, Jean 39, Joan 2, Johan 47, John 3, Johny 6, Juanito
1, Yvan 8.
2. Patrick 66.
3. Marc 58.
4. Dirk 56.
5. Luc 53.
6. Philippe 53, met de vormen: Philip 11 en Philippe 42.
7. Franky 50, met de vormen: Francis 5, François 3, Frank 13, Franklin
1, Franky 24, Frans 4.
8. Geert 40, met de vormen: Geert 37 en Gerard 3.
9. Dany 34, met de vormen: Daniël 7 en Dany 27.
10. Peter 31, met de vormen: Peter 20, Pierre 6, Piet 3, Pieter 2.
B. De Meisjesnamen:
1. MARIE (107 en 11%) komt onder de volgende vormen voor: Maaike
2, Maria 14, Marianne 21, Marie 32, Marijke 7, Mary 1, Mia 9,
Mieke 3, Myriam 10, Ria 8.
2. Anne 81 met de volgende vormen: Ann 14, Anna 2, Anne 41,
Anneke 4, Annemieke 1, Annette 3, Annie 9, Anniek 7.
3. Katrien 50, met de vormen: Catharina 2, Catharine 6, Katarina 6,
Katelijn 3, Katelijne 4, Katherine 1, Kathleen 7, Katrien 22.
4. Matine 49, met de vormen: Martina 1, Martine 48.
5. Carine 47, met de vormen: Carina 2, Carine 45.
6. Dominique 35.
7. Marleen 33.
8. Caroline 25.
9. Christine 23.
10. Ingrid 21.
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Tabel van de enkelvoudige naamvorm
BRUGGE
1948

ROESELARE
1948

1958

1958

JONGENSNAMEN
1

Jean

53

Patrick

66

Erik

12

Patrick

18

2

Willy

40

Mare

58

Geert

12

Dirk

17

3

Jacques 34

Luc

53

Freddy

11

Geert

17

4

Johan

Johan

47

Luc

11

Johan

14

5

Robert 29

Dirk

45

Ronny

11

Luc

13

6

Roland 29

Philippe

42

Noël

10

Francky

10

7

Luc

Jean

39

Marc

9

Rudi

9

8

Freddy 25

Geert

37

Eddy

8

Jean-Pierre 8

9

Mare

25

Jan

33

Jean-Pierre 7

Philip

8

10

Eric

24

Dany

27

Donald

6

Bart

7

11

Daniel

24

Franky

24

Ivan

6

Freddy

7

12

Paul

23

Rudy

24

Jean

6

Marc

7

13

André

22

Paul

23

José

6

Martine

48

Maria

15

Carine

19

29

27

MEISJESNAMEN
1

Marie

91

2

Monique 43

Carine

45

Rita

13

Marleen

10

3

Maria

40

Anne

41

Monique

12

Martine

10

4

Rita

39

Dominique 35

Magda

10

Katrien

9

5

Annie

33

Marleen

33

Jenny

9

Linda

9

6

Anne

30

Marie

32

Annie

8

Christine

8

7

Christiane 30

Caroline

25

Christiana 7

Rita

7

8

Nicole

Christine

23

Christina

7

Ingrid

6

9

Godelieve 19

Katrien

22

Christine

6

Caroline

5

10

Jeannine 15

Ingrid

21

Liliane

6

Godelieve 5

11

Cécile

Marianne

21

Rosa

6

Hilde

5

12

Claudine 14

Linda

20

Dina

5

Mireille

5

13

Ingrid

Dorine

19

Jacqueline 5

Myriam

5

28

14
14

Biekorf. Jaargang 60

312

Algemeen overzicht
Jongens.
Addy 2, Alain 3, Albertus 1, Albrecht 1, Alex 1, Alexander 5, André 2, Antoine
1, Arnold 1, Arnoud 1, Arthur 1.
Bart 10, Benedict 1, Benedictus 1, Benny 1, Benoit 1, Bernard 6, Bob 1, Bruno
2.
Carlo 2, Carlos 2, Christiaan 7, Christian 4, Claude 1.
Daniel 7, Dany 27, Didier 4, Dimitri 1, Dirk 45, Donald 1, Dominiek 1, Dries
1.
Eddy 14. Edouard 1, Edwin 1, Eric 18, Erwin 9, Etienne 1.
Felicien 1, Fernand 1, Filip 11, Francis 5, François 3, Frank 13. Franklin 1,
Franky 24, Frans 4, Freddy 5, Frederik 2.
Geert 37, Gerard 3, Gerwin 1, Gery 1, Gian 1, Gilbert 2, Gino 3, Ghislain 1,
Guido 13, Gunter 1, Guy 13, Gwen 1.
Hans 9, Harry 1, Hein 1, Hendrik 5, Henk 3, Henri 3, Herman 4, Hervé 2, Herwig
1, Hubert 2, Hugo 2.
Ignace 3, Ivan 3.
Jaak 1, Jacobus 1, Jacques 5, Jan 33, Jean 39, Jim 1, Jimmy 4, Joan 2, Johan
47, John 3, Johny 6, Joost 1, Joris 6, Jos 1, José 1, Jozef 4, Juanito 1, Julien 1.
Koen 1, Koenraad 4, Kristoffel 1, Kurt 1.
Laurent 1, Leo 1, Leopold 1, Lode 2, Lodewijk 1, Louis 1, Luc 53, Lucien 1,
Ludo 3.
Manuël 1, Marc 58, Marcel 1, Marino 1, Marnix 7, Martin 18. Maurits 1, Michaël
1, Michel 13.
Nico 3, Nicolas 1, Noël 3, Norbert 2.
Omer 1.
Pascal 1, Patrick 66, Paul 23, Peter 20, Philippe 42, Pierre 6, Piet 3, Pieter 2.
Rafaël 1, Reginald 2, Renaat 1, René 2, Richard 2, Rik 11, Robert 3. Robin 2,
Robrecht 1, Roger 2, Roland 4, Ronald 4, Rony 18, Rudy 24.
Serge 6, Silvaan 1, Stefaan 5, Stephan 2.
Théo 1, Thierry 7, Tom 1, Tony 2.
Vincent 1.
Walter 1, Werner 5, Wilfried 3, Willem 2, William 3, Willy 8, Wim 2, Wouter
2.
Xavier 2.
Yvan 8, Yves 6, Yvo 1.

Meisjes.
Adelheid 1, Andrea 1, Ann 14, Anna 2, Anne 41, Anneke 4, Annemieke 1,
Anette 3, Annie 9, Anniek 7, Ariane 1, Armanda 1, Astrid 1.
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Barbara 1, Beatrijs 2, Beatrix 1, Bénédicte 1, Benita 1, Bernadette 13, Bettina
1, Betty 2, Brigitte 9.
Carina 2, Carine 45, Carmina 1, Caroline 25, Catharina 2, Cathérine 6, Cécile
2, Chantal 11, Christa 2, Christel 8, Christiane 5, Christine 23. Claudine 7,
Colette 4, Corine 1.
Daisy 2, Danielle 5, Delphine 1, Denise 1, Désirée 1, Diana 4, Diane 4. Dina
1, Dominica 1, Dominique 35, Dorine 19, Doris 5,
Edith 1, Elisabeth 1, Elise 1, Els 4, Elsje 2, Erika 2, Eveline 1, Evi 1.
Fabienne 5, Fanny 1, Fernande 1, Francine 8, Francisca 1, Frangoise 1, Frieda
4, Frida 1.
Geertrui 5, Geneviève 2, Georgia 1, Gerda 2, Gina 4, Ginette 3, Godelieve 6,
Gratienne 1, Greta 12, Grietje 1.
Han 1, Hanneke 1, Hélène 1, Hilda 2, Hilde 10, Hildegarde 1.
Ines 1, Inge 1, Ingrid 21, Isabelle 4.
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Jasmine 1, Jeannine 2, Jeannot 1, Jens 1, Jessie 1, Johanna 2, Josseline 2.
Karin 2, Karoline 1, Katarina 6, Katelijn 2, Katelijne 4, Katherine 1, Kathleen
7, Katrien 22, Kristine 2.
Leen 1, Leentje 1, Lena 3, Lieve 3, Lieveke 1, Liliane 1, Linda 20, Lucia 1,
Lucrèce 1, Ludwina 1, Lutgarde 5, Lutgart 6.
Maaike 2, Maehteld 2, Maddy 1, Magda 2, Manon 1, Margareta 4, Maria 14,
Marianne 21, Marie 32, Marijke 7, Marina 11, Marinka 3, Marleen 33, Marlinda
1, Martina 1, Martine 48, Mary 1, Maureen 2. Mia 9, Michèle 3, Micheline 1,
Mieke 3, Miranda 2, Mireille 2. Monica 2, Monique 12, Muriel 1, Myriam 10.
Nadine 9, Nana 1, Nancy 2, Nathalie 1. Nelly 2. Nicole 15, Noëlla 1.
Odette 1, Olga 1, Olivia 1.
Pascaline 1, Patricia 4, Petra 1.
Régine 3, Renée 1, Ria 8, Rika 3, Rita 18, Rosa 3, Rose 2, Rosita 1.
Sabine 6, Sonja 7, Sonia 1, Sophie 1.
Tania 1, Tanja 1.
Victoire 1.
Veerle 6, Vera 8, Véronique 11. Viviane 2.
Wilma 1.
Yolanda 1, Yvette 1, Yvonne 1.
H. STALPAERT

Volk uit het noorden
De straatheren
De Wateringen zijn in het Brugse Noorden altijd machtige instellingen geweest en,
hoewel hun statuten in de jongste jaren enigszins gewijzigd werden, zijn zij dat
grotendeels nog. Als werkgevers zijn zij niet te onderschatten; voor belangrijke
werken doen zij beroep op biezondere ploegen, maar zij hebben ook vast personeel
in dienst. Vroeger was dit ook zo.
Bij de standvastige werklieden had men de ‘straatheren’, die tot taak hadden de
zandstraten, die aan de Watering toebehoorden, in goede staat te houden. Hiertoe
volstonden meestal een paar mannen per gemeente, en nu was het geen uitzondering
wanneer deze mannen dertig tot veertig jaar aan dit werk bleven, zodat geen mens
uit de ganse streek hun onbekend was, en zij, de straatheren, door de bevolking als
autochtone en onmisbare individuen werden beschouwd.
Thans worden veel wateringstraten allengerhand overgenomen door de respektieve
gemeenten, die ze in de mate van het mogelijke verharden. Maar vroeger waren er
tal van zandige veldwegen die eeuwig-kronkelend van hoeve tot hoeve liepen. In de
winter zakten wagens en driewielkarren bijna tot aan de as in vele putten. Maar hing
de lente in de lucht, dan werd bij iedere hoeve zand gedolven en de slijkweg werd
opnieuw in een zandstraat herschapen. Iedere hoeve had een zandput; de boeren
wisten waar ze best op hun land schoon zand konden delven, en zij gingen het voeren
waar het zijn moest. Voor dit werk trokken zij niet tegen omdat zij er
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de noodzaak van inzagen, en ook wel een beetje omdat zij wisten dat de
grondeigenaars een lange arm hadden in de Wateringen.
De straatheren kwamen 's morgens in de vroegte toe en gingen hun koffiekruik of
hun keteltje eten te warmen zetten bij de boer die het dichtstbij woonde. Met het
uitgekapte zand vulden zij de putten en de diepe karresporen en rondden zij de wegen
schoon af. Zij herplaatsten de staken die de zijwegels, voor kerkgangers bestemd,
moesten beschermen; - staken die al of niet moedwillig door boereknechten waren
omvergereden.
Twee straatheren die rond de eeuwwisseling hun gangen hadden te Dudzele waren
Logghe-tje en Heinten Rammelaere. Logghe-tje verhief zijn gestalte niet hoger dan
anderhalve meter boven de begane grond, en heel dikwijls was hij het voorwerp der
plagerijen van schoollopende boerejongens. Zijn maat, Heinten, was groter van stuk
maar zijn intellektuele bagage was merkelijk lichter. Bij de vervoeging van zijn
werkwoorden had hij het niet verder gebracht dan de infinitiefswij ze. Verder had
hij een uitgesproken afkeer voor hofsteden waar mond- en klauwzeer heerste of
onlangs geheerst had; zijn vaste overtuiging was het immers dat de mensen met hun
gespleten hoeven uiterst vatbaar waren voor deze kwaal. ‘Wieder ook plage kriegen
kûn, wieder ook spletstenen hên!’ zei Heinten.
Logghe-tje en zijn maat stierven tijdens de oorlog van veertienachttien. Dan kwam
er een nieuwe tijd. De Wateringen zaten diep in de schulden en lieten steeds minder
hun zandstraten afronden. Nu zijn er geen zomers meer zoals vroeger, beweren de
bejaarde lieden. In ieder geval zijn er geen straten meer waarlangs de blote voeten
diep doorzinken in het dof-gele, broeiend-hete zand.
Juni 1959.
L. DENDOOVEN.

Viswegelkens van Doest
In Biekorf hiervoor blz. 256 wordt naar meer gegevens gevraagd over de viswegelkens
van Doest. Voor mijn toponimische studie over Lissewege vond ik echter ook niets
meer dan hetgeen in De Flou s.v. en in Van Hollebeke (Lisseweghe, son église et
son abbaye, 1863, blz. 92) wordt medegedeeld. Ik vermoed echter dat het voetpad,
de Heistwegel genaamd in de Atlas van Buurtwegen (1842), een restje van een van
die wegelkens zou kunnen zijn.
Johan BALLEGEER

Edelmans rijkdom en boerenrijkdom
De waarde van de munt is van 1489 tot 1585 zo gedaald, schrijft Emmanuel van
Meteren († 1612) in zijn Nederlandtsche Historie, dat ‘een Edelmans rijckdom van
ouden tijden nu een Boerenrijckdomme is, eens Landtsheeren doen (toenmaals) nu
een Koopmans rijckdom’.

Gapers en Kopers
‘Ghemeenelic van twee gaepers comter eenen cooppere’. - Spreuk in 1509
voorkomend in v. 181 van het Spel van Tilleghem van Cornelis Everaert.
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Mengelmaren
In memoriam Kanunnik Dochy
1900-1959
Een figuur is ons ontvallen, een leraar en leidsman die velen de weg naar hoger leven
heeft gewezen. Die zijn klassieken kende en hun vormende waarde in zijn persoon
uitstraalde. Een geduldige, een verzoener die ouderen de jongeren leerde begrijpen,
en in jongeren de waardering stichtte voor werk op lange termijn. Non in commotione
Dominus, zo was zijn leus.
Geboren Ardooinaar, vergroeid met Brugge, volbloed Westvlaming, en als zodanig
zielsverwant minder aan Rodenbach dan aan De Laey, wiens eigenhandige brieven
hij verzamelde. Een harmonische geest die visie en vakmanschap als ziel en lichaam
van elk kunstwerk beschouwde. Zijn artistieke aanleg richtte hem naar het
studiegebied van de kunstgeschiedenis waar onze oude Vlaamse Meesters zijn vak
werden. In dienst van deze studie reisde hij veel naar buitenlandse musea en bracht
hij een ongemeen rijke vakkundige bibliotheek samen. En de weg naar Biekorf liep
niet ver. Als leraar woonde hij deur aan deur met onze redactie, en met nieuwjaar
1930 deed hij zijn intrede in het Berek en in het blad zelf met een studie over de
twistvraag Campin-Vander Weyden. Een onderwerp dat door de vernieuwde critiek
van de Bruggeling Emile Renders weer actueel geworden was. Ook zijn volgende
bijdragen in Biekorf hadden de verdienste de jongste ontdekkingen en de nieuwe
inzichten op het gebied van onze Vlaamse Meesters, aan de hand van een flinke
documentatie, aan onze lezers bekend te maken. Aldus volgden op elkaar zijn studiën
over het laatste werk van Jan van Eyck (O.L. Vrouw met de proost van Maelbeke)
in 1930; over Vlaamse schilders in Spanje: Juan de Flandes in 1931 en Michiel
Sithium in 1932; over Pieter Breugel in 1931. Zijn bijdrage over Breugel en de
keikoppen (1932) ruikt zelfs naar de volkskunde en de keuken van Biekorf. De
tijdelijke overgang naar Moeskroen kwam zijn medewerking onderbreken, niet zijn
belangstelling voor en zijn steun aan ons blad.
Zijn zware taak belette hem niet in 1947 een waardevol en praktisch overzicht van
de Schilderkunst te Brugge te publiceren, een werk dat in 1956 bij de Gidsenbond
een tweede uitgave beleefde, nadat het in 1952 in een franse bewerking verschenen
was. (Zie daarover Biekorf 1956, 188-189).
Wat hij voor de verfraaiing van de Brugse kathedraal heeft uitgewerkt, blijft
spreken van zijn liefde voor de schoonheid van het huis Gods en van zijn fijne
kunstzin. Het prachtige nummer van het tijdschrift West-Vlaanderen (1958, nr. 5)
gewijd aan de Brugse hoofdkerk was zijn opzet en voor een goed deel zijn werk. Om
de kunstschatten van zijn kerk ook bij het volk bekend te
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maken, liet hij de laatste jaren kleine afbeeldingen verschijnen met uitleg over het
schilderij van O.L. Vrouw van Smarten, over ‘Jezus op zijn blokske’ en over het
populaire Christusbeeld uit het ‘Passiehuizeke’ van St.-Salvators.
Wegwijs als hij was in de oude kunsthandel, had hij een keur van panelen en
doeken in zijn persoonlijk ‘museum’ samengebracht: daar mochten zijn vrienden en zijn vriendenkring omvatte veel beroemde namen uit onze kunstwereld en veel
opkomende talenten - goede stukken zien van anoniemen als de Meester der
vrouwelijke half-figuren, van bekende meesters als Brouwer, Vrancx, Hobbema, en
een Pietà uit de kring van Van Dyck.
In de laatste jaren was hij meer en meer de spil geworden van de kunstbescherming
te Brugge: als voorzitter van ‘De Vrienden van de Stedelijke Musea’ heeft hij in
korte tijd veel verwezenlijkt. En wat hij voor het Westvlaams Kunstenaarsverbond
geweest is werd op ontroerende wijze uitgesproken door de voorzitter, dhr. Jozef
Storme, onder het gelui der endeklok van een Kathedraal die nog veel van zijn
initiatief mocht verwachten.
God lone hem zijn dienst aan kunst en volk. En zijn toewijding aan Sinte
Luudgaarde-Biekorf.
A.V.

Maria van Bourgondië verongelukt te St.-Pieters-op-de-Dijk?
De Kroniek van Vlaanderen, o.m. van Nikolaas Despars, vertelt dat Maria van
Bourgondië in maart 1482 verongelukte op jacht in de bossen van Wijnendale. Zij
werd naar Brugge overgebracht en stierf er op 27 maart.
Weledele Heer Coppieters uit Gent zond ons kopie van een geschreven blad
afkomstig uit het sterfhuis van Jonkvrouwe Coppieters († 1869). Volgens deze nota
- het schrift is van ca. 1700 - zou de jonge hertogin verongelukt zijn op het
grondgebied van S.-Pietersop-de-Dijk en er de eerste zorgen hebben ontvangen in
het kasteel Coppieters, dat vroeger aan de familie Veranneman toebehoorde. Zeer
duidelijk en betrouwbaar schijnt ons deze tekst niet. Wij delen hem hier mede voor
wat hij waard is. - R.H.
p>‘De princesse Vrouw Mari heeft tot het laste van haer leven sulck een
groote devosie gehad aen het mirakelbeeld van de h. Dryvuldigheid dat
zy gheordoneert heeft zoo haest dat zy ghevallen was van haer peert op
een troncke in een graght daer nu jeghenwoordigh staedt het capelleken
van Sint Huberecht op de groote wegh gaende naer Meetkerke op de
prochie van Sint Pieters op den dyck van waer sy is gebrocht gheweest op
een vervallen casteel ende leengoedt ghenaempt de seven torren daer noes
over het capelleken op de prochie van Sint Pieters. Welck vervallen casteel
van als dan was toebehoorende aen de selve familie van Veranneman die
men van houde tyden altydt naemde heere ten seven torren, heeft de
voorseide Vrouw Marie, naer dat zy vermaeckt was van hare quetshure
ter stondt gheordoneert dat men soude ghebeden doen hebben aen het
miraculeus beeldt van de h. dryvuldigheydt int huys Richeboum
(Richebourg?)...’.
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Schuttersgilde en schuttershof te Oekene
‘Er bestond t'Ouckene in 1663 eene schattersgulde welke haar schietplein had langs
de Cortrijckstraete (dat is de oude Peperstrate of hedendaagsche kalsijde). Het schuthof
was in de herberg Sint Hubert’. (Volgens nagelaten geschriften [ca. 1925] van A.
Cagneaux, blz. 69).
Betreffende het schuthof ‘Sint Hubert’ vinden wij het volgende:
‘Jacobus Cauwe, gehuwd met Cornelie Veranneman uit Rousselaere (Cooremart),
bezat in 1709 een zeker recht op de herberg St. Hubert te “Ouckene op de plaetse”;
daerbij eene brouwerij met eene logie staende bij de pastorij van Ouckene, met
brouwersalaam, ketels en materiael’ (Archief Roede van Menen, notarisakten en
protocollen).
De oudst gekende brouwer te Oekene was Guilelmus Berghman, fs Caerels, gehuwd
met Isabeau Cauwe. In 1699 woonde hij er ‘dichte by de kerke’. Zijn echtgenote
behoorde tot de familie Cauwe van Roeselare, waarvan de afstammelingen heden
nog de gekende ‘Brouwerij Cauwe’ in stand houden.
In een oud kerkregister van Oekene, lezen we dat er op 27 sept. 1847 (in de
kermisweek) een solemnele mis gedaan werd voor de ‘Gildebroeders van de
schuttersgilde Sint Sebastianus’. Was dat nog dezelfde gilde van 1663, onder een
andere naam?
‘Over een 50-tal jaren was hier nog een gaaiperse, geplaatst in den meersch gelegen
rechtover de herberg Den Hert. Of deze pers betrek had met de gilde van 1663 is
wel mogelijk’ (A. Cagneaux).
De meers waarop de gaaipers stond was gelegen ter plaatse waar heden de maalderij
Pieter Donck is en het plein waarop het nieuw gemeentehuis is gebouwd. Rechtover
stond de onlangs gedempte herberg Den Hert. Was dat de vroegere herberg Sint
Hubert, het schuttershof? Wel mogelijk!
Wanneer de schuttersgilde opgehouden heeft te bestaan, hebben we niet kunnen
achterhalen. En van de gewezen brouwerij te Oekene is slechts nog één spoor
overgebleven: de thans nog bestaande herberg ‘De oude Brouwerij’.
F.M.W.

Grenshandel met Roubaix
Over Roubaix en de Vlamingen (hiervoor blz. 284) geraakt men nooit uitverteld. Ik
bracht er, in mijn prille jeugd, vacantiedagen door en zag er berggeiten melken in
de straat van deur tot deur. Daar waren de hanevechters die naar Waregem en
Kruishoutem kwamen bij de smeden om stalen hanesporen. Daar waren de
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boterkutsers die naar de markten kwamen om boter voor Rijsel, Roubaix en Toerkonje.
En daar waren ook de mannen die de zilverstukken van 5 frank naar Frankrijk
sjouwden voor de premie van 2 frank op duizend.
Mijn vriend Vermeersch van Deinze kwam eens in Constantine in Algerië en
hoorde daar de apothekeres Frans spreken met een Vlaamse tongval. Toen hij haar
vroeg of ze van de kanten van Dentergem niet 'n was, zei ze: ‘Neen-ik, 'k ben van
Kruishoutem’. Ze was beginnen vrijen met de jongen van een boterkutser van Roubaix
die later apotheker werd.
Dat behoort allemaal tot de verdwenen betrekkingen tussen Roubaix en
Kruishoutem.
G.P.B.
De belangwekkende mededeling van G.P. Baert over ‘Articles de Roubaix’ (hiervoor
blz. 284) liet in mij een woord opduiken dat ik in mijn jeugdjaren te Kortrijk dikwijls
gehoord heb: fripier. Zo noemde men die kleermakers-winkeliers die goedkope
klederen maakten (of lieten maken) uit occasie-stoffen of coupons van Roubaix en
hun winkels hadden meestal in de Lange en de Korte Steenstraten. Hun artikels waren
‘gereed om te dragen’ (confectie) en zij staken de Franse arbeiders in 't nieuwe eà
vue heel de zondagvoormiddag. Mijn vriend Baert zal weten te zeggen of mijn
herinnering aan die fripiers juist is?
E.N.

Scherminkelen
Het scherminkelen (ketelmuziek; fr. charivari) bij het afbreken van huwelijksbelofte
was te St.-EIoois-Winkel:
‘slaan met deksels van potten en pannen
en toeten in kannen’.
J.H.

Scherminkelen is verboden. Te Koekelare-Warande heb ik dat weten gebeuren in
1952. De rijkswacht reed er naar toe en de scherminkelaars verdwenen.
R.S.
Bij een afbreken van huwelijksbelofte is dat tweemaal gebeurd gedurende de laatste
tien jaren, te Ingooigem. Er werd nog gescharminkeld dat horen en zien vergingen,
in de avond, met al wat poten klinkwerk was; ook met fluitjes. Het signaal werd een
paar keer gegeven met een clairon. De gendarmerie van Anzegem was er vlug bij en
van af de derde avond werd de bende uiteengedreven, en het echode nog uit veel
kanten. Was het de jongen die afbrak, dan kreeg hij een strooien vrouw (grote pop),
- was het 't meisje, dan kreeg zij een strooien man in de perelaar of op het dak.
R.V.
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Op Kunstambacht te Parijs
Hiervoor blz. 32
Het zal wel waar zijn dat Westvlamingen zich in de beeldhouwkunst gingen
vervolmaken naar Parijs. Ook Oostvlamingen deden dat, o.m. Joris Verbanck van
Gent, die thans nog leeft, schepper van de ‘Hulde aan de gebroeders Van Eyck’ bij
't Duivelsteen te Gent, en lid van de Koninklijke Academie. Hij was er leerling van
de geniale Auguste Rodin en stond er naast andere houwers ‘aan de pointeerstand’,
dat is uit het ruwe marmerblok de steen uitkappen tot op een vooraf bepaald punt,
niet al te ver van de uitspringende delen van het te houwen model in gips.
Lange jaren geleden wist hij mij te vertellen dat er nog andere Vlamingen bij Rodin
wrochten.
G.P.B.

Sint-Elooi van de gareelmakers
De gareelmakers laten zich door de boeren betalen op Sint-Elooi (1 december). De
boeren komen van na de vroegmis een voor een alles vereffenen van heel het jaar.
Zo is nog heden het gebruik te Moere.
R.S.

Nog over Leiemossels
(zie hiervoor blz. 25, 60 en 91)
Dat Leiemossels in de noodjaren 1845-1849 een welkome spijs waren voor de
hongerlijdende bevolking, was niet enkel het geval langs de Leieboorden te Deinze,
maar ook in de streek van Wevelgem en Lauwe. Zo schreef O. Depoorter, in zijn
boekje over ‘Deken Darras, held der liefdadigheid’ (uitgegeven in 1931, zie aldaar
de voetnota op blz. 11):
‘Ook in Lauwe en omstreken heerschte hongersnood. Hier hielp de Goddelijke
Voorzienigheid, door mosselen te laten groeien in de Leie... Deze mossels waren
grooter dan de gewone en zaten vast in 't lisch, dat toen weelderig in de Leie groeide.
Er werd te dien tijde in de Leie niet geroot en alleen in 't midden van de rivier was
de weg open voor de scheepvaart. De beide kanten stonden vol lisch. De mossels
verleenden een aangenaam (sic) en nuttig voedsel en waren zo overvloedig dat men
ze kon uitscheppen en dat ze de bevolking van Lauwe en omliggende, tot van
Moeskroen, geriefden’.
Over de ‘aangenaamheid’ van dit voedsel lopen de meningen nogal uiteen; zie het
getuigenis van Hendrik van Doorne, hiervoor blz. 25.
En was in de jaren 1840 de Leie nog niet de Gouden Rivier van het vlasbedrijf?
F.M.W.
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Vraagwinkel
Blauwe en Rode Kaproenen te Ieper
Het speciaal politiekorps (bestendige wacht) in de drie grote steden van Vlaanderen
werd, in de 14e en 15e eeuw, genoemd naar de kleur van het hoofddeksel, de kaproen,
die door de mannen en hun officieren gedragen werd. In de handboeken leest men
dat te Gent witte, te Brugge rode, te Ieper blauwe kaproenen gedragen werden. In
de Sententiën van Ieper in 1381 (ed. De Pelsmaeker p. 335) verschijnt echter een
zekere Clay Viverman van Ename, die veroordeeld wordt omdat hij, als hoofdman
van de rode kaproenen (kievetain des rouges capprons), brand gesticht had in het
kasteel van Merkem. De bende van Viverman schijnt toch eerder bij Ieper dan bij
Brugge te behoren. Maar wat dan gedaan met de kleur van die kaproenen? Wie ziet
er klaar in?
C.B.

Uitvaartgebruik
Op sommige plaatsen zou men tegenwoordig, bij het laatste vaarwel op het kerkhof,
het strooien van aarde op de kist (vroeger met de hand, nu meestal met een schop)
vervangen door het strooien van palmtakjes of van bloemen. Zo hoorde ik toevallig.
Juiste gegevens daarover (plaats, tijd en omstandigheden) worden gaarne verwacht.
C.B.

Appelmaten
Wat bedroeg de appelmate die vroeger op onze markten in gebruik en voorgeschreven
was bij de verkoop van appelen? Een zekere Mathieu Millin maakte in 1402, voor
rekening van de stad Brugge, tegelijk ‘appelmaten ende musselmaten’. Jacob
Claeyssin leverde in 1483 twee nieuwe appelmaten voor de donderdagmarkt te
Blankenberge. Ik heb nog de mosselen weten verkopen per mate, en misschien weet
iemand te zeggen hoeveel de inhoud van die mosselmate bedroeg. Van een appelmate
heb ik nooit horen spreken. Hoe lang is die buiten gebruik?
F.L.

Karroen hebben
Wat is karroen? Het w. komt voor in de zegswijze ‘karroen hebben’, die in een Brugs
boekje van 1727 opgegeven wordt als synoniem van ‘het byltjen soecken’, d.i. vitten,
bezwaren zoeken waar er geen kunnen zijn, een speld in een voer hooi zoeken.
A.C.
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De Drie Koningen in de naamgeving
Melchior Claesman werd in 1659 begraven in de St.-Jakobskerk te Brugge. Broeders
van hem waren een Gaspard en een Balthasar Claesman. Een vierde broeder was
Michel gedoopt. Komt deze naamgeving voor drie gebroeders = drie Koningen ook
elders voor?
J.C.

Getijdenboek als vontegift
Jonkvrouw Marie van Marivoorde overleed te Brugge in 1549; zij was nauwelijks
26 jaar. De inventaris van haar sterfhuis vermeldt: ‘Een schonen ghetyde bouc met
een zeiveren sluutsel doverleden ghegheven ter vonte’. Is dit geval alleenstaande?
R.D.
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[Nummer 10B]
Het klokkengietersgeslacht De Leenknecht (alias Van Harelbeke)
In de ‘Vraagwinkel’ van Biekorf, 1958, blz. 288, vermeldt K.A. dat de
standaardgewichten van de stad Brugge, in 1307, geijkt werden door Jan van
Haerlebeke en stelt zich de vraag of deze bronsgieter(?) soms niet verwant was met
de Gebroeders van Harelbeke die, op het einde van dezelfde eeuw, voor het stadhuis
van Damme een paar klokken leverden en, volgens J. Weale, de naam ‘de Leenknecht’
droegen.
In het volgend nummer (blz. 303) deelt Dom Nicolas Huyghebaert een paar van
zijn bibliografische aantekeningen mede in verband met bekende klokken van de
gebroeders van Harelbeke en de Leenknechts. Nog later haalt A. De Bruycker (blz.
379) de tekst aan van de stadsrekening 1397-98 van Damme en verwijst naar de
gegevens die J. Weale publiceerde in ‘Bruges et ses environs’ in verband met vier
Leenknecht-klokken te Jersi in Denemarken. Meer resultaat leverde de gestelde vraag
niet op.
Intussen zijn wij onze eigen aantekeningen eens gaan nazien; we hebben over oude
klokken nagevraagd bij vrienden en hadden het geluk te mogen beschikken over de
nota's van E.H. Jan De Cuyper te Kortrijk. Nu alles samengebracht is en geschikt,
vormen deze aantekeningen een heel lijstje Leenknecht-klokken, zodat we heel wat
beter de activiteit van die gietersfamilie leren kennen en waarderen. Jammer dat
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alles zo fragmentarisch en onvolledig moet blijven; aan het samenstellen van een
geslachtsboom kan niet worden gedacht. Voor ieder klok kunnen we maar gebruik
maken van de bestaande publicaties; archiefonderzoek ter plaats zelf zou wellicht
kunnen ophelderingen brengen. Ook zijn we bewust dat onze lijst ver van volledig
blijft; we hopen en wensen alleen maar dat ze weldra bijgewerkt en aangevuld worde
door onze lezers.

Daniel en Roger (zijn broeder) van Kortrijk
1. 1365 - PENCRAN (bij Landerneau), Finistère - Bretagne. Gieters: Daniel en Roger
van Kortrijk.
Opschrift: Gotische hoofdletters; op één regel bovenaan:
+ MARIA: DANIEL: ET: ROGERUS: FRATER: EIUS: DE: CURTRACO:
FECERUNT: NOS: ANNO: DNI: M CCC LXV.
Afmetingen en gewicht: onbekend.
Het woordje ‘nos’ laat vermoeden dat samen met deze Mariaklok nog (een) andere
gegoten werd(en), waarmede zij een tweeof driegelui vormde. Klok waarschijnlijk
herkomstig uit Vlaanderen. Het is ons niet bekend of de klok thans nog bestaat.
Bibl. Bon de Bétlvune. La Cloche de Pencran (Finistère), BGOK. 1913-14, blz.
157-158. - Roger Rodière. Fondeurs de Cloches. SEPC Buil. T. XXXIII Réponse
349.
2. 1368 - SAEBY, Løve Herred (bij Kalundborg), Seeland - Denemarken.
Gieter: Daniel van Kortrijk.
Opschrift: Gotische hoofdletters; op één regel bovenaan:
+ ANO: DNI: M CCC LXVIII: DANIEL: DE: CORTIKE: ME: FECIT.
Afmetingen: ø 115 cm. H. 120 cm. Gewicht: onbekend.
Op de ene zijde van de klok komen 14 onduidelijke indrukken voor van
muntstukken; aan de andere drie met daarbij nog de indrukken van één grote ring en
van twee kleinere.
Klok waarschijnlijk herkomstig uit een burgerlijk gebouw van Vlaanderen. Het is
ons onbekend of de klok nog in wezen is.
Bibl. F. Uldall. Danmarks middelalderlige Kirkeklokker, blz. 71 en 77-78. - F. Uldall.
Nederlandsche klokken in Denemarken, in Verslagen omtrent 's Rijks verzamelingen
van Geschiedenis en Kunst, 1894, blz. 11-13; 1900. blz. 44-46; 1910, blz. 11 vv.
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Willem Leenknecht (alias) van Harelbeke
3. 1379 - VEURNE. St.-Niklaaskerk, Stadsklok ‘Bomtje’.
Gieter: Willem van Harelbeke.
Opschrift: Gotische hoofdletters; op twee regels bovenaan:
+ ARMA VOCO SIGNIS / PER ME CLAMATUR ET IGNIS / ET
PERCUSSA FORIS / DISTINGO TEMPUS IN HORIS / ANNO DOMINI
M CCC LXXIX MAGISTER WILLELMUS DE HAERLEBEKE ME
FECIT IN HONORE DEI + MARIA VOCOR + XPS VINCIT + XPS
REGNAT + XPS IMPERAT + O MATER DEI MTO MEI.
Onder de tekst op een banderol:
+ DANIEL LOVIS GAF DIT CRUUS;.(1)

Klok van Pencran Incipit van de tekst. - Zie nr. 1

Afmetingen: ø 142 cm. H. 118 cm. Gewicht: 1917 kg.
Deze gemeenteklok - die dienst deed als alarm- brand- en uurklok - is na
electrificatie in 1954 jammerlijk gebarsten; een onvergeeflijke fout werd begaan
door deze klok te laten omgieten. Het trouw copiëren van de oude tekst op de nieuwe
klok kan ons

(1) Wij hebben hier een opschrift in versvorm (de / tekens werden door ons toegevoegd);
vandaar dat de tekst niet zo gemakkelijk te vertalen valt. Tegen de vertaling van de
Béthune (BGOK. 1906-07, blz. 244 en 395) staan we volgende versie voor: ‘Door
mijn (alarm)tekens roep ik te wapen / ik verwittig bij brand / langs buiten beslagen
(met een hamer) verdeel ik de tijd in uren’. Het eindvers ‘O Mater Dei juto mei’ zoals
het bij sommige geschiedschrijvers voorkomt, berust op een slechte lezing van de
letter m (als iu). Ten andere de bede ‘O Mater Dei memento mei’ komt op
middeleeuwse kunstwerken regelmatig voor.
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niet schadeloos stellen voor het verlies dat het vernietigen van deze oude klok
betekent. Ze vormde een enig dokument om de gietwijze en het stemmen van klokken
in vroeger eeuwen na te gaan.
Bibl. H. Van de Velde. Anciennes Cloches: Le Bomke de Furnes, An. Em. XIV,
(1855-56), blz. 277-284. - Buil. Gilde St-Thomas et St-Luc, T. II (1871-73), blz.
129. - De Potter, Ronse en Borre. Geschiedenis van Veurne, Dl. II, 1875, blz. 266.
4. 1383 - SINT-WINOKSBERGEN, Belfort - Stormklok.
Gieter: Willem Leenknecht.
Opschrift, afmetingen en gewicht: onbekend.
‘Meester Willem Leenknecht, “die men hiet de clocghieter”, had “ghemaect in
tiden verleden” eene klok van het belfort; “Poortmeesters, scepenen ende raed vander
stede van Berghen, int Westland” betalen aan Jan Venant te Brugge, het saldo van
wat zij, wegens het vermeerderen van het gewicht der klok, nog schuldig waren aan
Lysbet, zijne vrouw, die weduwe was van Willem Leenknecht, en het magistraat van
Brugge levert van Venant's bekentenis een acte af den 29o April 1391 (Stadsarchief
Sint-Winoksbergen)’.
- Prosper Verheyden. Beiaarden in Frankrijk, Antwerpen, 1926, blz. 201.
Uit deze belangrijke tekst blijkt dat Willem Leenknecht begin 1391 overleden
was; mogen wij veronderstellen dat Willem in Brugge gehuisvest was, aangezien
zijn weduwe aldaar woonde?
Bibl. I. Harrau. Histoire politique & religieuse de Bergues-Saint-Winoc, Dunkerque
1906, T.I. blz. 115. - Pr. Verheyden, a.w. blz. 42.

Jan de Leenknecht (alias) van Harelbeke
5. 1381-1388 - BERGEN, Tour de briques.
Gieter: Jan van Harelbeke.
Opschrift:
ON M'APPELLE MARIE SI AY MELODIEUX SON JE FU FAICTE
ET FONDEE AN L'INCARNATION MIL TROIS CENT QUATRE
VINGT HUIT AU CASTIEL DE MONS MONSIEUR JEAN DE
HARLEBEK ME FEIT.
Afmetingen en gewicht: onbekend.
‘On peut considérer comme le premier beffroi de Mons une tour située entre les
églises de Saint-Germain et de Sainte-Waudru... La ville y entretenait quatre cloches
(fondées en 1381, par J. de Harlebeke et placées lors d'une restauration de la tour en
1381-1390)’. - Paul Faider & Henri Delannay. Mons, 1928, blz. 120-122.
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Het gaat dus om een gemeenschappelijke toren, genaamd ‘Tour de briques’, gelegen
aan het koor van de St.-Waltrudiskerk, die dienst deed als gemeentetoren en als
kloktoren voor beide kerken. Vandaar dat er nog al eens verwarring voorkomt onder
de geschied-
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schrijvers die de klok van 1388 nu eens als stadsklok bestempelen en haar dan weer
toekennen aan de hoofdkerk. Deze toren verdween tijdens de Franse Omwenteling;
de klokken werden gesmolten in 1799. Het opschrift zelf van de klok, ons bewaard
door een kroniekschrijver uit de 17e eeuw, A. Vinchant (Ann. du Hainaut, T. V, 1852,
blz. 241), schijnt te wijzen op een stadsklok, zoals die van Veurne, gegoten binnen
de kasteelomheining. Waarschijnlijk waren de oudere (1381) klokken van Jan van
Harelbeke reeds verdwenen of hergoten toen Vinchant zijn aantekeningen maakte;
zo is het praktisch onmogelijk geworden om uit te maken hoeveel klokken Leenknecht
voor Bergen heeft gegoten.
Bibl. de Behault de Dornon. Notice historique sur les cloches et les carillons de Mons,
Ann. Acad. roy. arch. Belg. T. LIII, blz. 244. - L. Devillers. Le passé artistique de
la ville de Mons, blz. 78. - G. Descamps. Mons, Guide du touriste (1894), blz. 25.
6. 1395 - KORTRIJK, Belfort (St.-Maartenskerk) - Uurklok.
Gieter: Jan de Leenknecht.
Opschrift:
VICTOR ES MINE NAME MIIN LUUT SI GODE BEQUAME VAN
TEMPEESTE BEHOET GOD AL ALSO VERRE MEN MIIN LUUT
HOEREN SAL IAN DE LEENKNECHT MAECTE MI ANNO DOMINI
M CCC XCV.
Afmetingen: onbekend; gewicht: 3251 pond.
‘Na de brand- en rooftocht der Franschen te Kortrijk in 1382, werd het belfort ca.
1392 hersteld. De schepenen bestelden een nieuwe klok, een nieuw uurwerk en een
nieuwen man om de uren te slaan. De klok heet in alle rekeningen uurklok omdat ze
de uren aankondigde. Het was Jan de Leenknecht die ze in 1394-95 goot (“Meester
Janne den Leenknechte van dat hi de huerclocke maecte, ende al de stoffe leverde,
dewelcke stoffe vors. wouch IIIm IIc LI pond”). Zij was zwaarder dan de voorgaande
(door de Franschen weggevoerd naar Dijon), dewijl zij alleen 3251 pond woog’. Th. Sevens. Beelden op het Belfort van Kortrijk, in Programma van de Reuzestoet,
Kortrijk 12 sept. 1926, blz. 27.
Deze klok werd van het belfort overgebracht naar de toren van de St.-Maartenskerk
in 1542 (Mededeling door J.M. Berteele) waar ze bij de kerkbrand van 1862 gesmolten
is.
Bibl. Ch. Mussely. Notice Historique sur l'Eglise et la Tour de Saint-Martin à Courtrai,
1863. blz. 22.
7. 1395 - SLUIS, Stadhuis - Uurklok.
Gieter: Jan Leenknecht.
Opschrift:
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Afmetingen en gewicht: onbekend.
Dit opschrift staat vermeld bij J.H. Van Dale, Een blik op de vorming der Stad
Sluis en op den aanleg harer vestingswerken van 1382 tot 1587, Middelburg, 1871.
Op blz. 114-115 citeert de auteur een paar posten uit de stadsrekening van 1 sept.
1394 tot 1 sept. 1395: ‘Meester Jan Leenknecht, de klokgieter, over zijne kosten, dat
hij was te Brugge, om de voorz. klokspijs te helpen koopen: 2 sch. 4 gr.’ - ‘Den
voorz. meester Jan Leenknecht, meester klokgieter zoo voorzeid is, van zijnen loone
en arbeide dat hij om de voorzeide klok te gieten, te viere (vure) deed 3400 pond
klokspijs, mitsgaders de klokspijs die de voorz. stede van hare oude klokken en
schellen te voordeele hadde: van elken honderde een nobel, komt: 10 pond 4 sch.
Zijnen knapen en mesnieden (huisgezin) gegeven in hovesscheden eenen nobel... 6
sch.’.
De vraag kan gesteld of Van Dale het woord ‘van Aeltre’ wel juist heeft gelezen;
wij zijn geneigd in dit woord eerder een verkorting te vinden voor ‘Curtrike’ ofwel
‘Harlebeke’. Spijtig dat de tekst niet meer kan nagegaan worden aangezien de klok
gesmolten is tijdens de brand van het stadhuis in 1944.
8. 1396 - SLUIS, Stadhuis - Schelle.
Gieter: Jan Leenknecht.
Opschrift, afmetingen en gewicht: onbekend.
‘Dezelfde Jan Leenknecht vergoot de nieuwe schel. Dit blijkt uit het volgende:
“Jan van den Stalle van dat den 10 van Wedemaand (juni) '96 hij gezend was aan
meester Jan Leenknecht, den klokgieter, te Gend, om te komen vergieten de schel,
nu hangende in den nieuwen toren van schepenen huize”.
Met deze schel riep men de schepenen op ter vierschare en ten vergaderingen van
de wet’. - J.H. Van Dale. a.w. blz. 115. Ook deze klok is niet meer in wezen.
9. 1401 - DIEST, Sint-Sulpitiuskerk - Schelle.
Gieter: Jan de Leenknecht.
Opschrift, afmetingen en gewicht, onbekend.
‘8 april 1401 - Meester Jan de Leenknecht, die men heyt die clocghietere van
Ghent, geloefde... die doelschelle die hy, Meester Jan, cortelinge gegoeten heeft, te
verghietene alsoe dat se waile ende loffelec luden sal ende dat se gans ende gaven
wesen sal; ende wair 't dat dairaf mysvyele, soe geloefde hy, Meester Jan, die selve
schelle noch op sinen cost te verghietene, ende gans ende gaven ende van goede lude
te makene, ende te houdene jaer ende dach in hoeren goede lude, ende gans ende
gave te blive, al arghelyst wutghesloten’. (Stadsarchief, Diest, Schepenakten
1393-1402, fol. 132 nota).
Bibl. E. Frankignoulle en P. Bonenfant, Notes pour servir à l'histoire de l'art en
Brabant, Brussel, 1935, blz. 123-124.
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Gebroeders van Harelbeke
10. 1370 - DAMME, O.-L.-Vrouwkerk.
Gieters: Drie Gebroeders van Harelbeke.
Opschrift:
IHESUS IS MINEN NAEM MIN LUUD ZI GODE BEQUAEM DRIE
GHEBROEDERS MAERTEN MI VAN HARELBEKE WAREN ZI M
CCC LXX.
Afmetingen en gewicht: onbekend.
Dit opschrift staat vermeld bij F. Van de Putte. Notes sur quelques cloches de la
Flandre (AnEm XVI (1862-63), blz. 344. Kan. G.F. Tanghe. Parochieboek van
Damme (1862) geeft dezelfde tekst, doch met ‘anno 1356’ in plaats van 1370. De
klok zou verdwenen zijn tijdens de Franse bezetting van 1794. Waar beide schrijvers
die opgave haalden blijft onbekend. Het mag eigenaardig heten dat J. Weale (Bruges
et ses environs, 1862, blz. 189), die gewoonlijk nauwkeurig is, deze Jezusklok niet
vermeldt.
11. 1376 (?) - DAMME, O.-L.-Vrouwkerk.
Gieters: Drie Gebroeders van Harelbeke.
Opschrift:
DRIE GEBROEDERS MAEKTEN MY VAN HARLEBEKE WAREN
ZY MARIA IS MYNEN NAEM ENDE MYNEN KLANK IS WEL
AENGENAEM
Afmetingen en gewicht: onbekend.
Waar J. Weale (a.w.) naast het opschrift van deze klok geen jaartal opgeeft(2),
vermeldt Kan. Tanghe voor de Mariaklok: ‘Maria is mynen naem: 1466’. We kunnen
moeilijk dit jaarcijfer aanvaarden omdat de bekende klokken, getekend door de drie
gebroeders, dateren tussen 1370 en 1398. Waarschijnlijk zal 1466 een slechte lezing
zijn voor 1376. Spijtig dat Weale en Tanghe hun bronnen niet vermelden zodat wij
het moeten stellen met een vermoedelijk jaartal. Ook deze klok verdween met de
Franse Omwenteling.
12. 1377 - IEPER, Belfort - Uurklok.
Gieters: Drie Gebroeders van Harelbeke.
(2) Weale citeert de tekst in gotische letters; of het naschrijven van de oorspronkelijke tekst even
nauwkeurig gebeurde is een andere vraag. Ook bij Tanghe is in het opschrift van de Jezus-klok
hier en daar een verschrijving ingeslopen: ‘Jezus is myn name / myn luud moet Gode zyn
bekwaeme / drij gebroeders maecten my / van Haerlebeke waeren sy / anno 1356’. De
gegevens voor Damme danken wij aan de welwillendheid van Dhr. R. Vandenberghe.
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Opschrift:
X ANNO: DOMINI: M X CCC X LXXVII X TRES X FRATRES X ME
X FECERUNT X DECURTRACTS X ORATE X PRO X EIS: A:
Afmetingen: ø 114 cm. H. 125 cm. Gewicht: ca 1900 kg.
A. Vandenpeereboom (Ypriana, I, 1878, blz. 45-46) haalt dit opschrift aan met
een variante: ‘...tres fratres me fecerunt debusineis...’; voor dit laatste woord tracht
hij een verklaring te vinden in de Iocaliteit Busigny, Le Cateau, Noord-Frankrijk.
De auteur heeft in de Stadsrekeningen trachten de klokgieter terug te vinden en
vermeldt ten onrechte Jan le Boom. ‘A Jakeme le Boom de fondre le clomp de la
huerclocke pesant 1023 livres: 9 1.’. Jacob (en niet Jan) de Boom was te Ieper een
bekende loodgieter en kan dus niet in aanmerking komen als klokgieter.
Vandenpeereboom vermeldt verder: ‘Item a Jean de Courtray de ce quil fait a le
huerclocke: 3 1. 4 s.’ zonder aandacht te schenken aan deze vreemdeling in wie wij
de klokgieter terugvinden, en die hier geciteerd wordt en betaald om een klein bijwerk.
De kosten van de nieuwe klok werden normaal ingeschreven onder de rubriek ‘Diverse
uitgaven’ van de stadsrekening; welnu deze moet reeds ten tijde van Vdp. verloren
geweest zijn(3). De aanduiding van Jan van Kortrijk is bizonder belangwekkend omdat
ze ons de naam van één der gebroeders laat kennen. De Ieperse klok ging verloren
tijdens de oorlog 1914-18.
13. 1390 - HALLE, St.-Martinuskerk - Kleine Mariaklok.
Gieters: Twee Gebroeders van Harelbeke.
Opschrift: gotische minuskelen; op één regel bovenaan:
+ II: GHEBROEDERS: MACTTEN: MI: DANEL: EN: MICHHIL: VAN:
HARLEBEKE: ANNO: DMI: M CCC XC: MARIA: EST: NOMEN:
MEUM.
Afmetingen: ø 125 cm. H. 100 cm. Gewicht: 1176 kg. Toon: MI.
De tekst is gevolgd door een kop (muntstuk?) en op de klokwand (onder het woord
‘van’) komt een Lieve Vrouwbeeldje voor dat omringd is door onduidelijke
versieringen.
Bibl. L. Everaert en J. Bouchery. Geschiedenis der Stad Halle, Dendermonde, 1874,
blz. 24. - Joseph Possoz. L'Eglise St-Martin à Hal. Mém. Cercle Hist. et Arch. de
Hal, 1934-35, blz. 170.
14. 1392 - DAMME, Stadhuis.
Gieter: onbekend - vermoedelijk de Gebroeders van Harelbeke.
Opschrift: gotische minuskelen; op één regel bovenaan:
+ ANNO

M

CCC

XCII

A

(3) Inlichtingen welwillend verstrekt door Dhr. Oct. Mus. De lezing ‘decurtracis’ werd door ons
voorgesteld als vermoedelijke en betere versie voor het onbegrijpelijke ‘debusineis’.
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KLOKKENGIETERS DE LEENKNECHT

Klok van Halle Zie nr. 13 Copyright A.C.L. Brussel

Klok van Esbonderup Zie nr. 21 Foto Nationalmuseum Kopenhagen
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Afmetingen: ø 53 cm; gewicht: onbekend.
Onze toeschrijving berust alleen op het feit dat de gebroeders van Harelbeke in
Damme reeds gewerkt hadden voor de kerk en later een tweede klok zullen gieten
voor het stadhuis. Dit klokje is nog aanwezig op het stadhuis te Damme en is het
oudste van West-Vlaanderen.
Bibl. J. Weale. Bruges et ses environs, 1875, blz. 273.
15. 1398 - DAMME, Stadhuis - Uurklok.
Gieters: Drie Gebroeders van Harelbeke.
Opschrift: gotische minuskelen; op één regel bovenaan:
+ ANNO DNI M CCC XCVIII
FECERUNT HARLEBEKE (4)

TRES

FRATRES

MICHI

Afmetingen: ø 101 cm. Gewicht: 2064 pond.
Uit de stadsrekeningen van 1397-98 is ons bekend dat deze klok gegoten werd
door Daniel en Michiel de Leenknecht: ‘Item in ougst betaelt Daneel den leenknecht
ende Michiele zinen broeder, clocghieters, van den huerclocke te verghietene...’.
(fol. 41 vo). Deze klok is nog in wezen.
Bibl. J. Weale. Bruges et ses environs, 1875, blz. 273-74. - - A. De Bruycker, Biekorf,
1958, blz. 379.
16. 1400 - HONDEGEM (Noord-Frankrijk).
Gieters: Drie Gebroeders van Harelbeke.
Opschrift:
+ MARIA IS MINE NAME DRIE GEBROEDEREN MAECKTEN MI
BEQUAME VAN HARLEBEKE ANNO DOMINI M CCCC.
Afmetingen en gewicht: onbekend.
Dit opschrift is een door ons aangevulde en verbeterde lezing van volgende
gebrekkige tekst: ‘Anno Domini M. CCCC. - Maria is mine nam - Drie Gebroederen
maeckten mi. Beqv Vannorkelme.’ aangehaald door L. De Baecker in ‘Les Flamands
de France...’ Gent, 1850, blz. 268. Deze klok ging verloren bij het instorten van de
toren in 1878 ofwel bij de kerkbrand van 1910. (Inlichting Dr. Luc Devliegher).
17. 1402 - BEVERE (bij Oudenaarde).
Gieter: vermoedelijk de Gebroeders van Harelbeke.
Opschrift:

(4) In dit opschrift zou de tekst moeten luiden: ‘Tres fratres me fecerunt...’; in het woordje
‘michi’ een afkorting zien van ‘Michiel’ brengt evenmin een oplossing.
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HAERLEBEKE (van een zy) ANNO DNI M. IIIIC. II.
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Afmetingen: onbekend; gewicht: 323 steenen.
Deze tekst is herkomstig uit een inventaris van de klokken uit de kastelnij
Oudenaarde, aangeslagen door het Geuzenbewind en verkocht op 21 augustus 1579
te Oudenaarde aan Jan van Lede fs Jans, aan 7 guldens en 10 stuivers het honderd
pond. Het opschrift is onvolledig; de copist noteert wat hij kan lezen ‘van een zy’.
Bij gemis aan nauwkeuriger gegevens schrijven wij deze klok toe aan de (twee of
drie) gebroeders van Harelbeke.
Bibl. L. Van Lerberghe en J. Ronsse. Audenaersche Mengelingen. T. III (1948).
blz. 160. F. Van de Putte. An. Em. T. XVI (1862-63). blz. 336.

Daniel en Michiel de Leenknecht
18. 1400 -?.... Kastelnij Oudenaarde.
Gieter: Michiel de Leenknecht.
Opschrift:
+ MARIA ES MYNEN NAME MYN GHELUYT ES GODE BEQUAME
MICHIEL DE LEENKNECHT HEEFT MY GHEMAECT INT IAER
ONS HEEREN M. CCCC.
Afmetingen: onbekend; gewicht: 203 steenen.
Dit naar bovenvermeld inventaris (zie no 17): ‘Noch een clocke daer up stont:
Maria... Michiel de Leenvuecht (sic!)...’ (a.w. blz. 161).
19. 1401 - GENT, St.-Pietersabdij - zes klokken.
Gieters: Daniël en Michiel de Leenknecht.
Opschriften: onbekend.
Afmetingen en gewicht: onbekend.
Bij Pr. Verheyden, (Beiaarden in Frankrijk, Antwerpen 1926, blz. 42, noot 2) lezen
wij: ‘Michiel en Daniel de Leenknecht, gebroeders, gieten zes klokken in accoord
voor den abt van Sint-Pieters te Gent, in 1401’. Spijtig dat de auteur zijn bron niet
vermeldt.
20. 1401 - GENT, St.-Niklaaskerk - één klok.
Gieter: Michiel de Leenknecht.
Opschrift: onbekend.
Afmeting en gewicht: onbekend.
Prosper Verheyden (a.w. & a.p.) noteert: ‘Daniel (de Leenknecht) goot reeds een
klok voor Sint-Nikolaaskerk te Gent in 1401’. Zonder referentie.
21. 1406 - ESBøNDERUP (bij Hillerød), Seeland - Denemarken.
Gieters: Daniel en Michiel (de Leenknecht?).
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Opschrift: gotische minuskelen; in dubbel rij bovenaan:
+ KATERINE * ES * MINE * NAME * MIIN * LUUT * SII * GOD *
BEQUAME * DANIEL * MICHIEL * MAECTEN * MI * ANNO * DNI
* M * CCCC * VI * IACOP * IOSEEPS(5)
Afmetingen: ø 97 cm. H. 100 cm. Gewicht: onbekend.
De tekst eindigt op een soort draakversiering (geen muntstuk). Deze klok bevindt
zich niet meer in de kerk; na het barsten ervan (vóór 1933) werd ze verkocht aan een
privaat persoon. Of ze nog bestaat is ons onbekend.
Bibl. Uldall. a.w. (zie no 2).
22. 1412 - JERSI (bij Køge), Seeland - Denemarken.
Gieter: Meester Daniel (de Leenknecht?).
Opschrift: gotische minuskelen; op één regel bovenaan:
+ MARIA ES MINE NAME GODE SI BEQUAME MEESTER DANIEL
MAECTE MI ANNO DNI M CCCC XII.
Afmetingen: ø 76 cm. H. 84 cm. Gewicht: onbekend.
J. Weale in zijn ‘Bruges et ses environs’ (4e uitg. 1884, blz. 237) noteert: ‘L'église
de Jersie au Danemark possède encore quatre cloches fondues par Daniel et Michel
de Leenknecht en 1376, 1389, 1406 et 1412’. Vermoedelijk bedoelt Weale de vier
klokken aangegeven door Uldall (a.w.) waarvan maar één in Jersi voorkomt (of
voorkwam?); drie van de aangeduide jaartallen zijn eveneens foutief.
23. 1413 - GENT, St.-Pietersabdij - vier klokken.
Gieters: Daniel en Michiel de Leenknecht.
Opschriften: onbekend.
Gewicht: respectievelijk 10.000 - 8.000 - 6.000 - 4.000 pond.
Edm. De Busscher. Notice sur l'abbaye de Saint-Pierre à Gand. (Overdruk uit Ann.
Soc. des Beaux-Arts, 1847, blz. 75) sprekend over de vernieling van die kerk tijdens
de beroerten van 1578-79, zegt betreffende de klokken: ‘Parmi celles qui furent
brisées ou enlevées, il y en avait quatre, fondues en 1413 par les frères Daniel et
Michel De Leenknecht, sous l'abbé Jean V dit de Maeyghem, et pesant respectivement
10.000, 8.000, 6.000 et 4.000 Ib. Elles avaient été confectionnées en partie avec du
cuivre de Gosselaer [Goslar] fourni par le monastère et ne coûtèrent pour fonte et
placement que 36 lb. de gros’. Zonder referentie(6).

(5) De naam ‘Iacop Ioseeps’ kunnen we best vergelijken met die van de Veurnse klok (no
3) ‘Daniel Lovis’; we vinden hier de vroegste gevallen waar de naam van schenkers
en vooraanstaande personen op de klok vermeld staan.
(6) De bibliografische gegevens over de Gentse klokken danken wij aan de welwillendheid van
Dhr. Jos Denys, Conservator van het Rijksarchief.
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24. 1416-1429 - DOORNIK, Belfort - Vigneron-klok.
Gieter: Michiel de Leenknecht?
Opschrift: onbekend; gewicht: 2500 pond.
In een studie van F. Desmons. Cloches et Carillon du beffroi, verschenen in de
‘Revue Tournaisienne’ T. VIII (1912), blz. 43-44, lezen wij dat de stad Doornik in
1416 het hergieten van de Vigneronklok toevertrouwde aan zekere ‘Michel de Gand’.
Het werk viel niet mede zodat de klok viermaal (20 aug. 1416 - 6 aug. 1417) moest
hergoten worden vooraleer ze voldeed aan de opdrachtgevers. In verband met dit
hergieten vernoemt de auteur als gieter ‘Michel Lemaire, dit de Gand,... bourgeois
et manant de ladicte ville de Tournai’. Hoogstwaarschijnlijk werden hierbij, zoals
het gebeurde voor Ieper (zie no 12), twee personen, met een gelijke voornaam,
verward: de klokgieter Michel de Gand en een lokale gieter Michel Lemaire. Zoniet,
dan begrijpen wij niet waarom de klokgieter in zijn eigen stad niet bij zijn eigen
naam zou genoemd worden. Ten andere wij menen voor ons vermoeden een
bevestiging te vinden in het feit dat de gebarsten Vigneron in 1429 hergoten werd
‘par le même Michel, alors à Bruges’. Welnu we weten (zie no 28) dat Michiel de
Leenknecht in 1429 te Brugge woonde, na waarschijnlijk eerst een tijdlang in Gent
verbleven te hebben. Spijtig dat met het verdwijnen van het stadsarchief te Doornik
alle navorsing onmogelijk geworden is; ook de klok is verdwenen.
25. 1418 - HERLUFMAGLE (bij Naestved). Seeland - Denemarken.
Gieters: DaniEl en Michiel (de Leenknecht?).
Opschrift: gotische minuskelen; op één regel bovenaan:
+ PIETER * ES * MIIN * NAME * MIIN * GELUUT * SII * GODE *
BEQliAME * DANIEL * MICHIEL * MAECTEN * MI * ANNO * DNI
* M * CCCC * XVIII.
Afmetingen: ø 116 cm. H. 118 cm. Gewicht: onbekend.
De tekst, die samengesteld is uit gelijkaardige letters en roosjes als die van klok
o
n 20, eindigt eveneens op een draakmotief. Het is ons onbekend of de klok nog in
wezen is.
Bibl. Uldall. a.w. (zie no 2).
26. 1423 - TIELT, Belfort - Uurklok.
Gieter: Michiel de Leenknecht.
Opschrift: onbekend.
Afmetingen: onbekend: gewicht: 450 pond.
‘Item ghesend den vjden dach in marte (1423 n.s.) Jan Bibau ende Olivier den Hond
(schepenen van Tielt) te Brugghe, om te copene eene clocke, om te hanghene in de
vorseide stede up de halle, bi rade van vele notabelen vander stede, mids dat de clocke
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die te voren was, soo cleene was dat ment over al in de stede niet wel hoorde of
ongheval ghezyn hadde van brande...
Item betaelt te Brugghe van lyfcope als de clocke ghecocht was om te hanghene
in de stede vorseit up de halle... 46 sc. par.
Item betaelt meester Michiele den Leenknecht, gheseit clocghieter, van eene clocke
jeghen hem ghecocht om te hanghene up de halle in de vorseide stede, weghende iiij
ende vyftich pond te iiij scelen elc pond, beloopt 90 pond par.’. (Rekening der Stad
Tielt 1422-23).
Bibl. Fragmenta, T. I (1887) blz. 111-112.
27. 1429 - BURBURG, O.-L.-Vrouwkerk.
Gieter: Michiel Leenknecht.
Opschrift: gotische minuskelen; op één lijn bovenaan:
+ PARROCHIA * B B * DECORAT * HEC * NOI E * SARRA
* TALE * QUE * FECIT * Z * SURREXERE * DE * TERRA * ABBAS
* BERTI * B B * SI L * Z * ABBATISSA * P P OSIT' *
WATENIS * DRICHA * Q * CU * MILITISSA * AN O * DN I
* Mo * CCCCo * XXIXo * LEE KNECHT *
* MICHI *
Afmetingen: onbekend; gewicht: 2000 kg.
Deze niet gemakkelijke tekst namen wij over naar Roger Rodière, (Notes
Archéologiques sur les églises de la Flandre Maritime, Buil. Soc. Etud. Prov. Cambrai,
1936, blz. 71-73) die hem als volgt interpreteert: ‘Parrochiam Brocborch decorat hec
nomine Sarra / talemque fecit et surrexere de terra / Abbas Bertini Brocborch simul
et abbatissa / Prepositus Watenis Drinchamque cum militissa’. De tekstlijn eindigt
op ‘Leenknecht’; onder dit woord komt (afzonderlijk tussen twee roosjes) ‘Michi’
voor. Hiervoor vindt Rodière geen verklaring, hoewel de betekenis duidelijk is:
‘Michi’ is de verkorting voor ‘Michiel’(7).
Deze klok is, samen met de volgende, gesmolten tijdens de brand van de kerk in
mei 1940.
28. 1429 (?) - BURBURG, O.-L.-Vrouwkerk.
Gieter: Michiel Leenknecht.
Opschrift: gotische minuskelen; op één regel bovenaan:
+ ECCLI E
FECIT *(8)

........... LEENKNECHT

DE

BRUGIS

ME

(7) A. Samsoen, Pastoor-Deken van Burburg, deelde ons het opschrift in vertaling mede: ‘La
Paroisse de Bourbourg me décore du nom de Sara. L'abbé de Saint-Bertin (Jean de Griboval),
l'abbesse de Bourbourg (Marie de la Chapelle), le Prévôt de Watten (Jacques Chevalier) et
la Dame de Drincham (Isabelle de Ghistelles, fille du Seigneur d'Ekelsbeke) m'ont donné
naissance en 1429 - Michel Leenknecht m'a faite’.
(8) De oorspronkelijke tekst konden we niet terugvinden; de vertaling ervan luidt: ‘La
paroisse de Bourbourg m'a donné le nom de Judith l'an du Seigneur 1429 - Michel de
Leenknecht de Bruges m'a faite’.
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Afmetingen en gewicht: onbekend.
R. Rodière (a.w.) vermeldt dat hij van dit klokje maar de helft van het opschrift
kon opnemen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om een werk van Michiel dat
hetzelfde jaar als de grote klok gegoten werd.

Colaert (en zoon Jan) de Leenknecht
29. 1410 - BEVEKOM, St.-Sulpitiuskerk.
Gieters: Colaert en Jan de Leenknecht.
Opschrift: gotische minuskelen; op één regel bovenaan:
♣ MARIA ♣ ES ♣ MIIN ♣ NAME ♣ MIIN ♣ LUIT ♣ SI ♣ GODE ♣
BEQUAME ♣ COLAERT ♣ DE ♣ LEENKNECHT ♣ EN ♣ IAN ♣
MICHIEL ♣ SIN ♣ SONEN ♣ MAECTE ♣ MII ♣ TE ♣ GEND ♣
WONEN ♣ SII ♣ INT ♣ IAER ♣ ONS ♣ HEEREN ♣ M ♣ CCCC ♣ X ♣
Afmeting: ø 121 cm. Gewicht: 1200 à 1300 kg.
We geven dit opschrift onder voorbehoud. In het ‘Inventaire des objets d'art... de
l'arrondissement de Nivelles’ (Brux. 1912, blz. 31) komt het als volgt voor: ‘Maria
is myn name myn luit si Gode bequame Polaert de Leenknecht et Jan Michel sin
sone maecking te Gent woonen sy. Int jaer ons Heeren M CCCC X’. Deze lezing is
stellig foutief. Een paar verbeteringen hebben wij te danken aan onze vriend Prof.
J.M. De Smet en zijn assistent P. Lourdeaux, uit Leuven, die onmogelijk de klok op
een bevredigende wijze konden benaderen. De versie die wij vooropzetten is dus
niet meer dan een vermoedelijke lezing. De klok is nog steeds in gebruik.

(Willem en) Jeroen de Leenknecht
30. 1435 - MOERBEKE, (Waas).
Gieter: Jeroen (zoon van Daniel) de Leenknecht.
Opschrift, afmetingen en gewicht: onbekend.
Fr. de Potter en J. Broeckaert. Gesch. Gemeenten O.-Vl. arr. Gent, Dl. 5, Moerbeke,
blz. 41, vermelden dat Gerem de Leencnecht, zoon van Daneel, in 1436, een klok
voor die kerk goot. Pr. Verheyden, (a.w. & a.p.) schrijft: ‘Willem (en) Jeroen de
Leenknecht goten er eene (klok) voor Moerbeke in 1435’. - Zonder referentie. E.
Closson, La facture des instruments de musique en Belgique, Brux. 1955, blz. 91,
vermeldt een ‘Guillaume Leencnecht (v. 1436)’. - zonder verdere aanduiding. De
klok is niet meer in wezen.
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Geeraard de Leenknecht
31. 1436 - GENT, St.-Jacobskerk - twee klokken.
Gieter: Geeraard de Leenknecht.
Opschrift en afmetingen: onbekend.
Gewicht: respectievelijk: 16/1800 en 18/2000 pond.
Bij Fr. de Potter. Gent van den oudsten tijd tot heden. Dl. 7, blz. 37-38, lezen we
dat Geeraard de Leenknecht 2 klokken goot in 1436-37 voor de St.-Jacobskerk, een
van 18 tot 20 honderd pond, een van 16 tot 18 honderd pond. Als referentie wordt
verwezen naar het Register: Acten en Contracten van de Schepenen der Keure te
Gent over 1436-37, folio 27 (Stadsarchief Gent).
Zeer waarschijnlijk komen de gegevens die Prosper Verheyden (a.w. & a.p.)
aanhaalt in verband met deze en de andere Gentse Leenknecht-klokken (zie nrs 19,
20, 23, 30) uit deze registers. Het lag in de gewoonten van die tijd dat ambachtslieden
hun akkoorden voor de schepenen van de keure lieten registreren, vooral wanneer
het ging om belangrijke bestellingen.

Geslachtslijst van de klokkengieters
1365-1424
In bovenstaande lijst komen 43 klokken voor die ons de naam van niet minder dan
12 klokkengieters leren kennen. Slechts van Michiel de Leenknecht weten wij bepaald
dat hij in Brugge woonde (zie no 26, Tielt, 1423; no 28, Burburg, 1429). Dit gegeven
wordt bevestigd door de Brugse Poorterboeken waar we lezen: ‘Doe (1422 aug. 7)
cochte Michiel de Leenknecht filius Andries, gheboren van Haerlebeke, zyn
poorterscip, bi Jacop Reingoot’. (Poorterboek over 1418-1434, fol. 41)(9). Deze
aantekening is voor ons van het grootste belang, niet enkel omdat wij hier een
bevestiging vinden voor de herkomst van de klokkengietersfamilie uit Harelbeke,
maar ook omdat wij de vader van Michiel leren kennen: Andries de Leenknecht, van
wie ons echter geen enkel werk bekend is.
Uit verscheidene bronnen weten wij dat Michiel de broeder was van Daniel de
Leenknecht (zie o.m. no 15, stadsrekening Damme). Samen met Jan (zie no 12, Ieper),
hun oudere broeder, gieten zij verscheidene klokken (no 10-17) die ze tekenen als
het werk van ‘de drie gebroeders uit Harelbeke’. Dit samenwerken, dat valt tussen
de jaren 1370 en 1402, schijnt te wijzen op hun jeugdperiode, wanneer ze nog
ongehuwd thuis werkten. Dit belet niet dat Jan ook voor eigen rekening giet vanaf
1381 tot 1401 (no 5-9); hij

(9) De betekenis van ‘bi...’ is dat Jacop Reingoot zich borg stelde voor de nieuwe poorter. De
aantekeningen uit de Brugse Poorterboeken werden ons welwillend medegedeeld door Dhr.
A. Schouteet.

Biekorf. Jaargang 60

337
wordt nu eens ‘Jean de Courtray’ (no 12, 1377), dan weer ‘Jean de Harlebek’ (no 5,
1388) genoemd.
Van Daniel, die meestal samenwerkte met Michiel, kennen we maar één klok die hij
alleen zou gegoten hebben (no 22, 1412). Het is niet onmogelijk dat Daniel (en
Michiel) de Leenknecht zich te Gent vestigden aangezien het merendeel van hun
onsbekende klokken voor Gent werden gegoten. Het is ook het aanstippen waard dat
zij geen enkel maal de naam ‘van Harelbeke’ gebruiken op hun klokken, noch als
dusdanig aangetekend staan in de tijdsbronnen; ze dragen alleen de naam Leenknecht.
Waarschijnlijk was dit niet meer zo nodig als vroeger. We stellen immers vast dat
Jan, die in Kortrijk zeker geen onbekende was, er zijn klok tekent met zijn naam ‘Jan
de Leenknecht’, zonder meer; werkt hij (met zijn broeders) op een vreemde, dan is
hun familienaam niet zozeer van belang als wel de plaats waar zij kunnen
teruggevonden worden door nieuwe opdrachtgevers.
Waarschijnlijk was Daniel de vader van Willem, Jeroen (no 30) en Geeraard (no
31) de Leenknecht die we in het Gentse aantreffen. Of hebben we hier te doen met
een verlezing, zodat Jeroen (Gerem) en Geeraard maar één en dezelfde klokgieter
zou aanduiden? bronnenonderzoek in Gent brengt hier wellicht meer klaarheid,
evenals voor Colaert en Jan de Leenknecht (no 29).
Michiel de Leenknecht, de derde van de drie gebroeders, en veelal de medewerker
van Daniel, staat eveneens bekend met een klok die hij persoonlijk zou gegoten
hebben (no 18, 1400). Is ons vermoeden, in verband met het gieten van de
Vigneron-klok te Doornik (no 24) juist, dan is Michiel de Leenknecht te
vereenzelvigen met ‘Michel de Gand’ en dan zou hij, zoals we reeds voorop zetten,
een tijdlang in Gent verbleven hebben vooraleer in 1422 naar Brugge te trekken.
Naar het opschrift van de klok te Bevekom was Michiel de vader van Colaert en
Jan de Leenknecht. Het is waarschijnlijk dezelfde Colaert die wij terug aantreffen te
Doornik, in 1431, om er de Vigneron- (en Disner-klok), gegoten door zijn vader (zie
no 24), te verhangen in het belfort(10). Of wij Jan de Leenknecht mogen vereenzelvigen
met ‘Janne de clocghietere’ die te Brussel in 1414-1425 grondcijns betaalt aan de
armenkamer van Coudenberg en in 1469-1470 aan die van de Kapellekerk (E.
Frankignoulle en P. Bonenfant, a.w. blz. 138 en 143) is niet zo gemakkelijk om
uitmaken. Dan zou Jan te Brussel gehuisvest zijn geweest. Het voorkomen echter in
die jaren van andere klokkengieters met een

(10) ‘A maistre Colart, le fondeur des cloques...’ (Compte ouvrages 1431). Wij geloven dat F.
Desmons (rev. Tourn. T. VIII 1912, blz. 44) ten onrechte deze Colaert wil vereenzelvigen
met Maître Colart Bachin, fondeur tournaisien. Ernstig instuderen van alle Doornikse
archievenpublicaties kan hier wellicht het antwoord brengen.
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gelijke voornaam (Jan Hazaert, Jehan le Smet, Jan Zeelstman alias Zaman, Jan
Hoerken) kan niet anders dan die vereenzelviging bemoeilijken.
Wij waren zover met de redactie van dit artikel, toen E.H. Jan De Cuyper onze
aandacht vestigde op het inventaris van de verbeurdverklaarde goederen in het
Kortrijk-ambacht, opgemaakt tijdens de repressie na de slag van Westrozebeke(11) en
waarin wij een paar aanvullende gegevens nopens de Leenknecht's konden vinden.
Wij lezen daar o.m. ‘dit syn de verbeurde goede in de prochie van Beverne [bij
Harelbeke]... [van] dese [die] wonen in Ghend ende hebben goed in Beverne: ...Jan
de Leenknecht, Daniel de Leenknecht, Clais de Leenknecht ende Michiel de
Leenknecht ghebroeders syn gheruumt (gebannen) ut Beverne’ (fol. 223). Verder
gaat het over de verbeurde goederen in Waregem: ‘Eerst van den ghenen die te Ghend
binnen wonende syn: ...Jan de Leenknecht ende sinre broeders, die men heet de
clocghieters, binnen Warighem 7c lands te lettel renten’ (fol. 226). In voorgaande
aantekeningen gaat het om het gemeenschappelijk bezit van de gebroeders de
Leenknecht. Een paar posten hebben alleen betrekking op het goed van ‘Meester Jan
de clocghietere gheruumt zident den stride van Dixmude (1383) [waarvan wordt]
gheseit dat hi weunt in Henegauwe’. - ‘Beele syn moeder loosde syn goed [gelegen
in Beveren] of jegens mer Phylipse, den Jonghen, Capitain ende Baill. wesende in
die tyt, te Curtricke ende tgoed es tachter de rente van 3 jaren na onsen verstaen’
(fol. 224). Ook in Desselkem bezat Jan goederen: ‘Jan de Leenknecht, wonende in
Beverne, hadde in Dersselghem 6c lands houdende van den Abd van Sente Pieters
te renten int avenant van 16 sh. de bundre ende 1 havot corens te sourrenten, daerup
2 stocke navegroot’ (fol. 247).
Dit tijdsdokument biedt een aanvulling en bevestiging van wat we boven schreven.
Jan de Leenknecht vinden we inderdaad in 1381 en 1388 werkzaam in Henegouwen
en bepaald te Bergen. Het vermoeden dat Daniel en Michiel zich vestigden te Gent
wordt hier bevestigd. Wij vernemen daarbij dat de moeder van Jan, Beele heette en
dat naast de drie gebroeders nog een vierde: Clais de Leenknecht voorkwam. Het is
niet onmogelijk dat het zijn zonen zijn die we in de Brugse Poorterboeken aantreffen:
‘Michiel de Leenknecht filius Clais, gheboren van Ghent, cochte zyn poorterscip
upten ixsten dach van Meye (1421), bi Janne den Ram’ (Poorterboek over 1418-1434,
fol. 28). ‘Pieter de Leenknecht filius Clais,

(11) ‘Dit syn de verbeurde goede in Curtricke ende in Curtricke ambacht en dat daer toebehoort
overghegheven bi Mer Janne van Halewine, mer Philipse van Poelvoorde ende bi Gheerarde
van Schiervelde als ontfanghers daertoe ghedeputerd bi commissie van minen geduchten
Heere minen Heere van Vlaenderen’. Van dit inventaris, opgemaakt tussen dec. 1382 en aug.
1383, bestaat een afschrift in de Bibl. te Kortrijk; onze aanhalingen verwijzen naar dit hs.
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gheboren van Ghent, cochte zyn poorterscip upten iiijden dach van April (1422), bi
den heere Jan Dreelinc’ (ibid. fol. 37 v.). In margine komt bij de inschrijving van
Pieter ‘gratis’ voor, wat er op wijst dat hij het poorterschap kosteloos heeft bekomen,
wellicht omdat hij reeds vroeger poorter van Brugge was geweest.
Van Clais de Leenknecht, noch van zijn zonen Michiel en Pieter, is ons enig werk
bekend.
De Brugse Poorterboeken vullen nog op een ander punt onze gegevens aan; we
lezen immers: ‘Doe (11 aug. 1424) cochte Olivier de Leenknecht, gheboren uter
prochie van Waregheem, by Michiel de Leenknecht, de clocghietere’ (ibid. fol. 64).
Dat we in de persoon van Olivier een familielid van Michiel de Leenknecht
voorhebben, laat niet de minste twijfel over. Uitzonderlijk echter staat niet vermeld
van wie Olivier de zoon is; mogen wij hieruit afleiden dat Olivier de zoon is van
Michiel? die dan een tijdlang in Waregem zou verbleven hebben.
Een laatste telg van het grote klokkengietersgeslacht vinden wij terug in het
Poorterboek over 1434-1450 (fol. 7 v.): ‘Doe (7 nov. 1435) cochte syn poorterscip
Heynderic de Leenknecht filius Jans, gheboren van Ghent, bi meester Michiel de
Leenknecht’.
Wanneer wij alle gegevens samenbrengen dan komen wij tot volgende geslachtslijst
(de jaartallen zijn deze van de werkzaamheid):
Jan van Haerlebeke, zilversmid (en bronsgieter?), werkzaam te Brugge 1307(12).
Daniel (1365-1368) en Roger (1365) van Kortrijk, gebroeders(13).
Willem de Leenknecht van Harelbeke (1379-†1391), gehuwd met Lysbet.
Andries de Leenknecht van Harelbeke, gehuwd met Beele; hebben volgende
kinderen:
1. Jan de Leenknecht, van Harelbeke (1370-1402).
Heynderic de Leenknecht, geb. te Gent (1435).

(12) Op 21 febr. 1338 (1339) bekomt zekere Jan Leenknecht, uit Duinkerke, de toelating zich te
vestigen binnen Sint-Omaars (Mededeling Dom Vanmackelberg). Het blijft natuurlijk een
open vraag in hoever deze poorter verwant was met onze klokkengietersfamilie. Toch
vermoeden wij dat de Leenknechts ook wel in Noord-Frankrijk bedrijvig moeten geweest
zijn. - Een Jan van Haerlebeke (alias van Aerlebeke) verschijnt in Brugse oorkonden voor
het eerst in 1296; in 1320 wordt hij genoemd ‘den zelversmet’; in 1326 is hij burgemeester
van Brugge, in 1334 neemt hij deel aan onderhandelingen met Sluis (Gilliodts, Inventaire I
46, 357, 462; II 72). De tekst van 1307 luidt: ‘Janne van Haerlebeke als men der steide
ghewichte ikede in de bornecamere, daer van costen, ix. lb.’ (Gilliodts VI 20). Uit deze tekst
blijkt niet dat Jan v. H. een bronsgieter was; als zilversmid was hij bevoegd voor het ijken
van gewichten. Of hij met onze Leenknechts verwant is zal wellicht nooit kunnen achterhaald
worden.
(13) De aangehaalde data verwijzen naar gedateerd werk of naar bronnenvermeldingen. Voor de
gebroeders van Kortrijk hebben wij geen positieve gegevens dat ze zouden behoord hebben
tot de familie de Leenknecht. Klokkengieters echter kwamen in die tijden eerder zeldzaam
voor, zodat wij ze gerust kunnen rekenen tot het geslacht van Harelbeke.
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2. Daniel de Leenknecht (1370-1418).
Willem de Leenknecht (1435).
Jeroen de Leenknecht (1435).
Geeraard de Leenknecht? (1436).
3. Clais de Leenknecht.
Michiel de Leenknecht, geb. te Gent (1421).
Pieter de Leenknecht, geb. te Gent (1422).
4. Michiel de Leenknecht, geb. te Harelbeke (1370-1429).
Colaert de Leenknecht (1410).
Jan de Leenknecht (1410).
Olivier de Leenknecht? geb. te Waregem (1424).
Ten slotte volgt hier een lijst van de Leenknecht-klokken die (? = vermoedelijk)
nog in wezen zijn:
1365

Pencran?, Finistère, Frankrijk.

1368

Sasby?, Seeland, Denemarken.

1390

Halle, St.-Martinuskerk.

1392

Damme, Stadhuis.

1398

Damme, Stadhuis.

1406

Bsbønderup?, Seeland, Denemarken.

1410

Bevekom, St.-Sulpitiuskerk.

1412

Jersi?, Seeland, Denemarken.

1418

Herlufmagie?, Seeland, Denemarken.

Uit bovengaand lijstje blijkt dat het merendeel van de bewaarde
Leenknecht-klokken in het buitenland voorkomen. De verklaring hiervoor moeten
wij zoeken in de feiten die zich voordeden in 1578-79, het ‘rampjaar’ voor onze
middeleeuwse klokken. Door de opeisingen van de Generale Staten werden veel
klokken bijeengebracht te Antwerpen; zo kwam er o.m. op 15 januari 1579 een
binnenlander aangevaren volgeladen met klokken uit de streek van
Sint-Winoksbergen. Door een onverwachte wending in het krijgsgebeuren ontsnapte
het merendeel van deze klokken aan de kanonnengieterij. Antwerpen werd een echte
klokkenmarkt en verronselde het kostbaar roofgoed dat door de schippers verspreid
raakte over heel Noord-, West- en Zuid-Europa(14). Het is een feit dat onze vlaamse
klokken meestal aangetroffen worden in localiteiten die dicht bij havensteden gelegen
zijn.
Ingooigem.
A. DESCHREVEL

(14) Zie daarover Biekorf 1936, 275.
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Toponymica uit de kuststreek
(vervolg van blz. 187)
WESTDIJK. In ons vorig stukje ‘Toponymica’ (1959. blz. 186) hebben wij geschreven
over de Oostdijk van Groot-Reigarsvliet. De tegenhanger van deze Oostdijk was de
Westdijk, lopende van Brugge naar Blankenberge (Oude Blankenbergse Dijk),
waarover wij in 1939 schreven: ‘Het oudste grote dijkenstelsel, dat wij kennen,
dagtekent uit de 10e eeuw en bestaat uit den Ouden Blankenbergschen Dijk, dien wij
in het vervolg gemakshalve den Westdijk zullen heten... (in voetnota: Deze naam
komt niet in de oorkonden voor; wij gebruiken hem in tegenstelling met den naam
Oostdijk)’(1). Wij hebben echter sedertdien gevonden dat deze naam wel in de
oorkonden voorkomt.
De ommeloper van Uitkerke van 1752(2) beschrijft het eerste begin der Watering
van Eiensluis als beginnende ‘met de noortsyde aen het kerckhof van Blanckenberghe,
streckende met den westeynde aen den Westdyck’. Het lijdt geen twijfel dat het hier
gaat om de Oude Blankenbergse Dijk. Inderdaad lezen wij in de ‘Beschryving der
Vereenigde Wateringen van Eyensluys en Groot-Reygarsvliet’ van J. Drubbele
(Brugge, 1839): ‘Watering van Eyensluys. Eerste Begin... Paelt al verder zuyd aen
den Evendyk, west aen eenen weg en den ouden Blankenbergschen dyk, en oost aen
eenen vervallen weg den Steenweg genaemd,...’. De naam verschijnt reeds in de 15e
eeuw ‘in Huutkerke... an den dyc vorseit dat men heet den westdyc’ (1428, Bonis
Thosan)(3) (het gaat hier om de beschrijving van Oudemaarspolder, een polder die
zich uitstrekte van Uitkerke tot Heist ten N. van den Evendijk).
We moeten nochtans voorzichtig zijn! Het blijkt niet dadelijk uit de oorkonden
dat de naam Westdijk de oorspronkelijke naam van de gehele Oude Blankenbergse
Dijk was. Reeds in de 15de eeuw wordt deze naam gebruikt voor het gedeelte van de
dijk ten N. van de Evendijk, dus de westelijke dijk van Oudemaarspolder. Het is
echter zeer waarschijnlijk dat vroeger de gehele dijk Westdijk heette. Zullen we die
oude naam in ere herstellen? Ik voel er wel iets voor. Het is in ieder geval een heel
wat kortere en gemakkelijkere benaming dan ‘Oude Blankenbergse Dijk’. En wat
betreft de historische topografie van het oostelijk kustland, is het inderdaad de
Westdijk, vanwaar in oostelijke richting de gehele inpol-

(1) J. De Danghe. De oorsprong der Vlaamsche Kustvlakte. Knokke, 1939, blz. 96.
(2) Rijksarchief Brugge, Acq. nr. 3580, f. 185.
(3) Archief Groot-Seminarie, Brugge.
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dering van het oostelijk kustland is uitgegaan. Als tegenhanger van de Oostdijk is
deze naam bovendien heel suggestief.
VALKARSGOTE. Naam van een polder en watering te Knokke en Westkapelle, tussen
de Zeedijk (Gravejansdijk), de Knokkendijk, de Meunikendijk, de Dijk van 't Nieuwe
Land (monding van het Oude Zwin) en de dijk jegens Vagevierpolder (dijk die van
de linkerdijk van 't Nieuwe Land naar de Zeedijk loopt). Ook wel eens Volkaartsgote
geheten.
De oudste ons bekende vermelding is die in een oorkonde van 1408 betreffende
de verwoesting van landerijen door stuifzand uit de duinen: ‘Vervloghen vanden
dunen in de wateringhe van volkaersgote binnen sinte Katheline ten Cnocke, omtrent
acht ghemeten lands ende ook een groot dorp daerby staende. hiet ten Vyfhuuse,
ende al te nieten zonder twee cleen woonsten’(4) (Vyfhuuse = wijk waaraan de naam
van de hofstede Vyfhuuse of Wittenhuuse ten Haesegerse herinnert).
De naam Valkarsgote of Volkaartsgote betekent: gote (waterloop) van Valkaart
of Volkaart. Waar deze gote lag in de voormalige schorren buiten de Meunikendijk,
is thans niet meer te achterhalen.
In een paar oorkonden duikt ook de naam Volkaar tskinderengote op. Aldus lezen
wij in de ommelopers van de Burg van Brugge(5) uit 1468 en 1501 volgende teksten:
1468: ‘inde prochie van waescappele inden polre die men heet volkaerds kinderen
gote an toochsten hende vanden polre streckende tot houden sbus polre tusschen der
moenkin land of eenzyde ende den zeedyck of anderzyde’.
1501: ‘inden polre diemen heet volkaertskinderengote antoochstende (= aan 't
bovenste einde) vanden polre streckende tot bouden sbus polre (= Boudewijn
Butspolder) tusschen der monekinland ande eenzyde ende den zeedycke opdander
zyde’.
De polder heette dus oorspronkelijk Volkaartsgote of Volkaartskinderengote en het
lijdt dus niet de minste twijfel dat we hier in 't eerste lid met de persoonsnaam Volkaart
te doen hebben.
VALKAART (DEN). Voorgaand toponiem mag niet verward worden met de naam den
Valkaart te Westkapelle: ‘jeghenoode gheheeten den valckaert’ (Proossche, reg. nr.
624, ± 1530) - ‘in een tjeghenode gheheeten den valckaert int XXIVe beghin der
voorscreven wateringhe van reyghersvliete’ (Terr. Kanonikse 1594). Dit was dus
een plaats gelegen in het 24ste begin van Groot-Reigarsvliet tussen Westkapelle- en
Ramskapelle-dorp.

(4) J. Opdedrinck, Knocke-sur-Mer, Knokke, 1956 (2de uitg.), blz. 190.
(5) Rijksarchief Brugge.
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Heeft een etymologie als ‘aard waar valken zitten of gehouden worden’ zin? Of is
het een volksetymologische vervorming van ‘valkaardsland’? Dit is voorlopig niet
uit te maken.
VALKENAARSGOTE - VALKENAARSGOTEHOEK. ‘Den valckenaers gote houck,
beghinnende verre noortoost vander kercke... ande hofstede ghenaempt de cleene
kuevele’ (Tiendehoeken. 1596, volgens DF). Dus een foutieve schrijfwijze voor
Valkarsgote.
VALKENAARSHOEK. Een tiendehoek te Westkappelle: ‘den valckenaers houck,
beghinnende oost vander kercke, ande nieuwe zwenebrugge by tsteenen cruusse’
(Tiendehoeken, 1596, volgens DF). Niet verwarren met Valkaartsgotehoek. Hier is
Valkenaar - Valckenaer natuurlijk een familienaam. We kunnen dus niet voorzichtig
genoeg zijn met al deze gelijkluidende toponiemen. Alleen een kritisch onderzoek
laat toe ze uit elkaar te houden.
KWAADDIJKSKEN. De huidige Kalfstraat te Knokke, die van de Gravejansdijk naar
de Meunikendijk loopt, heet in de ommelopers en registers van de 17de eeuw het
Kwaaddijksken: ‘quaeddyckxken (Ommeloper Knokke, 1682) - tquadycxken (Reg.
Kalvekeete, 1670) - het quade dycxken (Reg. Burg van Brugge, 1685)’.
Deze weg is dus een voormalige dijk. Wat betekent deze naam? Er bestaat in
Noord-Holland een gemeente Kwadijk, waarvan Karsten schrijft(6): ‘Het eerste deel
van deze plaatsnaam is een samentrekking van kwade; de plaatsnaam heeft de
betekenis van een dijk die veel onderhoud vereist’. De plaatsnamen met kwaad- zijn
zeer gemeen in West-Vlaanderen (en ook elders!): talrijke Kwawegen, Kwastraten,
Kwade Vijvers, Kwade Stukken, enz. Het is duidelijk dat in de meeste gevallen het
woord kwaad hier moeilijk, lastig, gevaarlijk betekent. Dus Kwaaddijksken is wel
geen dijk met moeilijk onderhoud maar wel een moeilijk begaanbare dijk geweest.
Het dijkje is immers sedert onheuglijke tijden afgevoerd, evenals de meeste oudere
dijken van de Gravejansdijk. Wij kunnen veronderstellen dat de aarde ervan gebruikt
werd voor het versterken van de Gravejansdijk (eigenlijk de Zeedijk).
Het Kwaaddijksken, vroeger een ellendige slijkstrate, verbond de wijk Het Kalf
(Knokke) met de Keuvele en verder met Westkapelle.

(6) Dr. G. Karsten. Noordhollandsche Plaatsnamen. Amsterdam 1951, blz. 59.
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ZWANKENDAMME.
Dhr. J. Ballegeer (Lissewege) schrijft ons in verband met onze nota's over
Zwankendamme: ‘In een der nummers van Biekorf vraagt U naar de juiste situatie
van Zwankendamme. Ik heb hier een minute van een kaart van 1796 waar o.a. twee
hoeven op voorkomen:
1) Het doeninkske naast Zwankendammebrug, staat er aangeduid als “Herberg 't
Zwaenken”.
2) De hoeve van André Feys, nu soms 't Rozenhof geheten, staat er aangeduid als 't
Groot Zwaenken. Op een kaart uit dezelfde tijd (Rijksarch. Brugge, Fonds Mestdagh)
wordt dezelfde hoeve 't Goed Zwankendamme genoemd’.
Hieruit blijkt eens te meer hoe voorzichtig en kritisch de plaatsnaamkundige dient
te werk te gaan. Bij eerste opzicht zouden we geneigd zijn Zwankendamme te
verklaren als dam in de buurt van 't Zwaanken. Dit is mis, want de herberg 't Zwaenken
heeft nooit bestaan. Het is een vergissing van de kaart van 1796. De herberg bij
Zwankendammebrug (brug over de Lisseweegse Vaart) heeft altijd de naam
Zwankendamme gedragen (zie talrijke citaten bij De Flou). Wij denken nog steeds
aan krinkelende dijk als betekenis van Zwankendamme. Het is echter niet uitgesloten
dat Zwanke, Zwaanke hier een diminutief van Zwane, een nevenvorm van Zwijn of
Zwene, is.
De Zwanen zijn in West-Vlaanderen niet zeldzaam: zwanebilken, zwanebruggen,
zwanegaten, zwanehoeken, zwanestraten e.a. Het is vrijwel zeker dat we hier dikwijls
niet met de bekende vogelnaam maar met een oude waterloop- of vijvernaam te doen
hebben.
Zou dan het Zwaanken of Zwanken een andere naam zijn van de Holevliet, d.w.z.
de kreek waarin te Zwankendamme de Lisseweegse Watergang uitmondde? Als dit
juist is, dan krijgt ook de mening van K. Loppens (dam = brug) een ernstige kans:
dan is de Zwankendam ofwel de brug over 't Zwaanken ofwel een dijk dwars door
't Zwaanken.
Het is en blijft een lastig probleem, dat wegens het ontbreken van oude teksten
voorlopig niet kan opgelost worden.
Jozef DE LANGHE.
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[Nummer 11A]
Beschrijving van Alveringem door Pauwel Heinderycx omstreeks
1680
Door Edmond Ronse werden in 1853 de Jaerboeken van Veurne en Veurnambacht
gepubliceerd in de reeks uitgaven van de Société d'Emulation te Brugge. Pauwel
Heinderycx (1633-1683), de auteur van deze Jaerboeken, die vooral voor de 16e en
de 17e eeuw belangrijk zijn, zegt in een inleiding dat zijn werk onvoltooid is ‘hoe
geerne nochtans ick het selve hadde willen voltrecken’. Hij had nog gaarne verdere
opzoekingen gedaan ‘soo in de Camer van Rekeninge, als in andere plaetsen, daer
de oude bewijsen bewaert worden...; maer het flerecijn heeft my soo straffelick
aengetast, dat ick niet meer en hebbe connen gaen, ende my byna altijdt hebbe moeten
te bedde houden’. Hij was pas 50 jaar toen hij stierf.
Als inleiding tot zijn Jaerboeken, die beginnen met Julius Caesar, bereidde
Heinderycx een Beschryvinghe van de Casselrye van Veurne. In dit werk, dat
onvoltooid is gebleven en ook onder de titel: ‘Stadt van Veurne met haere Casselrie
grotte en gelegentheyt’ voorkomt, handelt Heinderycx in een algemeen hoofdstuk
over land en volk, leven en instellingen in de kasselrij; daarna worden in alfabetische
volgorde de prochiën en leenhoven beschreven. De auteur geeft hier vooral
topografische en genealogische bijzonderheden. Zijn documentatie was nog
onvolledig: sommige plaatsen worden uitvoerig behandeld; andere, zoals Krombeke,
Stavele, Stuivekenskerke, krijgen maar enkele regels.
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Dat deze Beschryvinghe door de auteur als een integrerend deel van zijn Jaerboeken
werd beschouwd, blijkt uit de verwijzingen in de Beschryvinghe naar bepaalde
plaatsen van de Jaerboeken. Voor Alveringem verwijst Heinderycx tweemaal naar
zijn Jaerboeken: eenmaal naar het jaar 1496 (onder het Hof van Picquet), een ander
maal naar 1658 (brand van de parochiekerk).
De Beschryvinghe van Heinderycx bevat historische bijzonderheden die nog heden
een zekere waarde hebben. Zij is vooral historiografisch interessant, als voorbeeld
van de beoefening van geschiedenis en heemkunde onder de feodale verhoudingen
van drie eeuwen geleden. Alveringem staat vooraan in de Beschryvinghe en mag
hier nu, als ‘oudste ende meeste prochie’ van Veurnambacht, deze plaats behouden.
Van de Beschryvinghe zijn ons een viertal afschriften(1) bekend: het hs. Ollevier(2),
het hs. Rubbrecht(3), het hs. Veurne(4) en het hs. dat wij bij deze uitgave volgen en hs.
D zullen noemen naar kanunnik Duclos, die het in 1911 had aangekocht en uit wiens
nalatenschap het in 1954 in ons bezit is gekomen via de erven Brutsaert - Tielt en
de oude boekhandel (Standaard-Antiquariaat, Antwerpen)(5). Woorden en zinnen
tussen teksthaakjes zijn een aanvulling uit hs. Veurne.
A.V.

Beschryvinghe van de prochien binnen de Casselrye van Veurne
Alveringhem
Alveringhem is eene van de oudste prochien daer men memorie af vynt. Hier heeft
ghewoont in het jaer 670 eenen rycken ende seer machtighen ridder, ghenaemt
Adalfridus den welcken was eenen soone van Liederijck De Buck, eersten forestier
van Vlaenderen, ende was heere van Alveringhem ende ghebieder van alle de landen
van daer omtrent. De prochie wiert naer hem ghenaemt Adalfridus, synde het woort
hem te segghen in de oude vlaemsche taele woonplaetse ofte stede, welcke naeme
alleenelyck by lanckheyt van tyde nu verandert is van eenighe letteren, ende wort
als nu ghenaemt

(1) Of de hss. Ollevier en Rubbrecht verschillende kopieën zijn weten we niet; mogelijk dekken
twee namen één hs. dat in de loop der jaren van eigenaar is veranderd.
(2) Gekend en vermeld door E. Ronse in 1853: zie Jaerboeken 4, 363; dit hs. was ‘gecopiert
door I. Ollevier, oudt schepen ende Cuerheere der Stede ende Casselrie van Veurne’.
(3) Vermeld en gebruikt door Karel de Flou ca. 1900: zie Wdb. der Toponymie 18, 1061. Dit
hs. was alsdan in bezit van ere-notaris Rubbrecht te Brugge.
(4) Klein-folio, verbonden in perkament, bewaard op het Archief van Veurne, waar Duclos het
in oct. 1911 gebruikt heeft voor de vergelijking met zijn hs. Op de rug draagt het: Annalen
van Veurne 1e Deel. Beschryving der prochien en leenhoven. Het huys van Stavele. - De
algemene beschrijving van de Kasselrij werd ten dele overgenomen in F. De Potter c.s.
Geschiedenis van Veurne I 7-10 (Gent, 1873).
(5) Kopie op bladen groot-patria, gekartonneerd; hand uit ca. 1870-1880. Duclos stelde vast dat
zijn hs. teruggaat op een ander hs. dan dat van Veurne.
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Alveringhem(6); welck goet ende heerlyckhede den voornoemden Adalfridus
ghegheven heeft aen den bisschop van Therouanen om daermede te fonderen de
kercke ende de canooninghen die hy stichtede in de stad van Sithieu, alsnu ghenaemt
St. Omaers ende is nu ieghenwoordigh de cathedraele aldaer; welcke canooninghen
dat goet noch ieghenwoordigh syn besittende, soo men hier naer bethoonen sal.
Dese prochie was in dien tyt de hoofdplaetse van dese landen ende moest
ongetwyfeld aldermeest bewoont wesen omdat den gouverneur van dese casselrye
ende andere landen daer was woonende; sy plachte noch veel meerder te wesen ende
men bevynt als dat sy verschelde stonden vermindert is geweest ende uyt haer
getrocken de prochie van Soutenaaye ende, ghelyck men oock ghelooft, de prochie
van Oeren.
Nietteghenstaende dies, is sy noch de meeste prochie van de ceure van
Veurnambacht. Sy is groot in lande 4202 ghemeten 45 roeden ende betaelt 100 pont
pars., ghestelt op de prochien van de ceure 5 pont 8 schelle 4 penne, soo dat sy meer
betaelt als naer advenante van haere grootte van lande 3 ½
Sy heeft den meerderen deel al houtlant, het welcke goet is en van eene ghesonde
locht, daer van oude tyden veele edele ende treffelycke persoonen ghewoont hebben,
alwaer men siet veele schoone ende treffelycke huysen. Den Loovaert is dwers door
haer loopende, het ghonne een groot ghemack gheeft aen de inwoonders, om hunne
waeren te voeren naer de mart, alwaer het hun belieft.
Men siet op dese prochie aen de vaert de plaetse ghenaemt Vorthem, alwaer wel
50 huysen staen by malcanderen, alwaer alle soorten van cleene neyringhen ghedaen
worden, ghelyck of het een dorp ware.
['t Casteel vande Canoningen.] - Het oudste ende het principaelste huys van dese
prochie is toebehoorende aan het capittel van St. Omaers ende het wort ghenaemt
het Casteel omdat daer eertyts ter verscheyde stonden ghestaen heeft een groot casteel,
alwaer Adalfridus ghewoont heeft, het welck by Ianckheyt van tyde ten verscheyde
stonden vervallen ende gheruyneert is gheweest, want de Noortmannen hebben seer
dickwels naer de tyden van Adalfridus dese landen afgheloopen ende verwoest,
ghelyck oock veele andere vyanden ghedaen hebben, ende is daer naer by het
voornoemde capittel opghemaeckt geweest, hetwelck is ieghenwoordigh eene fraaije
ende heerlycke woonste; maer men siet wel uyt de groote mooten ende wyde grachten
dat daer voormaels een groot ende sterck casteel ghestaen heeft.
Een groot deel van dese prochie heeft voormaels altyt gheweest een heerlyckhede
toebehoorende aen het capittel van St. Omaers; sy deden hooghe, middel ende neder
justitie; is eene splete ende

(6) Over de etymologie van Alveringem zie o.m. Biekorf 1922, 9-11 (A. Dassonville) en de
werken van Mansion en Carnoy.
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brancke contribueerende met de achte prochien. Maer ten jaere 1604 heeft het
voornoemde capittel dese juridictie vercocht aen het magistraet van de stadt ende
casselrye van Veurne, alleenelyck behoudende den tytel van heere ende den tytel
van de juridictie fonciere van hunlieden heerlyckhede, mitsgaders het incommen van
de grondrenten, relieven, huyslanden ende thienden daer mede gaende(7).
De kercke heeft gheweest eene van de eerste christene kercken van Veurnambacht,
de welcke gheweest heeft ten tyde van Adalfridus, als wanneer dat noch het meerderen
deel van het volck van dese casselrye noch heydens waeren; dewelcke seer dickwels
gheruyneert is gheweest ende naementlyck van de Noortmannen, ende daer naer
erboudt; maer in de leste oorloghe heeft sij moeten onderstaen de uyterste
verdervenisse, de welcke ten jaere 1658 van de soldaeten gheheel verbrandt is
gheweest, ghelyck oock den thooren, soo men hier naer op het selve jaer bethoonen
sal(8); de welcke voor desen brandt was de schoonste ende de meeste van gheheel de
casselrye. Het capittel van St. Omaers is patroon van dese ceure.

Het Leen van Houvre
Het principaelste leen van dese prochie, naest het leenhof van het vrije van St. Omaers,
is het hof van Houvre(9), ghehouden van den burgh van Veurne, synde het foncier
groot 25 ghemeten 235 roeden, daer van ghehouden syn 40 achterleenen.
Daer is op dit foncier eene hooghe moote, daer om dat men ghelooft dat er eertyts
schoone huysingen ghestaen hebben, daer af men gheen memorie en vijnt.
Dit leehof heeft eertyts toebehoort aen het geslachte van de Knibben; ten jaere
1440 of daeromtrent troude Idonia, eenighe dochter van Omaer Knibbe, met Mr.
Joannes Van Wulfsberghe, waer door dat leen vervallen is in het gheslachte van
Wulfsberghe, daer in dat het ghebleven heeft tot den jaere 1562, als wanneer
jonckvrouwe Eleonora van Wulfsberghe dit leenhof in houwelycke brochte aen
joncker Jan Delange, heere van Picquet, haeren man, ende is met haere doodt vervallen
op Mr. Jacques Delanghe, baron van Picquet, haeren soone, die het ten jaere 1603
achterliet aen vrouwe Susanna, sijne dochter, huijsvrouwe van Mr. Philippus
Derecourt, baron van Picquet. Ende bij der doodt vande voorseyde Susanna Delanghe
is dit leen toeghecoomen aen jonckvrouwe Mary de Picquet, haere oudste dochter,
ende troude met Mr. Rasse de Gomez, marquis de Daiscaus; maer alsoo vrouwe
Jaquelinne-Susanna de Picquet, huysvrouwe van Mr. Nicolaus Picquet ridderheere
van

(7) Jaerboeken (ed. Ronse) 4, 29-31. - De verkoopakte (22 febr. - 10 april 1604) van het Vrije
van St. Omaars bij L. Gilliodtsvan Severen, Coutumes de la villet et chatellenie de Furnes
3, 431-436.
(8) Jaerboecken 4, 208-209.
(9) Ten Houvere: één citaat (uit Merghelynck) bij De Flou 6, 686; vgl. Gilliodts a.w. 4, 380
(cour ten Heuvre).
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Veere, haere suster, quaem ieghens haer verderden van haer moeders leenen, is dit
leen daer naer toeghecomen de voorseyde Jacquelinne-Susanna de Picquet, de welcke
ten jaere 1671 't selve vercocht aen Mr. Heinderijck, raetsheere in den souvereynen
raede van Doornycke.

Het Hof ten Zwynen
Daer is nog een ander leen op dese prochie, ghehouden van den burgh van Veurne,
ghenaemt ten Zwynen(10), daervan het principaelste foncier is groot 15 ghemeten
t'eender hof met 13 achterleenen, dewelcke altyts toebehoort heeft aen het gheslachte
van Fontein-Guier. Maerten Fonteguy, lanthoudre van Veurnambacht, liet dit leen
achter ten jare 1504 aen Marcus sijn soone, welcken Marcus het achterliet anno 1540
aen Jooris Fonteguy syn soone, den welcken stervende [in] 1555 is dit goet ghevallen
op jonckvrouwe Margarieta Vandenburgh, dochter van Mr. Jan, ter cause van haer
moeder, synde de suster vanden voornoemden Jooris, welcke jonckvrouwe Margarieta
Vandenburgh was huijsvrouwe van Joncker Adriaen van Gistelle, die ghesaementlyck
dit leen vercochten ten jare 1565 aen Mr. Frans Boete, die daerin erfde Mr. Boudewyn
Boete syn soone, welcke Mr. Boudewyn dit leen achterliet 1628 aen Joos Boete syn
soone, ende by der doodt van den voorseyden Joos is het ghevallen op Mr. Jan Boete
syn soone.

Het Hof van Picquet
Daer is noch een schoon leengoet op dese prochie, ghehouden van den burgh van
Veurne, 't welck nochtans gheen leen en is, groot 40 ghemeten landts, ghelegen
neffens het kerckhof ten zuytoosten, alwaer ieghenwoordigh noch staet een groot
huys van seer oudt ghebouw, op een seer schoone ende verheven moote, met groote
ende wijde grachten omsingelt, daer het geslachte van de Knibben ghewoont hebben
van over 500 jaeren aen wije dit goet toebehoorde, ende het is van hun gheslachte
ghevallen in dat van Wulfgrave oock door het houwelyck dat Mr. Jan Van Wulfgrave
dede met Idonia, de eenighe dachter van Omaer Knibbe, alwaer die Van Wulfgrave
dickwels daernaer ghewoont hebben, ende anno 1560 heeft jonckvrouw Eleonora
Van Wulfgrave ghetrouwt joncker Jan Delanghe, heere van Picquet, waerdoore dit
goet uyt dit gheslachte ghegaan is ende ghehadt voor eyghenaer de ghonne van het
voorenstaende hof Houveren; maer het en heeft niet afghedeeld gheweest by
verderdynghe, ghelyck het voorseyde leenhof van Houveren, maer is vervallen van
vrouwe Mary Joanna de Picquet, marcgraevinne van Elisaren(11), op haere dochter
douairière van den graeve van Merode.
Ten jaere 1496 hadde het magistraet van de casselrije van Veurne groot geschil
met die van de stadt van Veurne, het ghonne men

(10) Hof ‘ten Swinne’: Coutumes 4, 383; vgl. De Flou 4, 222.
(11) Elisaren: verschrijving voor d'Aiseaux (?).
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hier naer op het selve jaer sal verhaelen, waer om het magisstraet van de casselrye
hunne vergaederynghe niet en wilden houden in de stadt, op hunlieden ordinaire
plaetse, hebben hunne vergaederynghe ghehouden een geheel jaer in dit huys, het
welck alsdan toebehoorde aen het kindt van Adriaen Wulfgrave(12).

Het hof ten Volckenwerve
Daer is op dese prochie noch een ander leenhof, ghenaemt Volckenswerve(13),
ghehouden van het selve hooftleen gheseyt het hof ten Zwynen, groot 36 ghemeten,
daervan ghehouden syn 8 achterleenen, gheleghen verre oost over de Loovaert. Dit
goed behoorde toe ten jaere 1170 aen Mr. Lustaen Van Amacker, alwaer hy was
woonende in een seer treffelyck huys, den welcken syne eenighe dochter ten
houwelycke gaf aen Everaerd Knibbe, die een Enghelsman was ende rechtsweir van
St. Thomaes van Cantelbergh, die met hem ghevlucht quaem naer Vlaenderen, ten
tyde dat men in Enghelant desen heileghen man vervolgde.
Desen Everaert Knibbe heeft oock aldaer ghewoont, ende het is de plaetse daer
het gheslachte van de Knibben in dit landt haer beghinsel heeft ghenomen, het welck
daemaer so seer vermenighvuldight is gheworden, ghelyck men heeft ghesien, ende
dit leengoet en heeft sedert dies noyt meer uyt dit gheslachte ghegaen, tot dat joncker
Jooris Knibbe, den lesten van dat gheslachte, anno 1658 tot Brugghe overleden sijnde,
heeft het derde van syn goederen ghegheven, soo erven als leenen, tot fonderen van
bursen om de aerme knechtiens hun ambachten te leeren, waer onder dit goet
ghegheven is gheweest ten jaere 1679 verkocht ende het ghelt daer van comende
hebben sy de rente ghegheven, ende is daer van cooper gheworden Mr. Caerel
Anthone De Wijnter.

De Fockewerve
Nevens het leenhof ten Volckenwerve siet men noch een ander goet, groot in lande
380 ghemeten, ghenaemt de Fockewerve, toebehoorende de abdye van St. Nicolaes,
het welck by den abt Hugo, met consent ende authoriteyt van Philippus van Elsaetien,
graeve van Vlaenderen, ghekocht is gheweest ontrent den jaere 1180, alwaer de abten
ghemeynelyck hun vermaeck ghenomen hebben; ende den abt Druyve(14) heeft aldaer,
anno 1621 ofte daeromtrent, doen bouwen een huys van seer schoon ende groot
ghestichte, om
(12) Jaerboeken 2, 239-240. - Heynderycx voegde hier een nota bij: dit huis behoort tegenwoordig
(ca. 1680) ‘aen vrauwe Philippine De Gavere, marquise d'Aiseaux, dowariere van den grave
van Merode, het welck nu eene groote hofstede es’.
(13) Fockinewerve, Folquinswerve, Volkenswerve; De Flou 4, 222.
(14) Abt Christiaan Druyve van Nieuwpoort (1616-1636). - Abt Paul de Gomiecourt van Utrecht
(1636-1653). Over het goed van de St.-Niklaasabdij te Alveringem zie de akten van 1174
en 1336 (‘17 ghemete lants... ligghende in die prochie van Alveringhem benorden Galghille’)
in Cronicon et Cartularium (ed. F.V. et C.C.; Brugge, 1849; uitg. Soc. d'Emulation) p.
217-218.
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hun somtyden te vermaecken ende synen tydt te verdryven, mitsgaeders eene
wandelijnghe voor syne religieusen. Ende den abt Paulus de Gomiecourt ende syne
naercommelinghen heeft op dese plaetse oock groot vermaeck ghenomen, alwaer sy
noch voorder deden bouwen ende maecken seer schoone hovynghen, boomgaerden
ende plantaegien van alderhande soorten van boomen, het ghonne hy hielt voor syn
lusthof, synde alsdan eene aenghename plaetse; maer door den lesten oorloghe is de
aenghenaemeteyt van dese seer vervallen, te meer om dat de naervolghende abten
aldaer luttel behaeghen naemen.

Het goet van Wyckhuys
Men siet daer noch een ander hof op dese prochie, van een seer schoon ende groot
ghebouw, staende by de kercke, wat west van de kercke.
Daer is een hof ghelegen tusschen Vorthem ende de Fockewerve, ghenaemt de
Hooghe Poorte, die eertyts toebehoort heeft aen Jacob Marchandt, den welken was
ten jaere 1580 lanthouder van Veurnambacht ende hooghballiu van Nieupoort; maer
om dat hy hem te seer ghenegen hielt voor de staten van Holandt ende ieghens den
cooninck van Spagnien, ten tyde dat dese Nederlanden rebeleerden, wiert hy naer
de reductie van Vlaenderen quaelyck besien van des coninckx bevelhebbers, waerom
hy hem vertrock op syn voorseyde goet, ende heeft aldaer beschreven de
commentaeren van Vlaenderen die bij een ieder bekent syn(15).,
[Vrye feeste aldaer.] - Ten jaere 1662 heeft de prochie van Alveringhem vercreghen
een octroy van den cooninck om aldaer te moghen houden een maendelycke feeste,
't elcken op den eersten dyssendagh van de maent, van alle soorten van coopgoederen,
met consent van te mogen proffijteren twee stuyvers van ieder pont groote van alle
de goederen die op de voorseyde feeste verkocht sullen syn, ende dat ten profytte
van de kercke tot haer opbouwinghe, de welcke anno 1658 gheheel verbrant wiert.
[Vrye gilde aldaer.] - Ten jaere 1664 hebben die van Alveringhem oock vercreghen
een octroy om eene gulde op te reghten van de Busse, ter eeren van St. Andries [en
hebben ten zeiven jaere daertoe doelen doen maecken en de gulde ge-exerceert.
Daer is op dese prochie een gulde vande hantboge, eene van de oudste van de
casselry, geiyck oock een caemer van rethorica(16) die goede poeten voortsgebrocht
heeft.]

(15) De bekende humanist en historicus Marchantius (1537-1609); zijn belangrijke Flandria
Descripta verscheen te Antwerpen in 1596. Hij kocht in 1580 het Proosthuis van de
St.-Walburga te Veurne.
(16) De kamer van Alveringem met kenspreuk ‘Scamele in de buerse’ was reeds in 1534 door de
hoofdkamer van Ieper erkend. De retoricijnen van Alveringem namen in 1551 deel aan de
ommegang te Nieuwpoort en waren nog actief in 1688. - De liefhebbers van Vorthem speelden
in 1538 esbattementen te Lo. E. Vander Straeten, Le théatre villageois 2, 20 (Brussel, 1880).
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In de parochiekerk van Damme
1462-1478
Kerkrekeningen uit de 15e eeuw zijn tamelijk zeldzaam. Van de O.L. Vrouwketk te
Damme zijn drie rekeningen bewaard in het Rijksarchief te Brugge (Brugse Vrije.
Reg. nr. 15829). Zij lopen over de jaren 1462, 1474 en 1478 en bevatten enkele
gegevens die ons nader inlichten over het parochieleven, het meubilair en de
bedienaars van de kerk.

I. De Kerkdiensten
In de kerk waren tien jaargetijden gefundeerd, o.m. ‘tjaerghetide van grave Lodewyc’
(van Male).
Onder de stichtingen waarvoor missen te celebreren waren, vinden we:
St.-Antoniusdienst, die niet ten laste van de kerkfabriek viel, maar die betaald werd
met de inkomsten van de konfrerie; de dienst van de H. Geest en van St.-Paulus, met
twee missen in de week, en de dienst van St.-Pieter met één wekelijkse mis.
Ieder jaar werden de klokluiders betaald om te luiden op 32 kerkelijke feestdagen,
en daarenboven nog op de Gulden Mis (‘van O Sapientia te ludene’) - 17 december
-, op Kerstmis en voor de processie van het H. Sakrament. In de nacht van Kerstmis
werden de klokken geluid, en aan de klokluiders werd daarom turf geleverd om zich
te verwarmen boven op de toren. Dit luiden op Kerstnacht duurde waarschijnlijk
lang, aangezien op de andere winteravonden, als er moest geluid worden, ook voor
de ‘poze’ op Allerzielen, slechts roeten kaarsen geleverd werden voor de verlichting,
zonder dat er iets voorzien was voor verwarming. Ieder zaterdag werd het ‘Salve’
geluid.
Het aantal missen en kommuniën was niet zeer groot, aangezien er in 1478 slechts
‘1000 brodekens omme messe te doene ende nog 3000 ander cleen broot’ voor de
kommunie van de gelovigen gekocht werden.
Op Palmzondag werd de palm geleverd door de ‘prater’ of toeziener van het
klooster van Spermalie te Sijsele.
Op Witte Donderdag was er voetwassing, en werden de aanwezigen bedeeld met
krakelingen: 1200 in 1462 en in 1474; 400 dubbele en 1000 enkele in 1478. Daarbij
werd ook wijn aangeboden. In 1478 werden aan de kerk acht stoop of 16 liter wijn
geschonken door parochianen (in margine van de rekening staat geschreven: ‘God
zy hulieder loon’); vier stoop worden aangekocht ter ‘comunicatiën’, om te geven
aan de personen die te Pasen kommuniceerden.
De grafmakers kregen een betaling voor het paaslam, dat waarschijnlijk in de
dienst van Paasavond in de kerk werd gewijd.
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Op Pasen werd aan de kapelaan een toelage uitbetaald om aan de tafel, die aan de
Paaskaars hing, ‘den carnacioene te vermakene’, d.w.z. het jaartal te veranderen,
omdat toen (en tot in 1582) het jaarcijfer veranderde, niet op 1 januari, maar op
Paasavond.
Voor Sinksen werd ieder jaar een duif aangekocht, die gedurende de hoogmis in
de kerk werd losgelaten, alsook ouwelen die aan de gelovigen werden uitgedeeld.
De H. Sakramentsprocessie werd gehouden op H. Sakramentsdag zelf. Voor de
processie had men een draagbaar tabernakel of H. Sakramentshuisje, dat neergezet
werd iedermaal de zegen met het Allerheiligste gegeven werd en dat dienst deed als
rustaltaar. In de processie werd ook een ‘gapaerd’ of draak medegedragen.
In 1462 en 1474 waren er ieder jaar 52 uitvaarten of begrafenissen, en in 1478
slechts 13.
Ieder rekening bevat een uitgave om de kerk te strooien, waarschijnlijk te Kerstdag,
om de voeten van de gelovigen warm te houden. Daartoe werden in 1462 vijftig
bonden gleis of stro aangekocht. In 1474 werd de kerk ook, op acht niet nader
bepaalde feestdagen, met gras bestrooid: ‘van 8 feesten de kercke te garsenen’.
De vlag werd tweemaal per jaar op de toren gehesen, waarschijnlijk op de
kermisdag en op H. Sakramentsdag.

II. Het Kerkpersoneel
Met Pasen werd aan de bedienaars van de kerk wijn uitgedeeld. Ontvingen ieder één
stoop: de twee pastoors, de kapelaan, de orgelist, de drie kosters samen, de drie
kerkmeesters ieder, de ontvanger van de kerkfabriek, de beiaardier, de grafmakers
samen, en de wasvrouw. Ontvingen slechts een vierendeel wijn: de orgelblazer en
de roedrager.
Buiten de twee pastoors en de kapelaan waren de orgelist en de hoofdkoster
priesters, zoals dit ook het geval was in de andere kerken. De koster was belast met
het houden van de school, waarvan het gebouw door de kerkfabriek onderhouden
werd.
De koster werd bijgestaan door twee ‘costerkins’, waarschijnlijk
kandidaten-priesters, die 's nachts in de kerk sliepen om deze te bewaken.
Jaarlijks werden aan het personeel van de kerk dertien paar handschoenen
uitgedeeld, die op de grote kerkelijke plechtigheden gedragen werden.
De grafmakers kregen ieder jaar een zekere som betaald voor hun Verzworen
Maandag (de maandag na Driekoningen). Nu en dan werden op het kerkhof zerken
verwijderd van begraafplaatsen die niet aangekocht waren, zoals dit nu ook gebeurt.
In 1474 worden de grafmakers betaald ‘van de zerken op tkerckhof te vergaederene’.
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III. Het Kerkmeubilair
De kerkgewaden werden ieder jaar ‘verlucht’ en genaaid, de kerkvaten werden
hersteld. In 1474 betreft een uitgave ‘de zeueren boucken te vermakene ande sloten,
die te verguldene ende 7 oneen zeiver der aen ghedaen, metgaders ande ketenen van
de wieroockenvaten ende de zelve vaten te verziedene ende scone te makene’.
De gewijde vaten werden bewaard in de ‘keilctscaprade’, die voorzien was van
een slot.
Voor de voetwasssing op Witte Donderdag werd in 1474 een nieuwe ‘ketele’
aangekocht. De geestelijken beschikten over een ‘vierwaghen’, een ijzeren komfoor
op vier wielen, waarin ‘buscoolen’ gebrand werden, en dat kon gevoerd worden bij
het altaar waar mis gelezen werd. In 1474 werd voor 10 sch. een nieuwe vuurwagen
aangekocht bij een slotmaker, die de oude overnam.
De kerk bezat twee klokken: ‘Sente Barbele’ en de klok ‘diem(en)heit de Vryese’.
In 1474 werd een overeenkomst gesloten met ‘meester Maerc de orghelmakere’
om een nieuw orgel te bouwen voor 40 pond groten. Vóór het doksaal hingen witte
gordijnen, waarvoor in 1474 linten en ‘fringen’ aangekocht werden.
De orgelist ‘meester Wulfaert Scapere’ was een priester. In 1474 schonk hij aan
de kerk een reeks boeken, die hij waarschijnlijk zelf afgeschreven had, maar zonder
de hoofdletters van ieder zin in te vullen. Deze letters werden gewoonlijk gerubriceerd.
Dit werk werd opgedragen aan ‘meester Jacob Barbiers wijf van 1250 letteren te
makene in de boucken die heer Wulfaert der kereken ghegheven heift, te 6 groten
thondert’.
De andere boeken van de kerk werden gewoonlijk geschreven en ingebonden door
de broeders van het hospitaal of door de zusters van Nazareth te Damme. In 1462
waren het ‘de versboucken der kinderen, een vigilie bouexkine, ende zouter
(psalterium) ande zuudzide van den chore’, die moesten ingebonden worden. In 1474
spreken de uitgaven ‘van twee boucken te scrivene, te bindene ende in ander boucken
te stellene’, en ‘tofficie van Onsere Vrauwe te scrivene in twee sexternen metter
stoffacie van eenen andere brevier, die heer Wulfaert der kereken ghegheven heeft
te stofferene, van eenen bouxkine daer men de kinderen mede kersten doet, ende van
eenen anderen daer men mede de lieden olijt’. En in 1478 werd het klooster van
Nazareth betaald ‘van dat zy ghebonden hebben twee groote boucken ende twee
souters ende een cleen bouxkin: Nieu Testament’.
Wij vinden ook nog dat er stoelen stonden in het koor, die door een timmerman
vermaakt werden, en dat op de doopvont een ijzeren pin was aangebracht om er de
kaars op te stellen.
Jos. DE SMET
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Merkwaardige Brugse nieuwjaarskaartjes
In onze tijd beschikt vrijwel iedereen over naam- of visitekaartjes, die vooral benuttigd
worden bij het neerschrijven van een rouwbeklag of ter gelegenheid van de
jaarwisseling dienst doen als nieuwjaarskaarten. De arbeider heeft er zowel als de
leraar en de bediende; de studenten hebben er en de bakvisjes eveneens; hier en daar
ook wel

Nleuwjaarskaartjes 1845 en 1846 (formaat 1/1)

eens een scholier en een enkele maal komt zelfs een plechtige kommunikant met
eigen kaartjes aandragen om familieleden, vrienden en kennissen voor aangeboden
geschenken zijn dank te betuigen.
Doch dat kinderen die pas de luiers en de wieg verlaten hebben door middel van
persoonlijke visitekaartjes nieuw-

Biekorf. Jaargang 60

356
jaarswensen aanbieden is iets waaraan wellicht niemand zich verwacht. En nochtans
was zulks een goede eeuw geleden werkelijk het geval met de twee kinderen van de
bekende Brugse graveerder en steendrukker Eduard De Lay - De Muyttere (Gent
1817 - Brugge 26 november 1857).
De kaartjes die onze litograaf ten behoeve van zijn kinderen liet drukken kunnen
in geen enkel opzicht ‘mooi werk’ genoemd worden: èn de kompositie èn de
uitvoering blijven ver onder het middelmatige; doch de naïeveteit waarvan de
kinderfiguurtjes getuigen nopen ons tot toegevendheid en vergevensgezindheid.
Op het oudste kaartje (nieuwjaar 1845) prijkt Alexandre in hoogsteigen persoon;
op het andere is hij vergezeld van zijn zusje Elisa. Nu is er iets dat we in de
handelwijze van vader De Lay niet direkt begrijpen. Alexandre werd geboren op 29
mei 1843, zijn zusje op 11 juni 1844. Waarom zijn de twee kinderen niet afgebeeld
op het kaartje van 1845 en waarom moest het meisje tot het volgende jaar wachten
om ten tonele te verschijnen? Heel waarschijnlijk omdat het op nieuwjaar 1845
nauwelijks een half jaar oud was en uiteraard nog niet lopen kon. Om dezelfde reden
zal Alexandre op nieuwjaar 1844 nog geen kaartje gekregen hebben. Een van de
kaartjes is ontegensprekelijk gebruikt geweest (let op het rechterbovenhoekje dat
omgebogen geweest is). We weten niet welke betekenis we aan die ‘corne’ moeten
geven: alleszins niet die van een rouwbeklag alhoewel dat hoekje meestal met die
bedoeling gebruikt werd.
We hielden eraan die kaartjes te publiceren omdat we ervan overtuigd zijn dat ze
in hun genre unieke specimina mogen genoemd worden. Ze maken deel uit van de
ongewoon rijke verzameling visitekaartjes die bewaard worden in de bibliotheek van
de Bond der Oostvlaamse Folkloristen.
Gent.
M. VAN WESEMAEL.

Goede Dinsdag
De maandag, woensdag en vrijdag kregen hun plaats in de ‘Vlaamse Historienamen’
in Biekorf (hiervoor blz. 88), de dinsdag echter ontbreekt in deze lijst met een
belangrijke historische benaming: de Goede Dinsdag van Gent (13 januari 1349).
Op deze dag werd de weverspartij, onder Jan van de Velde en deken Geeraard Denys,
op de Vrijdagmarkt verpletterd door de volders en de kleine neringen. Het ‘Regiem
van de Goede Dinsdag’, dat de wevers uitsloot, heeft een tiental jaren stand gehouden
(1349-59) en de Goede Dinsdag werd alsdan jaarlijks in de nieuwjaarmaand als een
gemeentefeest gevierd. Daarover V. Fris in Bibliographie de l'histoire de Gand I 109;
214.
A.V.
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Uit de oude feestkalender
Nieudach
De oude vlaamse benaming van Nieuwjaardag is nieudach, zoals ten andere nog
heden in west- en oostvlaamse dialecten gezegd wordt: nieuwdag, te nieuwdage,
sedert nieuwdag; nudag (De Bo, Teirlinck). In WNT is dit woord niet te vinden.
Nieudach was 1 januari en werd algemeen gevierd in de 14e eeuw (en vroeger)
met uitwisseling van geschenken, ook in steden en gewesten waar het officiële
jaarbegin op Pasen stond (paasstijl). De Brugse magistraat schonk in 1358 aan de
baljuw en de schouteet elk 18 pond ‘te haren antghichten (handgift) in nieuwe daghe’;
in 1457 bedachten de wetheren de barbier van de heer van Croy met 4 schellingen
‘voor zyn nieuwe jaer’ = nieuwjaarsgift(1).
Nieudach was rustdag, de winkels moesten gesloten blijven(2). Brugge kende echter
zijn Nieuwjaarfoor (een overblijfsel van de vroegere Koude Jaarmarkt); deze werd
gehouden op de (nu verdwenen) St.-Jansbrug, die vanaf 1700 in de volksmond de
Nieuwjaarbrugge geworden was en waar men tot in de jaren 1870 speelgoed en
spekken voor de kinderen te koop bood(3).
De nieuwjaarviering werd soms al te luidruchtig. In 1599 traden de wetheren van
Oudenaarde daartegen op in een edikt, verbiedende ‘dat gheene speelluyden deser
stede ende allen andren, metgaders trommelaers ende fyfers, hemlieden en
vervoorderen desen toecommenden Nieudach of snachts te vooren, te spelen binnen
deser stede voor der luyden deuren, met eeneghe instrumenten hoedanich die wesen
moghen, noch aldaer te planten ofte stellen eeneghe santkens van nieuwejaeren of
andersins...’(4). Ook te Brugge had de magistraat op ‘nieuavond’ (oudejaarsdag) 1576
een hallegebod uitgevaardigd ‘interdicerende alle speellieden, zanghers ofte andere
persoonen wye dat zy zyn deser toecommender nacht achter de straeten deser stede
te spelene ofte zynghene tnieuwe jaer of schildekens te slaene zomen ghecostumeirt
es gheweest te doene...’(5) De politieke en godsdienstige verdeeldheid van

(1) Gilliodts, Inventaire IV 198; V 520.
(2) ‘Item, zo ne mach gheen backere backen up den Nieudach, up den Dertiendach...’ Ordonnantie
van het bakkersambacht (1482) te Oudenaarde. Audenaerdsche Mengelingen II, 51.
(3) A. Duclos, Bruges - Histoire et Souvenirs 39, 528.
(4) Audenaerdsche Mengelingen II 483; edikt van 22 dec.
(5) Gilliodts, Mémoriaux II 82. - Brugse bronnen kennen ook nieuavond = oudejaarsdag. De
Gezellen van de Witte Beer vierden met hun forestier in 1494 ‘up den nieavond ter loge’.
Gilliodts, Inventaire IV 401.
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de burgers in 1576 zal wel de aanleiding tot deze voorzichtige maatregel geweest
zijn.
Tot nu toe werd mnl. nieudach alleen geboekt met de bet. nieuwjaardag als datum;
aldus bij Verdam en Stallaert. Het woord was echter in sommige streken ook
gebruikelijk met de bet. nieuwjaarsgeschenk (étrennes), zoals blijkt uit de volgende
tekst, voorkomend in de stadsrekening 1380-1381 van Diksmuide:
‘Item ghegheven bi den Burchmeesters Mynheere van Dixmude met sinen
dienelinghen te haren Nieuwedaghe, 18 lb. par.’(6)
De uitdrukking ‘(iemand iets) tot zijn nieudach gheven’ hebben we tot nu toe alleen
in deze Diksmuidse tekst van 1381 ontmoet. Zijn er nog meer plaatsen met nieudach
in deze betekenis bekend? En mogen we hier de vraag stellen of de uitdrukking: ‘iets
krijgen (of geven) voor zijn nieuwdag’ nog ergens in de levende taal bekend is.
Met de geschenken gaven de groten het voorbeeld. De bekende Duc de Berry van
de Trés Riches Heures had een prachtig verlucht handschrift in zijn verzameling
‘lequel sir Jean Courau lui envoya à étrennes le premier jour de janvier 1401’. Zelfs
Engeland, het klassiek geworden land van de kerstviering, kende in de 16e eeuw het
nieuwjaarsgeschenk, naast het kerstgeschenk. Koningin Elisabeth (1558-1603) ontving
van elk van haar aartsbisschoppen en bisschoppen een beurs met geld, inhoudende
10 à 40 pond; haar garderobe en haar kast waren een goed deel gevuld met klederen
en juwelen die haar door edelen en peers ‘voor een nieuwjaar’ geschonken werden.
Zij nam van de mindere man allerlei als ‘new year’ in ontvangst: van haar dokter
kreeg zij een doos morgenlandse bonbons, andere dienaren vereerden haar
handschoenen, schilderijen, een pot gember, confituren(7).
Over het officiële nieuwjaarsgeschenk, dat meest uit klinkende munt bestond,
spreken onze oude stadsrekeningen. Wat schonken echter familieleden aan elkaar?
Niet alleen Karolusguldens. Een paar voorbeelden van geschenken volgen hier, met
uitnodiging tot aanvulling.
Kanunnik Jacob De Heere († 1602) van het St.-Donaaskapittel te Brugge vermaakte
bij testament o.m. ‘een snuutdoeck met spellewerck, wesende myn nieuwe jaer anno
1578 van mijn nichte Mayken de Heere’. Men mag hierbij vermoeden dat de datum
1578 in de snuitdoek geborduurd was.
In hetzelfde testament (opgesteld in 1593) begeert kanunnik De Heere dat aan
Catheryne Deckers uit zijn nalatenschap zou gegeven worden ‘een betleem met stroo
ghedect staende

(6) Annales Emulation LXVI (1923) 109 (ed. E. Hosten).
(7) William Hone, Every-Day Book, London 1826.
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in een custode my ghegheven te nieuwe jaer van heer Oste de heere’.
Dit Betleem - een stalletje - is blijkbaar een minuteyt, een klein en kunstig
knutselwerk. De maker ervan was een broeder van de kanunnik, de Kartuizer Otto
de Heere († 1573), die uitgemunt heeft in deze kleinkunst. In de Brugse Kartuize,
waar hij vicarius was, maakte hij ook ‘ronde beeldekens upeen sluutende (zynde)
een ons heere, een onze vrauwe met goude letters’. Kanunnik Nikolaas De Heere (†
1610), een oudere broeder van Jacob, had van zijn broeder-kartuizer o.m. geërfd een
O.L. Vrouwbeeld met deurtjes waarop een Heilige Cecilia geschilderd was(8).
Deze enkele voorbeelden wijzen op een verband tussen nieuwjaarsgeschenk en
vormen van kleinkunst die, vooral bij gebrek aan documenten, te weinig bekend zijn.
Beter bekend zijn de letterkundige nieuwjaarwensen. Deze waren reeds in de
Bourgondische eeuw in gebruik. Anthonis de Roovere heeft er een half dozijn
nagelaten, o.m. een ballade Nieuwe Jaer van Brugghe, door hem in 1480 opgedragen
aan de Gecommitteerden van de stad(9). Het nieuwjaarvers werd sedertdien beoefend
door Huygens, Poirters(10), Vondel en Gezelle, door klepperman in Noord en
lanteernman in Zuid, en is nog heden getuige van een nieuwdagtraditie die vijf eeuwen
oud is.
Een naamloze tijdgenoot van de Roovere tekende in zijn Brugse Dagboek
(1477-1491) elke nieuwjaardag aan en werd hierbij van jaar tot jaar uitvoeriger. Een
paar voorbeelden(11) volgen hier; de zegging 't jaer van 77 e.d. is ingegeven door het
feit dat het jaartal eerst wisselde met Pasen.
't Jaer van 77 dit es huut.
't Jaer van 81 dat es huut, by de gracie van God, omme een ander. Amen.
Item tjaer van 85 dat es huut, God almachtich zy ghebenedyt, ende by
zynder goeder gracye ghebenedyt, ende grondelooze ontfermachtechede
zo begun ic tjaer van 86, ende by zynder zoeter gracie, ic zal tvulhenden.
Amen.
tjaer van 90 dat es huut, den almuegenden God ghebenedyt hebbe lof
duyzent ende duyzentfout ende by zynder gracien ghebenedyt, zo zal ic
begunnen tjaer van 91 ende dat ooc vulhenden up dat hem gelieft.
A.V.

(8) Annales Emulation LI (1901) 116, 119, 131-132. Biekorf 1958, 298. - Vgl. over de
Kanunniken De Heere en hun tradities Biekorf 1957, 347; 1958, 27-28.
(9) Biekorf 1959, 7-11.
(10) WNT XI (1913) 1982 geeft: Nieuwjaar = geschenk of fooi bij gelegenheid van nieuwjaar
(oudste plaatsen bij Hooft en Bredero; als ‘gedicht’: bij Huygens (1657) en Poirters (1659).
- Nieuwdag wordt in WNT niet behandeld.
(11) Uit Het Boeck van al 't gene datter gheschiedt is binnen Brugge (Mij. Vlaemsche Bibliophilen,
Gent 1859; ed. C. Carton).
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Duimpjesuitgaven
Op de vraag hiervoor blz. 255 betreffende de Duimpjesuitgaven - hoeveel Duimpjes
er na nr. 99 (1912) verschenen zijn en hoeveel ‘toemaatjes’ in de hele reeks
voorkomen - kan ik het volgende mededelen. Als bijlage volgt een woord over het
ontstaan van de Duimpjesuitgaven.

1. Werken der Duimpjesuitgave.
JAARGANG 1913
101

VAN DER
STRAETEN
(Emiel): Duimpje.
(met pentekeningen
van Jules Fonteyne)

64 blz.

102

LAMBRECHTS
(Lambrecht):
Limburgsch Leven.

104 blz.

103

MENNEKENS
(Jef): De Klok.

35 blz.

104

DE BACKER
(Franz): Bloeikens.

113 blz.

(met pentekeningen
van Herman
Broeckaert)
105

VAN DER
STRAETEN
(Emiel): 56e
Soedaneesche
Legende.

119 blz.

106

HEYSE (Paul): De
verloren Zoon door
J. Verbruggen
(met een inleiding
van Lambrecht
Lambrechts)

46 blz.

107

VAN DER HEIDE
(E.): Dompelaar en
andere novellen

73 blz.

JAARGANG 1922
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108

DELILLE (Victor):
Bij Hans Memlinc.

163 blz.

109

VAN PASSEN
(Robert): Als de
Lente bloeit.

89 blz.

110

ALARCON
(Pedro-Antonio de):
De schoone
Maalderin
Uit het Spaans
vertaald door J.S.

106 blz.

111

LINNEBANK (H.):
Reizen en Kijken.

131 blz.

112

LAMBRECHTS
(Lambrecht): Het
zingende
Vlaanderen

160 blz.

JAARGANG 1923
113

VAN PASSEN
(Robert): Het stille
Meer.

118 blz.

114

VAN LOOI
(Minus):
Balrozeken.

82 blz.

115

TEN NAïL
(Gazaël): Doode
Sieraden.

58 blz.

116

VAN
HEMELDONCK
(Emiel): Op de
Grindershoeve
1923.

58 blz.

117

LINNEBANK (H.):
Huldigingen. 1923.

126 blz.
JAARGANG 1924

118

VAN PASSEN
(Robert): Het Liedje
van Verlangen

82 blz.

119

LAMBRECHTS
(Lambrecht): Om
Moeders Wil.

177 blz.

120

DELILLE
(Mevrouw Victor).

45 blz.
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Bloemen Verzekes.
Omslag van Modest
Huys.
121

VAN
HEMELDONCK
(E.): Legenden.
(met tekeningen van
Jos. Speybrouck)

91 blz.

122

WESTKIRCH
(Louise): De
Fransche Hoeve. I.

118 blz.

JAARGANG 1925
123

WESTKIRCH
(Louise): De
Fransche Hoeve. II.

124

LINNEBANK (H.):
Uitstapjes en
Lessen.

Nummer 100 is nooit verschenen.
Nummer 124 is het laatst verschenen deeltje van de ‘Werken der Duimpjesuitgave’.
Het formaat is 22 × 17,5 cm.
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2. Toemaatjes.
Af en toe werd ook een ‘toemaatje’ gegeven. Sommige toemaatjes dragen een nummer
in de reeks van uitgaven.
Jaargang 1900, na nummer
19.
MEEUS (Fr.). Gheel.
Paradijs der
Krankzinnigen.

133 blz.

Jaargang 1901, na nummer
25.
VANDEN EYNDE (Joz.).
Uit Edgar Tinel's
Godelieve.
Jaargang 1902, na nummer
31,
MULS (Jozef). Albrecht
Rodenbach's Gudrun.
(Met vermelding:
‘Verkocht aan 50 cent. 't
stuk ten voordele der
propaganda voor
Rodenbach's beeld).

47 blz.

Jaargang 1906.
57 MERVILLIE (Alfons).
Paus Pius X. 4e deel.
Illustraties.
Jaargang 1908.
71 GEZELLE (Guido).
Guido Gezelle's
Duikalmanak voor 1909.
Jaargang 1909.
78 LINNEBANK (H.). Vijf
dagen in Vlaanderen.
79 GEZELLE (Guido).
Guido Gezelle's
Duikalmanak voor 1910.
Jaargang 1911.
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91 STREUVELS (Stijn). 23 blz.
Over Vrouwe Courtmans.
Jaargang 1923.
Bruiloftslied getoonzet
door Jef Tinel.
DELlLLE (Mevrouw
Victor). Kruimeltjes.

3. ‘Niet in de handel’ - ‘Niet afzonderlijk verkrijgbaar’.
In de reeks ‘Werken der Duimpjesuitgave’ waren er twee werkjes, die niet in de
handel waren.
44

STREUVELS (Stijn).
Soldatenbloed.
(Niet in de handel).

1904.

72

STREUVELS (Stijn).
Reinaert de Vos.
(Niet afzonderlijk
verkrijgbaar).

1908.

bijlage
Het ontstaan van de Duimpjesuitgaven
In januari 1897 begon Victor Delille uit Maldegem, onder de kenspreuk ‘Al wat ik
dragen kan’, met de wekelijkse uitgave van het Duimtjesblad, ‘Dit is het Duimtjesblad,
dat gelijk Duimtje uit de kinderlegende overal onder de deur kruipt, alle nieuwtjes
en aankondigingen in 't fijn geeft, die men toekrijgt gelijk nieuwjaarduimtjes’. Het
telde voor januari en februari 20 bladzijden letterkundige tekst en een omslag met
nieuwtjes. Van maart af waren er 24 bladzijden. ‘Karel Klepperman’ van Mevrouw
Courtmans verscheen het eerst in de reeks. De afleveringen waren doorlopend
genummerd en vormden eens ingebonden een boek.
De prijs bedroeg 4 centiemen per nummer en 2 F per jaargang met de post besteld.
Het doel van het Duimtjesblad was: ons volk zo goedkoop mogelijk goede lektuur
bezorgen. ‘Goede lektuur’ in katholiek, zedelijk en letterkundig opzicht.
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In 1899 echter werd het Duimtjesblad de Duimpjesuitgave, ‘Dit is de Duimpjesuitgave
om ons volk op aantrekkelijke en goedkoope wijs zijn eigene goede schrijvers te
doen lezen’. Met nr. 11 getiteld ‘Moeder Thecla. Uit mijn Notaboekje. 1e Reeks - 1e
Uitgave’ werd deze nieuwe editie aangevangen. In hetzelfde jaar verscheen ook voor
de eerste maal Duimpjesalmanak, ‘Duimpjesalmanak is het broertje van de
Duimpjesuitgave, die jaarlijks 6 boeken geeft voor 3 F 60 bij Vict. Delille Maldegem’.
(3,60 F in 1910). Dit zou blijven bestaan tot en met 1940 (41e jrg.).
V. Delille moest deze stap zetten omdat zijn blaadjes bijna niet meer door ‘de
straat’ gelezen werden. Hij zou zijn ideaal trachten te verwezenlijken door zijn
‘boekjes opgedaan’ aan de ingeschrevenen langs de post, die in aantal toenamen, te
laten geworden.
De werken, 6 of 7 op een jaar, (vroeger waren het er 5) verschenen nu niet meer
in afleveringen maar ingenaaid. Soms was er een ‘toemaatje’. Deze waren in het
begin niet genummerd. Met ‘Uitstapjes en Lessen’ van H. Linnebank (1925), nr.
124, eindigde het bestaan van de Duimpjesuitgaven.
Er bestond ook een Duimpjesraad, die de uitgever met raad en daad bijstond.
In de Duimpjesuitgaven verscheen werk van Stijn Streuvels (‘Lenteleven’, ‘De
Oogst’ en enkele andere), van Maurits Sabbe (‘Een Mei van Vroomheid’, ‘Van
Vlaamsche Menschen’), van Felix Timmermans (‘Schemeringen van de Dood’), van
Jozef Arras, Caesar Gezelle, Emiel Van Hemeldonck, Jozef Simons, Karel Van den
Oever, enz. Het waren frisse deeltjes, zeer verzorgd uitgegeven. Soms werden zij
geïllustreerd door bekende kunstenaars. Ook vertalingen van vreemde auteurs werden
in het fonds opgenomen.
De dubbele taak, die Victor Delille op zijn schouders genomen had, was groots
en schoon. Hij bood aan onze auteurs de gelegenheid hun werk uit te geven en hij
stelde ons volk in de mogelijkheid het tegen een spotprijs aan te schaffen. Deze
vooruitstrevende onderneming is en blijft een gedenkwaardige gebeurtenis in de
geschiedenis van de Vlaamse uitgeverij.
FR. SILLIS.

Westvlaamse bankhuizen
Vraagwinkel 1958, blz. 160
‘De Fabrikant, weekblad van Rousselaere’, meldde op 3 november 1847: ‘Het
bankhuis van M.N. Verbeke-Plaideau, te Kortryk, komt zyne zaken te regelen op
eene manier die minst verlies aen de creanciers zal aenbieden. M. Verbeke staet aen
zyne creanciers alle zyn mobilaire en immobilaire goederen af; Mme Verbeke doet
afstand, ook ten voordeele der schuldeischers, van alle haere creanciers’.
D.C.
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Spreuken en zegswijzen uit de omstreken van Brugge
(Vervolg van 1958, blz. 368)
II. De Kleding
Draad, naald en naaien
206. Bij de kleren hoort naaiwerk, draad en naald. De ambachten die vroeger te
Brugge met het kleermaken te doen hadden vormden samen ‘de Naaide’: een van de
negen grote leden; zoals tot ‘die van den Ledre’ al de ambachten behoorden die leder
bewerkten. Vroeger droeg men zijn kleren veel langer dan nu, men versleet ze ‘tot
op den draad’. Ammelakens en servietten in zuiver lijnwaad, lijk vroeger, kunt ge
verslijten ‘tot op den draad’, dat ze zo dun zijn als een zijdepapiertje.
207. Als een man een versleten broek draagt: ‘Ja kijk ne keer, lacht hij, hij is zo
dunne als de liefde’.
208. Van iemand die men zeer goed kent: ‘Ik ken hem op een draad’. En oude
mensen verzuchten: ‘Ik ben versleten op den draad’.
209. ‘Die geen knoop in den draad legt, verliest zijn steke’, d.i. overhaasting gedijt
niet.
210. Om te zeggen dat het zo nauw niet steekt: ‘Er is geen draad aan gebroken’.
211. Op die vent kunt ge geen staat maken: ‘dat is te verleên met een twijndraadje’.
212. ‘De draad moet gaan waar dat de naalde gaat’: men moet doen wat de baas
zegt.
213. Aan een draadje hangen. Veel kans is er niet: ‘'t hangt aan een zijden draadje’.
Ook gezegd van een zieke die in groot gevaar verkeert: ‘Zijn leven hangt aan een
zijden draadje’.
214. Zij heeft voor ieder naalde nen draad = voor ieder gat een nagel (rap in 't
geven van antwoorden).
215. Als men opeens de samenhang kwijt is in 't gesprek, niet meer weet hoe men
verder moet gaan: ‘'k ben de draad kwijt’.
216. Alle dage een draadje is een mouwe tenden 'tjaar: met geduld komt men ten
slotte waar men wil.
217. Wie alles vertelt in 't lang en in 't breed, met slotje en sleuter, vertelt ‘van
naaldetje tot draadje’.
218. Hij is altijd tegen draad = averechts, eigenzinnig.
219. Weeral een raadseltje:
Een peerd met een lang sfeertje,
hoe zeerdere dat het peerdje loopt,
hoe kortere dat het steertje wordt?
Antw. Naald en draad.
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220. Als ge met een lange draad naait, vraagt men: ‘Is uw vader koetsier dan?’
221. Van een slordige naad: ‘Is dat genaaid? ge kunt er erweten door zaaien’.
222. Iets wordt maar inderhaast en voorlopig genaaid: ‘'k ga het toetrekken met
een ik en een gij’.
223. Een nalatige huisvrouw moet het schoon goed de zaterdagavond zelf nog
haastig vermaken ‘met een zaterdagse steke’. En ook als er de zondag iets moet
aangenaaid of inderhaast ‘thoopegenaaid’ moet worden, zal ze dat doen met een
‘zaterdagsteke’ (met drie haasten).
224. Als ge te ras met het werk wilt gedaan maken: ‘'t Gaat erdoor met de gloeiende
naaide, 't zal niet deugen’.
225. Ellegoederen werden - vóór de opkomst van de confectie - in een
lakensnijderswinkel gekocht en bij de kleermaker versneên en vernaaid. Deze
handeling hoort men in de spreuk: ‘Zoals 't versneên is moet het vernaaid worden’
d.w.z. is iets verkeerd begonnen dan moet men er 't beste uitrapen.
226. Als de driegdraad (rijgdraad) nog in 't kleed zit: ‘Uw kleed is nog niet betaald’.
Zoals schoens die kraken ‘nog niet betaald zijn’.
227. Al dat door d'oge van de schaar kost (overschot van stol) mocht de kleermaker
behouden: dat was kleermakersrecht. En wie gefopt wordt bij lakensnijder of
kleermaker klaagt: ‘'k Ben door d'oge van de schare getrokken’. Kinderen kennen
nog het tergrijmpje:
Kleeremaker - Luizekraker
Lapkesdief,
G'hebt gestolen van mijn gerief.

228. Een Vlaming ‘kruipt’ in en uit, op en door alles: hij kruipt ook door d'oge van
een naaide. ‘'k Ben door d'oge van een naalde gekropen’: op 't nippertje aan gevaar
ontsnapt.
229. Overschot van kleren, lapjes en snippertjes, versleten slunsen (vodden) worden
aan de deur aan een ‘slunsevint’ (voddenkoper) verkocht. Moeder verdreegt haar
stoute kleinen: ‘'k Ga je bij je vodden stekken’.
230. Dat achter-mijn-hielen-lopen steekt me tegen: ‘ge moet van achter mijn
vodden blijven’.
231. 't Mag er vol stof liggen en nog zo vuil zijn, 't en doet niet, 'k heb mijn
‘slunsedekker’ aan (kiel, schabbe). En 'k sluit dit kapittel van naald en draad met dat
vers uit een oud liedje: ‘Gheluc hanct bi enen drade cleene’.
M.C.
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Mengelmaren
De zilveren panne van de barones van Male
Een erfenis van millioenen in goud en liggend goed was opengevallen: de fameuze
erfenis Dhont die, zoals de erfenis 't Kint, pretendenten tot in de vierde generatie in
spanning heeft gehouden...
Charles Dhont, in 1798 te Brugge overleden, was van de Dhonts van Kaprijke,
lokale ambtenaren die in de jaren 1700 naar Brugge waren overgekomen. Hij was
tweemaal getrouwd geweest en liet geen kinderen na. Vooral zijn eerste huwelijk
met Isabella Claesman, het ‘gouden kind’ van Male, had aan zijn fortuin een
fabelachtige naam gegeven. Isabella was immers de enige dochter en erfgename van
Albert Claesman, baron van Male en heer van Vijve. Zij was debiel en niemand
twijfelde meer aan haar zwakhoofdigheid toen zij, na de dood (1750) van haar vader,
haar goederen aan sommige van haar neven en nichten begon uit te delen. Zo liet zij
Male en Vijve overgaan naar een nicht de Carnin-Staden. Op dit moment had Charles
Dhont de grote stap van zijn leven gedaan. Charles, die als ontvanger van Male en
Vijve in dienst van Isabella stond, wist zijn kindse meesteres bevreesd te maken voor
een mogelijke voogdij en trad met haar in het huwelijk. Van het Hof van Oostenrijk
kocht hij terstond adelbrieven, waardoor hij het nog heden bekende ‘du Saint-Empire’
bij zijn naam mocht voegen.
Bij zijn dood op het kasteel te Oostkamp was Ridder Charles Dhont heer van
Nieuwburgh, Bouchoute, Bassevelde en Oost-Eecloo; hij had zoveel goederen
nagelaten dat men meer dan twee jaar heeft nodig gehad om de staat er van op te
maken. Zo werd verteld. En van jaar tot jaar groeide het aantal personen en staken
die meenden recht te hebben op een deel van de zeveren panne: zo noemde men, te
Wetteren en omstreken, dat eindeloos fortuin van Dhont en van de barones van Male.
De kandidaten-millionnairs verwachtten elke dag de uitspraak van het tribunaal en
hun kinderen en kleinkinderen zetten die verwachting voort tot in 1852: op 30 januari
van dat jaar viel de uitspraak in 't voordeel van andere (Brugse!) Dhonts dan men te
Wetteren verwacht had. (De Potter-Broeckaert, Geschiedenis van Wetteren, blz.
256-258; Gent, 1891.)
Inmiddels beleefde men te Wetteren veel plezier aan die millionnairshistorie. Op
Vastenavond 1849 had men een grote carnavalstoet samengesteld op het thema van
de Zilveren Panne. Dit feest kende een ongehoord succes; het refrein van een van de
liedjes, dat lang populair bleef, luidde:
Amis, courage,
à l'abordage!
Millioenen rollen ras ons toe.
Wij trekken vlugge
te zaem naar Brugge
en roepen tegen Dhont: boe! boe!
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De bijval van dit volksfeest leidde tot de stichting van de maatschappij De Zilveren
Panne, die gedurende een tiental jaren de volksfeesten te Wetteren heeft ingericht.
Op Vastenavond 1852 - de uitspraak was toen pas gevallen - werd de carnavalstoet
gewijd aan de bedrogen of mislukte erfgenamen. Een van de groepen zong een
treurlied met volgende aanhef:
Adieu rijkdom en pracht en polkadagen,
adieu paleizen, bosschen en geweed!
Geen koetsen meer! Een lange kortewagen
staat reeds voor ons in de arme hut gereed.

Een tweede uitgang van de stoet werd besloten met de begrafenis van de Zilveren
Panne. Fakkeltocht en vuurwerk bekroonden dit volksfeest, dat te Wetteren lang in
het geheugen gebleven is.
En te Brugge en omstreken? zijn er daar geen herinneringen meer bewaard aan
deze beruchte erfenis van Dhont?
F.J.

Engelse vrijbuiters gevonnist te Nieuwpoort
1617
Een storm had op St.-Niklaasdag 1616 een viertal manschappen van een Engels
kaperschip bij Nieuwpoort aan wal geworpen. Een maand later verschenen zij voor
een gemengde rechtbank bestaande uit de militaire gouverneur Anthonio Gonzalez,
de burgemeesters en schepenen van Nieuwpoort en Meester Jaspar Lion (Leon),
auditeur ‘van den oorlochsvolcke int Westquartier’.
De beschuldigden hadden allen gewerkt aan boord van het schip van de
kaperkapitein Jan Flemynck, die in zeevaartkringen geen onbekende was. De
vonnissen bevatten de volgende bijzonderheden; de spelling van de Engelse persoonsen plaatsnamen moeten voor rekening blijven van dé Nieuwpoortse griffier.
Grif fin Jans, geboortig van Kermaerden (Kenmare in Ierland?), was 38 jaar oud;
onder kapitein Flemynck diende hij als ‘conestable’; bij overval van een Engels schip
tussen Engeland en Ierland had hij naar dit schip geschoten met een ‘gotelynck’
(kanon). Samen met Flemynck had hij drie andere schepen afgelopen en geprofiteerd
in de gekaapte ‘marmeladen, succaden, lynwaed ende tabacq’.
De kameraad van Griffin was de 22-jarige Thomas Killewit, geboortig van
Tsomersey (Somerset) in Engeland. Deze had bij het aborderen op wacht gestaan
‘met gheweyre’ en geprofiteerd in het buitgemaakte lijnwaad.
De beide matrozen werden veroordeeld om op de markt van Nieuwpoort gehangen
te worden ‘aen een crickgalghe ende gherecht te worden metten baste’; de lichamen
werden daama gevoerd naar het galgenveld ‘ter plaetse patibulaere’ en er aan de galg
ten toon gehangen ‘in exemple ende terreure van andre’.
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De derde beschuldigde was de 32-jarige Thomas Mitsu, eveneens geboortig uit
Somerset. Hij ook had gediend onder kapitein Flemynck; bij de achtervolging van
een schip ‘ontrent Jochel in Ierlant’ (= de haven Youghal bij Cork) had hij ‘boven
op de compaigne van den voorseiden oorlochschepe ghetrommelt’ en daarna zijn
deel in 't lijnwaad gekregen. Hij kwam er voor de rechtbank van af met een geseling
‘met scherpe roeden’ op de markt en met het brandmerk van Nieuwpoort op zijn rug
(‘met een gloyende yser up uwen rugghe gheteeckent te worden’). Daarenboven
werd hij uit de Nederlanden verbannen voor een duur van 50 jaren, op de galg.
De rechtbank had ten slotte te doen met de jongste van de groep, een minderjarige,
Jan Holver, geboortig van Corver (Corve? Corfton?) in Engeland, een kadet van 16
jaar. De jongen had ook meegevaren op het schip van kapitein Flemynck; hij getuigde
dat hij deelgenomen had aan het aborderen, staande met een ‘courtelas in de handt’
en zeggende: ‘ick moet nu aen boort gaen, het is mijn buerte’. Hij was dan feitelijk
aan boord van het gekaapte schip gegaan ‘daeruut nemende ende bringhende een
rolle tabacq ende een stick lynwaet’, en had ook nog verder geprofiteerd ‘vanden
buyt ende plunteraige van zeker lynwaet’. De rechters hielden rekening met zijn
minderjarigheid; uw straf zou zwaarder moeten zijn, zo zegt het vonnis, doch ‘regardt
nemende up uwe joncheyt’ veroordelen wij u om ‘up de galeyen van de Conincklyke
Majesteyt van Spaengnen te dienen als galliot (= roeier op een galjoot) met een riem
zonder gaige den tyt van vyftien continuele jaeren’.
Brugge. Rijksarchief. Kasselrij Veurne nr. 1236bis, Sententie-Bouck 1606-1623, f.
101-103.
A.V.

Zilverdragers vóór 1914
Iemand vroeg mij hoe dat ineenzat met dat zilverstukken-sjouwen voor de premie
van 2 frank op duizend, waarover in Biekorf (hiervoor blz. 317-318) gesproken werd.
Dat was kort gezeid daar of omtrent als volgt.
Vóór 1914 bestond de Latijnse Unie, een muntverdrag tussen België, Frankrijk,
Griekenland, Italië en Zwitserland (1865). Het berustte op de zogenaamde hinkende
goudvaluta. Het hinken van het bimetallistisch muntenstelsel van goud en zilver
begon met de goudvondsten in Transvaal. De munteenheid van de Latijnse Unie was
de goudfrank = fr. 5,18 voor een dollar, fr. 25,22 voor een pond, fr. 2,10 voor een
gulden en fr. 1,23 voor een Reichsmark. Gangbare goud- en zilvermunt in de landen
van de Unie waren de goudstukken van 5, 10, 50 en 100 frank en de zilveren
vijffrankstukken. De waardeverhouding van goud tot zilver was als 15 ½ tot 1.
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Door wederzijds akkoord werden geschonden, versleten en buiten omloop gebrachte
stukken naar het land van herkomst teruggezonden, na schifting in de banken.
Met dat terugbezorgen werden de mannen van de vijffrankstukken, de zg.
ziverdragers, belast. Bijna iedere dag trokken zij, van Gent of van Kortrijk uit, naar
Frankrijk, doorgaans naar Roubaix, en in ruil voor die stukken kregen zij à pari de
betaling in Frans papiergeld. De Franse banknoten van 1000 frank golden in België
fr. 1002,25 tot fr. 1002,50 naar gelang de dagelijkse beursnotering.
Een zilveren vijffrankstuk weegt 25 gram, zodat een man met duizend zilverstukken
van 5 frank 25 kilo vracht had. Hij deed die stukken in een sterke, tijken postzak,
omtrent de lengte van een arm en dubbele armdikte, en trok zo ongehinderd over de
grens. Met duizend zilverstukken (fr. 5000) kreeg hij 5000 frank papier dat hij
inwisselde tegen fr. 5012,50 en had alzo een verdienste van fr. 12,50 per reis waarvan
af te trekken viel fr. 2,10 treinreis Kortrijk-Roubaix, heen en terug of fr. 4,50
Gent-Roubaix.
De Gentse zilverdragers sleurden soms meer dan 25 kilos. Ze waren zeer belust
op versleten Franse vijffrankstukken (blinde stukken) en kwamen de zaterdag hun
oogst opdoen in de banken, waar hulpkassiers en banklopers hele steekkarren moesten
laden voor het betalen van het weekloon in de fabrieken. In het jaar 1912 werden in
de grootste spinnerij van Gent voor 5 à 6000 arbeiders 9.000 zilveren vijffrankstukken
afgehaald, zonder de zakken franken tweefrankstukken en nikkelen en koperen
pasmunt, wat iedere week het vervoer van honderde kilos per steekkar van de
Peerdekouter naar de Brugse Poort betekende.
Van de slijtage leefden de zilverdragers. Waar met geld gehandeld wordt, blijft
altijd iets aan de strijkstok van de wisselaar hangen.
De zilverdragers waren begoede burgers. Adolf Torck van Deinze († 1958),
bijgenaamd Milord, spaarde met zijn zilverdragen voor zijn reis naar Amerika en
het overnemen van een hofstee in Ontario, waar hij dertig jaar lang ajuin en tabak
bouwde.
G.P. BAERT

Snoek voor de prinsen
Aansluitend bij Biekorf hiervoor, blz. 125 en 192
‘Voor eenige diensten aen de prochie gedaen’ werd ‘de princesse van Steenhuyse’,
tante van de heer der heerlijkheid van St.-Gillis, op 4 maart 1727 vereerd met 125
‘spierinck’ en twee snoeken, ter waarde van 9 sch. 2 d. gr. Zoals medegedeeld wordt
door M. Bovyn in zijn Bijdrage tot de geschiedenis van St.-Gillis-bij-Dendermonde
(hoofdstuk Gemeentelijke financiën - Geschenken enz.).
Bij het bezoek van de hertogin Margareta aan de stad Brugge in 1394 werden aan
de Kanselier van Bourgondië, die haar begeleidde, twee grote snoeken ter waarde
van 18 pond parisis aangeboden. - Volgens Gilliodts, Inventaire des Archives III
299.
E.N.
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De doodboek van 't hospitaal
Een wijnstichting voor de arme stervenden
Brugge 1390
In een oorkonde van 10 augustus 1390 getuigt broeder Willem Goedcoop, meester
van het St.-Janshospitaal te Brugge, dat hij een schenking van renten ontvangen heeft
ten behoeve van het hospitaal. De gift ging uit van ‘Joncfrouwe Mergriete de weduwe
ser Jacops metten Eye’ en was bestemd om een stichting te financieren waarbij ‘dat
tvoorseide godshuus ghehouden sal ziin te ghevene alle daghe ter scapraden een pinte
wiins omme daermede te lavene elcs nachs den aermen beddevast ligghende int
voorseide godshuus in den doothouc euwelike tallen daghen gheduerende’.
De geschonken rente bleek echter niet volledig uitbetaalbaar meer te zijn. En zo
kwam het tot een nieuwe overeenkomst in een oorkonde die 26 februari 1415 werd
opgesteld. (Beide stukken in Rijksarchief Brugge, Charters blauw nr. 2647).
Deze akte van 1415 bevestigt het tekort van de rente ‘zo dat tvorseide godshuus
de vorseide rente in gheenre manieren heift connen ghecrighen ende hebben daeromme
de arme zieke van den doothouke int voorseide godshuus moeten derven der
lavenessen vander pinten wijns boven verclaerst’.
Door tussenkomst van Mer Lodewijc van Theimseke, een neef van de overleden
stichteres Margriete Metteneye, wordt de stichting dan toch uitvoerbaar mits een
zekere wijziging: de pint wijn za! niet geheel het jaar door worden toegediend, doch
alleen gedurende de wintermaanden ‘van bamesse toot meye, zonder meer’.
Daarop verbinden zich broeder Jan Lombaert, meester, en broeder Pieter van den
Hecke ‘bursier vanden godshuuse van zinte Jans in Brugghe ende al tghemeene
gheselscip van broeders ende van zusteren tshuus voorseit’ de stichting onder de
gewijzigde vorm uit te voeren en ‘te doen ghevene ter scaprade vanden armen in
tvorseide godshuus alle daghe van bamesse tot meye in elc jaer, eewelike tallen
daghen gheduerende, omme daerme zieke vanden doothouke daermede snachts te
lavene’.
J.D.V.

Het pensionaat van Louis Lannée te Torhout
Een vraag in Biekorf 59e jaar (1958), blz. 87 omtrent het onderwijs door Louis Lannée
verstrekt te Torhout, heeft, na opzoekingen ter plaats, slechts volgende zaken aan
het licht gebracht.
Louis Lannée wordt voor het eerst vermeld als onderwijzer in een register waarin
de verklaringen opgenomen werden van de schoolhoofden en leerkrachten in
uitvoering van het decreet van Napoleon van 17 sept. 1808 (art. 13, tit. 5). De gestelde
vraag was: ‘Etes-vous dans l'intention de faire partie de l'université impériale et de
contracter les obligations imposées à ses membres?’
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Daarin zien we dat de eerste leerkracht welke tekent juist Lannée is. Als
bijzonderheden staan opgegeven: 41 jaar oud, ‘Maitre de pension’. Alle andere
leerkrachten weigeren deze verklaring af te leggen en te ondertekenen op 1 november
1808.
Waarschijnlijk schonk dit aan de hogere overheid geen voldoening, want op 30
november stuurt de burgemeester een nieuwe staat op met de bede de vorige als
nietig te aanzien, en waarin benevens genoemde Lannée ook nog tekenden: Delplace
Joseph ‘instituteur primaire’ en Pieter Desimpele, eveneens met een ‘école
particulière’.
Korte tijd daarop is Behaegel werkzaam te Torhout, dit op aandringen van de
burgemeester, en nergens is er uit hun correspondentie op te maken dat Lannée en
Behaegel met elkaar in betrekking geweest zijn. Zeer waarschijnlijk echter is, dat
Behaegel zijn intrek nam in het pensionaat van zijn voorganger, vermits ook Behaegel
zijn school begon in 1810 in de Oostendestraat. De huisnummers echter kloppen
niet, vermits het pensionaat van Lannée in de Oostendestraat 29 ingericht was, en
Behaegel begon in de Oostendestraat nr 36. Of is hier een fout ingeslopen? of een
andere nummering gebeurd? Dit zijn zaken die we nog niet konden achterhalen.
R.H.

Noyt myte of hallinc
In maart 1488 werd ridder Jacob van Ghistele, heer van Dudzele, door de schepenen
van Brugge onderhoord in zake zijn samenspanning met hertog Maximiliaan. De
beschuldigde besloot zijn getuigenis met de uitspraak dat hij volstrekt niets uit de
stadskas had weggenomen: ‘ende en zal niet blycken, dat hyre noyt myte of hallinc
of hadde’ (La Flandre 2, 1868, 192).
MITE is de benaming van een zeer kleine koperen munt. Niet ene mite (ook: niet
een mîtken) was zoveel als: geen penning, geen duit, geen cent. Bij uitbreiding
betekende deze zegswijze ook: geen zier, niets hoegenaamd. Men sprak toen ook
van ‘ene mite in vieren spletten’ (zoals heden: een eens in tween bijten) als
symbolische handeling van een gierigaard, die ook wel een splijtmijte (splîtmite)
genoemd werd. (Verdam 4, 1762).
HALLINC (halvelinc) is eveneens de benaming van een kleine munt, een halve
penning; ook synoniem van mite. ‘Men can met enen hallinc geen vet moes bereeden’,
zei een 15e-eeuwse spreuk. Hallinc wordt gewoonlijk verbonden met penninc: ‘Hine
hadde allinc no penninc’ (= bezat geen roste kluit).
De uitdrukking: ‘Hine hadde noyt myte no hallinc daerof’, in 1488 door Jacob van
Ghistele gebruikt (en die bij Verdam niet voorkomt), heeft blijkbaar de waarde van
een volstrekte en superlatieve ontkenning: niets, maar hoegenaamd niets heb ik voor
mij genomen.
A.V.
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Scherminkelen en lemen strooien
In Biekorf 1959, blz. 138 is er sprake van ‘scherminkelen’ te St.-Eloois-Winkel,
Koekelare en Ingooigem. Er werd echter niet alleen ‘gescherminkeld’ bij het afbreken
van trouwbeloften, doch ook wel bij slechte overeenkomst en luid krakeel in het
huishouden, tussen man en vrouw.
In Oekene gebeurde er tussen 1905 en 1908 het volgende.
Langs de steenweg van Oekene naar St.-Eloois-Winkel, niet ver van de herberg
‘De Vinke’, woonde een koppel boeremensen, man en vrouw, oud getrouwd en
zonder kinderen. De boer werd ‘de keiboer’ genoemd. Het was algemeen geweten
dat ze niet te best overeenkwamen in de menage. Het ging er zo luidruchtig soms,
dat gans het gebuurte er mede bezig was en op straat de twist stond af te luisteren.
De jongelieden vooral, zo van 20 tot 30 jaar oud, hadden er hun ‘pret’ in. Ze
konkelfoesden ondereen en beraamden een ‘leutige avond’.
Op gestelde valavond kwamen ze bijeen, voorzien van alles wat rinkelen en klinken
kon, pot en pan, ijzer en blik, pothullen, buizen en tuiters. En het spel ging in een
slag aan gang. Van alle kanten in de omtrek, van oost en west, zuid en noord, werd
het een oorverdovend lawaai dat een half uur ver in 't ronde werd gehoord. Alleman
stond op straat en wist gauw wat er gaande was. Hetzelfde gebeurde verschillende
avonden naeen. Gans het dorp was er mee bezig.
Te dien tijde echter boogde de gemeente op een zeer geprezen veldwachter: Garde
Honoré Ketels, gewezen gendarm, afkomstig van Lokeren. Hij zou dat spelletje gauw
stil leggen. De ‘scherminkelaars’, van hun kant, hadden lont geroken; daarbij werden
ze onderduims door menig gekscheerder geholpen. Als Garde Ketels ter plaatse
aankwam, viel alle gerucht stil en was er niemand te zien. Maar het rumoer ging
elders aan gang en zo liep de Garde zich de benen van het lijf, zonder iemand te
kunnen treffen; eindelijk na verschillende avonden werd een ganse bende jonkheden
‘gepakt’ en er werd proces-verbaal opgemaakt. Op de gestelde dag trokken ze op
naar het Vredegerecht van Hooglede, heel de bende, met op kop een grote meitak
(zoals de lotelingen!). Onderweg zongen ze een lied, speciaal voor 't geval opgesteld:
‘Ja de keiboer fijn... enz.’

Te Hooglede liepen ze een boete op van een paar frank per kop.
Kwestie van ‘lemen strooien’.
Als het gebeurde dat een jongeling lange tijd naar een meisje had gelopen en
uiteindelijk toch werd afgedankt, stak de jonkheid van 't gebuurte de koppen samen
en strooide lemen van 't huis van 't meisje tot aan 't huis van de jongen. Dit gebeurde
gewoonlijk
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de zaterdagnacht zodat de mensen die de zondag naar de vroegmis gingen, met het
nieuws thuiskwamen.
Scherminkelen en lemen strooien zijn sedert de oorlog 14-18 niet meer gebeurd
te Oekene.
F.M.W.
De laatste keer heb ik weten scharminkelen te Petegem-Deinze aan een hofstee op
Sint-Huibrecht toen een jongman, hoeveknecht, van in de twintig, trouwde met de
weduwe van zijn boer, moeder van elf kinders. Dat was in 1934. Er was een trompet
bij, geblazen door de zoon van de oude bareelwachter van de bane van Tielt.
Een paar jaar te voor, op de dorpplaats in een naburige gemeente, hingen dagen
lang verse poppen in d'hage vóór het huis van een bedrogen meisjong. Het was
deerlijk om zien: ongeklede popjes in celluloid of andere Sint-Niklaasbucht in d'hage,
en kransen fopspenen van de notelaar naar 't hekken.
G.P.B.

Strooien van palmtakjes op de kist
Vraagwinkel hiervoor, blz. 320
In 1933 werd te Nieuwpoort Gilbert Tibaut als bewaker-grafmaker aangesteld; hij
ging onlangs op rust. Hij verklaarde mij dat hij van het begin van zijn aanstelling het
gebruik van palmtakjes op het kerkhof heeft ingevoerd om het vuilmaken van de
grafkelders door het inwerpen van aarde te vermijden.
Bij een burgerlijke begrafenis wordt geen palm gebruikt; gewoonlijk strooit men
dan bloemen.
Bij een kerkelijke begrafenis worden alleen bloemen in het graf gestrooid wanneer
de familie dat uitdrukkelijk verlangt, wat eerder zelden voorkomt.
Tibaut verzekerde mij dat hij het gebruik van palmtakjes vroeger (vóór 1933)
nergens gezien had. Zou hij werkelijk de eerste daarmee geweest zijn?
Nieuwpoort
K.R. BERQUIN
Op de begrafenis van de heer Albert Denys-Coussement, die te Roeselare plaats
greep op woensdag 25 maart 1959, tijdens de Goede Week, werden - op uitdrukkelijk
verzoek van de familie - palmtakjes op de lijkkist gestrooid. De ‘garde van 't kerkhof’
(officieel: politieagent van de stedelijke begraafplaats) verklaarde mij dat hij dit
nieuw gebruik voor het eerst meemaakte.
M.i. heeft het niet veel zin meer nog aarde op de kist te strooien, aangezien velen
thans in een betonnen (graf)kelder bijgezet worden.
In een Tsjechische film zag ik onlangs dat een meisje een tuiltje witte rozen wierp
op de doodkist van haar tante, nadat zij in cie grafkuil stond.
Roeselare
D.C.
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O.-L.-Vrouw van den Drogen Boom
Gilde van devotie bij de Minderbroeders te Brugge
1396-1819
In de Bourgondische eeuw kende ‘het gheselscip van onser liever vrauwen ten droghen
bome’, die reeds in 1396 vermeld wordt, zijn hoogste bloei. In de oudste ledenlijst
(register uit ca. 1460) prijken de namen van de hertogen Filips de Goede en Karel
de Stoute en hun echtgenoten, van Lodewijk van Gruuthuse en van verscheidene
rijke Florentijnse kooplieden die te Brugge resideerden. Met name worden vermeld:
Thomas Portinari, Carlo en Pietro Cavalcanti, Benedetto de Ciola en vrouw Jacomina,
Goubert de Bone Gracie, Ludovici en Cornelio Alteniti. Namen die wijzen op groot
kapitaal. En feitelijk schijnt de broederschap in haar samenstelling omstreeks 1515
zodanig de stempel van geld en goed te hebben gedragen dat de Minderbroeders die van de strenge Observantie waren en de evangelische armoede beoefenden zochten die al te rijke confreers kwijt te geraken. De verhuizing kwam echter veel
later, toen de gildebroeders minder rijk en de paters minder streng geworden waren:
ca. 1632 ging de broederschap over naar de abdij van den Eekhoute, in 1779 naar de
St.-Walburgakerk.
In zijn studie over De Eredienst van O.-L.-Vrouw bij de Minderbroeders in België
(Franciscana XII-XIII, 1957-58) geeft P. ARCHANGELUS HOUBAERT een kort overzicht
van de geschiedenis van deze Brugse confrerie. Zijn aandacht gaat daarbij vooral
naar de interpretatie van het motief van die Maria-verering ‘ten droghen bome’, die
in de jaren 1600 een verering van de Onbevlekte Ontvangenis wordt. Dagklapper
van Parochieblad van Brugge werd daarover niet geraadpleegd, zeker ten nadele van
een overigens verdienstelijke schets, die niet bedoelt de gilde van den Drogen Boom
te bekijken in het kader van het nieuwe godsdienstige gezelschapswezen in de
Bourgondische eeuw.
A.V.

Griete die den duvel bant
Pieter Bruegel heeft de zegswijze ‘de duivel (op een kussen) binden’ tweemaal in
beeld gebracht: in 1559 in zijn Spreekwoordenschilderij en omstreeks 1565 in zijn
Dulle Griet. Dr. Jan Grauls publiceerde, in zijn belangrijk boek over Volkstaal en
Volksleven in het werk van Pieter Bruegel (Antwerpen, 1957), een boeiende studie
over de Margarethalegende en haar verwording in spreuken (o.m. Dulle Griet) en
sprookjes.
Wat de spreuken betreft, omstreeks 1500 waren de uitdrukkingen den duvel snoeren
en den duvel op een cussen binden reeds algemeen gebruikelijk zonder enig verband
met de Margarethalegende waaruit zij nochtans ontstaan zijn. Aldus Dr. Grauls (a.w.
blz. 23), die
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als oudste voorbeeld de tekst aanhaalt uit het spel van Mariken van Nieumeghen
waar de moei zegt:
Ick stae quaet ghenoech om den duvel te snoerene
Oft om op een cussen te binden al waer hi kintsch.

Mariken van Nieumeghen werd ca. 1519 te Antwerpen uitgegeven. De Evangeliën
vanden Spinrocke, waarin ook de uitdrukking ‘de duvel binden’ voorkomt, zijn
eveneens ca. 1520 uitgegeven.
De stelling van Dr. Grauls dat de uitdrukking alleszins tot de taal van de 15e eeuw
(en vroeger?) moet hebben behoord, wordt bevestigd door een Brugse tekst uit 1446.
In dat jaar werd te Brugge een stadsloterij gehouden. Op hun lotbriefjes lieten de
deelnemers hun naam, of hun naam met een spreuk, of alleen een kenspreuk
opschrijven. Deze briefjes zijn op het Stadsarchief bewaard gebleven. Het briefje nr.
450 bevat onze tekst.
Griete Sbarbiers uit het Genthof had, samen met vrienden, uitgelegd en een
lotbriefje gekocht; zij liet er op schrijven: ‘Griete die den duvel bant sbarbiers int
Ghenthof met haren ghesellen’ (La Flandre I, 1867, 91. Vgl. Biekorf 1934, 289-297).
Uit deze tekst (waarin bant = praet. van binden) blijkt dat de uitdrukking
duvel-binden nog in de 15e eeuw verbonden werd met de naam Griete. Onze Brugse
Griete van 1446 was blijkbaar een volksvrouw ‘van karakter’, een plezante natuur,
die de traditionele spreuk op haar naam luchthartig aanvaardde.
Meldenswaard is nog dat zij alleen staat met de naamvorm Griete. Op de 476
lotbriefjes zijn er 18 op naam van een Margaretha: 11 daarvan noemen zich Grietkin,
6 Margriete (ook Maerguerite), en één enkele Griete: onze Griete van 't Genthof;
voor de gelegenheid zal zij de naamvorm hebben aangenomen die met de duvelspreuk
verbonden was.
A.V.

Pentekeningen van Marcus Gerards?
Het British Museum bezit een handschrift (nr 28491) uit 1567 van De Warachtighe
Fabulen der Dieren van Edewaert de Dene. Dit werk werd in 1567 te Brugge gedrukt
met gravures van Marcus Gerards, de bekende graveur van het stadsplan van Brugge.
Het handschrift bevat pentekeningen die afwijken van de gravures der uitgaven. Men
staat voor een puzzle: een handschrift met pentekeningen, gedateerd 1567 zoals de
originele uitgave zelf. Is het Londense hs. een afschrift van de druk? of is het
misschien het exemplaar voor de censor of voor de zetter geweest? De Londense
bibliothecarissen menen dat de penillustraties in het hs. van Marcus Gerards zelf
zijn. In zijn nota over dit handschrift in Spiegel der Letteren III 1959 blz. 2-3
(afbeelding van titelpagina) stelt Dr. R. LIEVENS terecht de vraag of het niet de moeite
zou lonen om in Engeland zelf te proberen op deze vraag, die èn de kunsthistorie en
de filologie aanbelangt, een definitief antwoord te geven.
A.V.
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De Zielhond in woord en beeld
De makelaar in remplacanten en substituanten voor ‘den troep’ was de zielhond. Zijn
bedrijf is weggevallen met de militieloting, die in 1909 door de algemene dienstplicht
vervangen werd. ‘Hij heeft hem verkocht aan de zielhond voor 900 frank’: zo werd
door Guido Gezelle in Loquela 1886 (nr 10) opgetekend als gehoord te Kortrijk.
Zielhond, in Oost- en Westvlaanderen bekend, stemt overeen met zielverkoper bij
Bilderdijk, Van Dale e.a. Zielverkopers zijn ronselaars van soldaten en matrozen, in
't Noorden reeds bekend ten tijde van de Oostindische Compagnie. Een etymologisch
curiosum is de nota van K. Ter Laan in zijn Woordenboek der Vaderlandsche
Geschiedenis (1939): de zielverkopers ‘verkochten hun schuldbriefjes (celen) aan
makelaars in effekten, die konden wachten op de uitkering van het geld door de
Compagnie: zij waren dus ceelverkopers, waarvan de volksmond zielverkopers
maakte’. De auteur heeft deze fantasie niet meer herhaald in zijn Nederlandse
Spreekwoorden (1950) waar hij erkent dat de ziel genomen wordt voor de persoon
en dat de onaangename klank van het woord zielverkoper de afkeer van het volk
tegen deze ronselaars uitdrukt. Een afkeer die hoeveel sterker nog uitgedrukt is in
het vlaamse woord zielhond: het frans vendeur de chrétiens benadert maar bereikt
de kracht van zielhond niet.
Over de zielhond en zijn bedrijf werden een paar belangrijke bijdragen gepubliceerd
door M. VAN WESEMAEL in Oostvlaamse Zanten (34e jaargang, 1959, blz. 1-6;
196-198). Aan de hand van zeldzame en verspreide documenten worden de praktijken
van de zielhond getekend; de auteur beschikt o.m. over een reeks oude geïllustreerde
adreskaarten (reklamekaarten) uit 1842-46 van de Gentse zielhond Van Moorleghem:
onvervangbare grafische getuigen die nauwkeurig worden beschreven en waarvan
het grootste exemplaar in een buitentekstplaat wordt medegedeeld. Een studie die
op pakkende wijze de sociale atmosfeer uit de lotelingentijd herschept. In verband
hiermede kunnen onze lezers in Biekorf (1951, 254-257) een kleine bijdrage vinden
waarin onze medewerker G.P. Baert een beeld van de zielhond heeft geschetst.
A.V.

Kerremesse in d'helle
Het rijmpje van de ‘kerremesse in d'helle’ in Vraagwinkel (hiervoor blz. 64)
aangehaald, brengt mij een ander te binnen dat ik als kind meermaals bij 't spel heb
gehoord (te Hulste):
'k Hê'van de nacht in d'helle geweest
de duvels waren dronke
'k pakte Lucifer bij zijne steert
en 'k smeet hem dat hij ronkte.
E.D.
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Vraagwinkel
De Siskes
Zo was te Kortrijk de volksnaam van de leden van de aartsbroederschap van de H.
Franciscus Xaverius, in 1854 opgericht door Pater van Caloen S.J. Deze confrérieën
waren zowat de H. Hartbonden van die tijd en bloeiden vooral in de bisdommen
Brugge, Gent en Mechelen. De benaming was algemeen in West-Vlaanderen, met
dialectisch onderscheid (Sistjes, Sistjies e.a.). Hoe was de benaming in
Oost-Vlaanderen en Brabant? De zaak is verdwenen, en 't wordt tijd om de
benamingen in hun verschillende vormen vast te leggen.
J.V.

Kortrijkzanen en Wervikanen
Een inwoner van Kortrijk is sedert eeuwen een Kortrij(k)zaan (uit ofra. Courtroisin)
en heeft geen vrede met de ‘Kortrijknaren’ die, tegen de traditie, in omloop worden
gebracht. De inwoners van Wervik zijn naar Kortrijks model Wervikanen geworden.
Zijn er gegevens voorhanden over de ouderdom van deze benaming der inwoners
van Wervik?
K.R.

Haentjens Wyn
Deze wijnsoort wordt in 1775 te Brugge gelijkgesteld met Hooglandsche Wyn: in
het tarief van de schippers golden 5 stukken Haentjens Wyn als een vat
(transporteenheid). Voor de wijn ingevoerd uit Bayonne en ‘Roane’ (Rouen?) golden
3 tiercen als een vat; voor de wijn uit Bordeaux, La Rochelle en Nantes aanvaardden
de schippers vier okshoofden voor een vat. Deze vergelijkende gegevens kunnen de
kenners misschien helpen om de betekenis van Haentjens Wyn te achterhalen?
C.M.

Ysegrau
In 1521 werden de officiële stadswerklieden te Brugge gekleed in ysegrau. Men weet
dat grau tot in de 16e eeuw een zeer ruime betekenis had, en zowel eigenlijk grauw
als grijs-bruin (natuurlijk of geverfd) omvatte. Doch welk een soort grauw was
ysegrau dan wel? Sommige tinten kunnen we, door tekstvergelijking in de
Ferieboeken, uitsluiten: ysegrau is geen canneele of ‘Brugsche rossche grauwe’,
gedragen door de sergeanten; het is geen ‘lavender grau’ en geen ‘licht gros graeu’:
tinten die door de schadebeletters en de garsoenen gedragen werden. Is het element
yse- in andere samenstellingen te vinden?
E.N.
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Strecroede
Dit woord ontmoeten we in de rekening over 1411-1412 van de Watering van
Veurne-Ambacht, medegedeeld in Westvlaamsch Archief II (1940), blz. 22. Aan de
Varschen Dyc bij Nieuwpoort had men belangrijke werken laten uitvoeren door
‘Heinrijc van Duustbourch, meester spademan’; het uitgevoerde dijkwerk werd dan
afgemeten door de landmeter Willem van den Rine, die een vergoeding ontvangt
‘vanden werke te metene bider strecroede...’ Is strecroede hier een synoniem van
dijkroede (= roede waarmede dijkvakken gemeten worden), waarvan Beekman in
Mnl. Wdb. 9, 104 bewijsplaatsen uit de 17e eeuw mededeelt?
E.N.
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[Nummer 11B]
De ontstaansgeschiedenis van de zeepolders
In 1947 werd, onder leiding van Prof. Dr. R. Tavernier, van wal gestoken met de
systematische opname van de bodemkaart van België(1) De eerste streek die in detail
werd gekarteerd was de Polderstreek. Van 1947 tot 1953 werden ruim 200 000
boringen uitgevoerd tot op ca. 1 m diepte; tientallen profielkuilen werden gegraven
en nagenoeg alle ontsluitingen (kleigroeven e.d.) bestudeerd. Dank zij dit dicht
waarnemingsnet (ca. 2 waarnemingen per ha) was het mogelijk een vrij nauwkeurig
beeld te verkrijgen van de jongste geologische evolutie van de Zeepolders.
Het hoeft ons dus niet te verwonderen, dat tijdens de laatste 10 jaar grote
vorderingen werden gemaakt op het gebied van de historisch-geografische
ontwikkeling van de kustvlakte en dat sommige, tot dan toe algemeen geldende
opvattingen grondig werden gewijzigd, waardoor de bodemkundigen wel eens de
reputatie van ‘revolutionnair’ verwierven. We beperken ons tot de vermelding van:
het aantonen van 3 overstromingsfasen in de duinkerkiaanse transgressie, de evolutie
van het Zwin, de geschiedenis van de polders rond Oostende, het ontstaan van de
Moeren, de evolutie van het IJzerestuarium.
Van historische zijde werd, na verscheidene jaren van stilzwijgen, in 1957-1958
op deze nieuwe gezichtspunten gereageerd, zodat op voorstel van Prof. Dr. Dhondt
op 14 januari 1958 te Gent een colloquium werd gehouden waaraan historici,
archeologen, bodemkundigen, geologen en

(1) Onderzoek uitgevoerd onder de auspiciën van het Instituut tot aanmoediging va-n het
Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL - IRSIA).
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toponymisten deelnamen. Een uitvoerig verslag van dit colloquium, dat in ruime
mate bijdroeg tot het ophelderen van sommige problemen, werd gepubliceerd door
J. Ameryckx en A. Verhulst.
In 1958-1959 zou Dr. A. Verhulst de ontstaansgeschiedenis van de Polders van
historische zijde benaderen en tot prachtige resultaten komen. Niet alleen bevestigde
hij de grote lijnen zoals deze door de bodemkundigen-geologen waren vastgelegd,
maar hij kwam er ook toe verschillende data, o.a. van transgressiefasen, met grote
nauwkeurigheid op te sporen. Met de hem eigen kritische geest kon hij zelfs enkele
onnauwkeurigheden in de interpretatie van de bodemkundige waarnemingen
achterhalen en aan de hand van historische bronnen volledig nieuwe gegevens aan
het licht brengen, o.a. voor wat betreft de middeleeuwse inpolderingen en bedijkingen
van het Zwin.
De samenwerking tussen bodemkundigen en geologen enerzijds, en historici,
archeologen en toponymisten anderzijds - iets waar we reeds lang aandacht hadden
voor gevraagd - bleek aldus na amper een paar jaar reeds zeer vruchtbaar te zijn.
In deze bijdrage willen we een overzicht geven van de ontstaansgeschiedenis van
de Zeepolders, hierbij gebruik makend van de nieuwste gegevens die onlangs door
Dr. A. Verhulst werden gepubliceerd. Details over bepaalde gebieden zal men hier
niet vinden, zoniet ware dit niet een artikel maar wel een boek geworden. Het is
echter onze bedoeling dergelijke detailstudies min of meer regelmatig te laten
verschijnen, zoals we dit trouwens vroeger reeds konden doen in Biekorf over
Meetkerke, Oostende, De Moeren, Zandvoorde, Lapscheure, enz.
Indien deze bijdrage voor sommigen op enkele plaatsen wat te technisch moge
blijken, hopen we nochtans dat ze voor velen aan de basis moge liggen van vruchtbare,
meer gedetailleerde, regionale studies.

I. Het Atlanticum en het Subboreaal
Het belangrijkste feit uit de atlantische periode of Atlanticum (4500-2000 vóór J.C.)
is de flandriaanse transgressie, waardoor het Nauw van Kales aanzienlijk verbreed
en uitgediept werd. De atlantische afzettingen zijn gemiddeld 10 m dik en vormen
het oppervlak van de Frans-Belgische Moeren.
Tijdens het Subboreaal (2000-200 vóór J.C.) was een groot gedeelte van het
atlantisch waddenlandschap van de zee afgesloten door de zgn. oude duinen, waarvan
ten zuidwesten van Adinkerke nog enkele resten te herkennen zijn (binnen-
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duinen van Adinkerke-Ghijvelde, F.R. MOORMANN, 1951). Uit deze periode dateert
het zgn. oppervlakteveen, dat enkele decimeters tot verschillende meters dik kan zijn.
De basis ervan bestaat overwegend uit rietveen (brakwatermilieu). dat bedekt is met
een pakket mosveen (voedselarm milieu); langs waterlopen vindt men gewoonlijk
een strook bosveen (voedselrijk milieu). Het is het oppervlakteveen. dat men in de
polders op een tot enkele meters diepte aantreft.
De prae-Romeinse transgressie, die in Engeland en Nederland wordt gesignaleerd,
is in België weinig belangrijk geweest; F.R. MOORMANN kon een kleine oppervlakte
afzettingen ervan lokaliseren in de Frans-Belgische Moeren.

II. Het Subatlanticum
Het Subatlanticum neemt een aanvang rond 200 vóór J.C. met een reeks eeuwenlange
overstromingen, samengevat onder de naam duinkerkiaanse transgressie (fig. 1); de
afzettingen, met een gemiddelde dikte van meer dan 1 m, vormen bijna overal de
oppervlaktelaag van de zeepolders.
De stijging van de zeespiegel na de veenvorming was niet regelmatig, maar eerder
schoksgewijze. Aldus kan men voor de Belgische kustvlakte 3 overstromingsfasen
onderscheiden, die elk verschillende eeuwen duurden en gescheiden zijn door perioden
van stilstand of van regressie. De kennis van de duinkerkiaanse transgressie ligt aan
de basis van de studie van de jongste geologische ontwikkeling van de zeepolders.

1. De Duinkerken 1 - transgressie (2e eeuw vóór J.C. - 1ste eeuw na J.C.)
Het begin van de eerste transgressiefase werd ingezet met de doorbraak en de
opruiming van de oude duinengordel. Aan de hand van archeologische vondsten
werd in Nederland, op Walcheren en in het Westland, de overstromingsperiode
gesitueerd tussen de 2de eeuw vóór J.C. en de 1ste eeuw na J.C. (vroeg-Romeinse
transgressie). De Duinkerken 1 - transgressie is vooral van belang geweest voor het
centraal en het oostelijk deel van de kustvlakte. Een belangrijk inbraakpunt lag ter
hoogte van De Haan (badplaats van Klemskerke); men vindt er afzettingen van deze
transgressiefase tot op max. 7 km achter de huidige kustlijn. In het westen had een
kleine doorbraak plaats te Wulpen nabij Veurne. Er kwam dus slechts een tamelijk
klein gedeelte van de kustvlakte onder water, terwijl de rest een veengebied bleef.
Daar de Duinkerken 1 - afzettingen in de Belgische kustvlakte nergens aan de
oppervlakte voorkomen, levert de studie van hun verspreiding moeilijkheden op. Het
is dan
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ook best mogelijk dat het overstromingsgebied groter is dan op fig. 1 is aangegeven.

2. De Romeinse regressie (1ste - 4de eeuw)
In de 1ste eeuw van onze jaartelling hield de zeespiegelrijzing tijdelijk op. Het bestaan
van deze zgn. Romeinse regressie wordt gestaafd door het voorkomen van een
bewoningsoppervlak op de sedimenten van de Duinkerken 1- transgressie. Op enkele
plaatsen (Klemskerke, Bredene) werden sporen van bewoning gevonden op het
Duinkerken 1 - oppervlak, dat zich daar op ongeveer 1 m onder het huidig oppervlak
bevindt. Dikwijls treft men aan de top van de Duinkerken 1 - sedimenten een
begroeiingshorizont aan, die er kan op wijzen, dat deze sedimenten inderdaad droog
lagen alvorens ze werden overdekt door jongere zeeafzettingen. In het inbraakgebied
van Veurne-Wulpen werd tussen de sedimenten van de Duinkerken 1- en deze van
de Duinkerken 2- transgressiefase soms een venig bandje van enkele cm dikte
gevonden. Tijdens de Romeinse regressiefase vormde zich een duinengordel. Deze
zgn. middeloude duinen werden plaatselijk door de latere transgressiefase gedeeltelijk
gespaard en zijn nu nog zichtbaar in het gebied van Bredene, Klemskerke en
Vlissegem.

3. De Duinkerken 2 - transgressie (4de - 8ste eeuw)
De tweede transgressiefase (vroeg-middeleeuwse transgressie) is van veel groter
belang voor het Belgisch kustgebied dan de eerste. Ook in andere gebieden rond de
Noordzee werd tijdens deze transgressiefase veel land overstroomd.
De datering van het begin van deze transgressiefase kon vrij nauwkeurig geschieden
aan de hand van Romeinse vondsten (vooral munten) op het veen. De oudste vondsten
op het veen dateren van de eerste helft van de 4de eeuw, zodat men mag aannemen
dat deze transgressiefase begon rond 300 na J.C.
In 1899 werd, bij de graafwerken van het kanaal Brugge-Zeebrugge, 400 m ten
noorden van Brugge, in Duinkerken 2- afzettingen een boot gevonden - de boot van
Brugge - die dateert uit de 5de-6de eeuw. Ook de ‘boot van Oostende’, eveneens
gevonden in een Duinkerken 2 - kreek op 8 m diepte, dateert waarschijnlijk uit die
periode (J. AMERYCKX en A. NAGELMACKERS, 1956).
Niet alleen het veen maar ook een deel van het aangrenzend gebied werd
overstrooomd tot aan de hoogtelijn van ca. 4,5 m in het noordoosten en 5 m in het
zuidwesten. Bovendien kwam het gehele sedimentatiegebied van de Duinkerken 1
- transgressie onder water, alsook de niet met veen bedekte
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sedimenten van de prae-Romeinse transgressie ten westen van Adinkerke. Met
uitzondering van een aantal eilanden en een enkel randgebied, werd de huidige
kustvlakte dagelijks twee maal overstroomd. De voornaamste eilanden in deze kustzee
waren:
- de oude duinen bij Adinkerke-De Panne,
- de middeloude duinen van Vlissegem, Bredene en Klemskerke,
- een aantal pleistocene eilanden of ‘donken’,
- een aantal hoog opgegroeide mosvenen: de Frans-Belgische Moeren, de Lage
Moere van Meetkerke. Ook tussen Oostkerke en Kaaskerke kwamen enkele
veeneilandjes voor die tijdens deze transgressiefase niet werden overstroomd (echter
wel tijdens de volgende). Het veenachtig randgebied in en nabij de huidige
Gistel-Moere bleef eveneens tijdens deze transgressiefase grotendeels van
overstromingen gevrijwaard.
De eerste drie soorten eilanden vormn nu nog weinig uitgesproken verhevenheden
in het polderlandschap. De hoog opgegroeide veengebieden ondergingen later
belangrijke wijzigingen, zodat deze oorspronkelijk hooggelegen gebieden thans tot
de laagste delen van de Polderstreek behoren.
De aantasting van het kustgebied door de zee geschiedde als volgt. De
beschermende duinengordel werd op talrijke plaatsen doorbroken; hij verbrokkelde
snel en werd, met uitzondering van de bovengenoemde duineilanden, geheel
opgeruimd. Het veen of de oudere zee-afzettingen werden nabij de zee meestal totaal
weggeslagen. Vanuit de inbraakgebieden liepen kreken van variërende breedte en
diepte, die hun bedding in het veen uitschuurden, tot ver in het binnenland. Door
steeds voortgaande erosie ontstond een ingewikkeld, vertakt krekencomplex; het
gehele veenlandschap werd als het ware versneden in steeds kleiner wordende
veeneilandjes omsloten door kreken.
Na het eerste stadium, waarin de erosie overheerste, trad een tweede stadium op,
dat veel langer duurde en dat gekenmerkt wordt door afzetting. Beide processen,
uitschuring en afzetting, zijn echter steeds met elkaar verbonden en nooit scherp te
scheiden. De wijze waarop het in het zeewater aanwezige slib werd afgezet is zeer
belangrijk, omdat ze in grote mate bepalend is geweest voor de opbouw van de
Polderstreek. De huidige topografie, alsook de bewoning, de landbouw, enz. van de
Polders houden ten nauwste verband met de wijze van sedimentatie, die verder apart
wordt beschreven.
Vermelden we hier slechts dat de afzetting selektief geschiedde, zodat kleiige en
zandige formaties naast mekaar liggen. De dikte van deze afzettingen varieert van
enkele centimeters tot enkele meters.
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4. De Karolingische regressie (8ste - 11de eeuw)
Rond de 8ste eeuw trad een tweede regressieperiode in, die zou duren tot in het begin
van de 11de eeuw. Uit deze periode dateert de ontginning van de poldervlakte. De
eerste sporen van menselijke aktiviteit vindt men terug in de 8ste en vooral de 9de
eeuw, tijdens dewelke meer en meer marisci worden vermeld, dit zijn zoute schorren
waarop schapen werden gekweekt, meestal door de abdijen. Lissewege, Dudzele
-seletoponiem) en waarschijnlijk Houtave dateren uit de 9de eeuw; het zijn echter
geen collectieve nederzettingen maar eerder centra van schapenteelt (A. VERHULST,
1959). De oudste eigenlijke nederzettingen worden vermeld in 988 (Leffinge en
Vlissegem) en in 1003 (Klemskerke en Houtave).
Met de inzet van de regressie vormde zich een duinengordel (de jonge duinen) die
meer en meer de toegang van de zee tot het nieuwe kustland afsloot.

5. De Duinkerken 3 - transgressie (11de eeuw)
Tijdens de Duinkerken 3 - transgressie werd het schaars bewoonde kustland aangetast
en overstroomd vanuit twee punten, waar de jonge duinen doorbroken waren: het
Ijzerestuarium, ter hoogte van het huidige Nieuwpoort, en het Zwin, nabij de
Belgisch-Nederlandse grens.
De derde transgressiefase nam de eerste helft van de 11de eeuw in beslag; inderdaad
vindt men vermeldingen van geweldige zee-overstromingen in de Annales
Blandinienses in 1014 en 1042, terwijl na 1060 reeds tal van nederzettingen in het
uitbreidingsgebied van deze transgressie vermeld worden: Leffinge (1060/1070),
Snaaskerke (1067), Pervijze (1089), Lissewege (1060/1070), Uitkerke (1060/1070).
Bovendien is er een vermelding in 1041 van Meetkerke, dat zich buiten de
overstromingsvlakte bevond. Merken we ten slotte op dat sommige nederzettingen,
die reeds in de 9de - 10de eeuw bestonden, in de eerste helft van de 11de eeuw niet
meer vermeld worden: Leffinge (van 988 tot 1060/1070), Testerep (van 992/994 tot
1065), beide in het overstromingsgebied gelegen. Al deze nauwkeurige data zijn te
danken aan het minutieus opzoekingswerk van Dr. A. VERHULST (1959).
In het onderstaande zal de ontwikkeling van het westelijk en van het oostelijk
overstromingsgebied tijdens en na de Duinkerken 3 - transgressie afzonderlijk
behandeld worden.

a. Het westelijk overstromingsgebied (IJzergebied)
Nabij Nieuwpoort werd in het begin van de 11de eeuw een grote inham met
krekensysteem gevormd. Het volledig krekensysteem was uitgebreider en meer
vertakt dan staat aangegeven
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in fig. 2, waarop slechts de hoofdkreken afgebeeld zijn. Vanuit de hoofdkreken
werden talloze, soms niet meer dan 1 m brede en even diepe geultjes gevormd, die
in veel gevallen bij het bodemkundig onderzoek werden teruggevonden.

Fig. 2. - Het IJzerestuarium en zijn krekensysteem.

Door de steeds verdergaande overstromingen werd het reeds bewoonde schorgebied
meer en meer in gevaar gebracht. Tegen de naar het westen en zuidwesten gaande
overstromingen werd een dijk opgeworpen, die bekend staat onder de naam van Oude
Zeedijk (fig. 3). Deze dijk werd niet aangelegd voor landwinning, maar wel als
waterkering van een steeds meer in gevaar gebracht gebied. Hij loopt van
Oostduinkerke tot
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Fort Knockehoek (dit stuk draagt nu ook de naam van Oude Zeedijk) en van daar
naar de pleistocene opduiking ten zuiden van Lo, naar het gehucht Turkeyen (het
grootste gedeelte van deze ‘verlenging’ staat bekend onder de naam van Lostraat)
(F.R. MOORMANN, 1951).
De overstromingen vanuit Nieuwpoort, die in het westen werden tegengehouden
door de Oude Zeedijk, breidden zich uiteraard ook in oostelijke richting uit. De
oostelijke tegenhanger van de Oude Zeedijk is de dijk van de Watering van
Blankenberge (fig. 3), die gedeeltelijk de westgrens van deze watering vormt. Deze
dijk loopt vanaf de duinen ongeveer 400 m ten westen van Bredene-dorp naar de
Blauwe Sluis en vandaar naar Plassendale en Oudenburg. Hij heeft waar-

Fig. 3. - De oudste dijken in de Zeepolders. 1. Oude Zeedijk. - 2. Dijk van de Watering van
Blankenberge. - 3. Blankenbergse dijk

schijnlijk een geringe rol als zeewering gespeeld, daar de meeste overstromingen
niet zo ver gereikt hebben. Inderdaad bereiken de Duinkerken 3 - afzettingen in dit
gebied ongeveer de lijn Oostende-Zandvoorde, waar de opbouw van het landschap
een natuurlijke belemmering vormde voor verdere overstroming. Er ontstond hier
een strandvlakte van enkele km breedte, die regelmatig door slechts een dunne
waterlaag werd bedekt; noemenswaardige geulen werden er niet in gevormd.
Het gebied in en nabij de Moere bij Gistel, dat in de 4de eeuw niet of nauwelijks
overstroomd werd, kwam bij deze transgressie wel onder water.
Tijdens het sedimentatiestadium van deze transgressiefase werd hoofdzakelijk
klei afgezet; slechts in de kreken kwam
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plaatselijk een weinig zandig materiaal tot bezinking. Op de Duinkerken 2 afzettingen, die binnen het overstromingsgebied der 11de-eeuwse trangressie gelegen
waren, werd een nieuw kleidek van variërende dikte afgezet. In het strandvlaktegebied
(Oostende-Zandvoorde-Oudenburg) bedraagt de dikte slechts enkele tientallen cm;
het kleidek is er tamelijk zandhoudend. Ook in de getijdegeulen zelf had sedimentatie
plaats, waardoor ze stilaan werden opgevuld.
In de 12de eeuw werd rond het inbraakgebied bij Nieuwpoort een dijk opgeworpen,
zodat het achterliggende schorgebied in zijn geheel droogkwam. Het IJzerestuarium
zelf

Fig. 4. - Polders en dijken in het IJzerestuarium.

werd geleidelijk aan ingepolderd door de aanleg van een tiental boogvormige dijkjes
(fig. 4; J. AMERYCKX, 1950). Slijpe wordt vermeld rond 1115, Mannekensvere in
1171 en Schore in 1176.

b. Het oostelijk overstromingsgebied (Zwin)
In het oostelijk gebied worden twee subfasen onderscheiden: de Duinkerken 3A- en
de Duinkerken 3B-transgressie, gescheiden door een korte rustperiode.

De Duinkerken 3A-transgressie (11de eeuw)
De aanvang van de Duinkerken 3A-transgressie valt nagenoeg samen met deze van
de doorbraak bij Nieuwpoort (begin
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van de 11de eeuw), zonder echter niet noodzakelijk volledig op hetzelfde ogenblik
geschied te zijn. Het belangrijkste feit hierbij is de vorming of uitbreiding van het
Zwin tot een zee-inham aan de Belgisch-Nederlandse grens. Vanuit het Zwin werd
het oostelijk deel van de kustvlakte gedeeltelijk onder water gezet. Ten einde het
overstromingsgebied in westelijke richting te beperken werd de Blankenbergse dijk
opgeworpen (fig. 3). Deze dijk, die de oudste is van de dijken ten noorden van Brugge,
loopt van Blankenberge tot Brugge over Sint-Jan-op-de-Dijk en
Sint-Pieters-op-de-Dijk. Vanaf Sint-Pieters-op-de-Dijk zou de Blankenbergse dijk
in Brugge als volgt lopen: Sint-Pieters Groenestraat, Vlamingdam, Sint-Jorisstraat,
Vlamingbrug (J. DE SMET). De Blankenbergse dijk is nu volledig afgegraven; men
kan hem echter goed herkennen op de kadastrale kaarten van Popp. Hij vormt de
grens tussen de wateringen van Blankenberge (ten westen) en deze van Groot
Reigarsvliet en Eiensluis (ten oosten). Een weinig later werd een tweede dijk, de
Dulle Weg, aangelegd op enkele honderden meters ten oosten van de Blankenbergse
dijk. De Dulle Weg is grotendeels afgegraven; de loop ervan is terug te vinden op
de kadastrale kaarten.
Te Ramskapelle en Westkapelle werd een betrekkelijk dunne laag klei afgezet op
de Duinkerken 2 - sedimenten. Verder naar het westen lag een ‘strandvlakte’ waar
de D3-afzettingen (lichte klei) slechts 30 cm dik zijn.
De overstromingen duurden een 50-tal jaar, waarna een korte stilstand optrad.
Uitkerke en Lissewege worden vermeld tussen 1060 en 1070, Westkapelle in 1100;
Dudzele en Oostkerke, resp. in 1060/1070 en 1086 vermeld, moeter ouder zijn, wat
zou blijken uit sommige meldingen tussen 1019 en 1030 (A. VERHULST, 1959).
Merken we ten slotte op dat ook Lapscheure tussen 1019 en 1030 vermeld wordt en
dus buiten de overstromingszone moest liggen, hetgeen reeds vroeger door de
bodemkartering werd aangegeven (J. AMERYCKX, 1953).

De Duinkerken 3B-trangressie (12de eeuw)
De Duinkerken 3B-transgressiefase begon rond 1130. Een bodemkundig argument
voor deze datum is: in 1180, bij de stichting van Damme, na aanleg van een dwarsdijk
door het Zwin aldaar, hadden de afzettingen tussen Damme en Brugge reeds een
dikte van ca. 50 cm bereikt, waarvoor we een periode van ca. 50 jaar nodig achten.
A. VERHULST plaatst, aan de hand van historische gegevens, de aanvang van deze
fase ca. 1134. Hij vond dat een aantal plaatsen, die in het overstromingsgebied van
de Duinkerken 3B-transgressie liggen, worden vermeld tussen 1110 en 1127
(Lapscheure: 1110,
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Fig. 1. Uitbreiding- van de duinkerkiaanse transgressiefasen en landschappen in de Zeepolders.
Biekorf 1959, nr. 11B.
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1114, 1127; Moerkerke 1110, 1114; Kadzand: 1111/1115; Wulpen: 1110, 1114),
terwijl van 1127 tot 1163 geen enkele van deze plaatsen in de nochtans talrijke
documenten wordt aangehaald; in verschillende annalen en kronieken daaren-

Fig. 5. - De Zwininham en zijn krekensysteem (het Lapscheurse Gat werd gevormd in de 6de eeuw).

tegen wordt van een grote overstroming in 1134 gewag gemaakt, die vooral het
mondingsgebied van de Schelde zou geteisterd hebben (A. VERHULST, 1959).
De Zwininham bereikte zijn maximale uitbreiding, met een breedte van ongeveer
4 km bij de huidige Rijksgrens. De belangrijkste Zwinarm drong door tot Damme;
tussen Damme
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en Brugge strekte zich een strandvlakte uit, nagenoeg vrij van kreken (fig. 5).
In het noorden en het westen werd een lange dijk opgeworpen, om de uitbreiding
van de overstromingsvlakte te beperken (fig. 6). Deze dijk is eveneens een
zeeweringsdijk en niet een landwinningsdijk. Deze dijk loopt van Uitkerke naar
Sint-Kruis over Heist, Knokke, Westkapelle, Hoeke, Oostkerke en Damme. Hij
bestaat uit stukken, die elk een verschillende naam dragen, maar die toch ongeveer
gelijktijdig werden gebouwd. Van Uitkerke, waar hij iets ten noorden van het dorp
tegen de Blankenbergse dijk aanleunt, loopt de dijk in rechte lijn nagenoeg evenwijdig
met de kust tot Heist; dit deel is de Evendijk. Van Heist wordt hij voortgezet door
de Kalveketedijk; dit dijkstuk loopt in de richting van Westkapelle en beschrijft een
boog op ongeveer 1,5 km ten noordoosten van Westkapelle-dorp. Vanaf de
Schapenbrug wordt de dijk Bloedlozendijk genaamd. De loop van de Bloedlozendijk
was goed gekend tot aan de grens tussen Hoeke en Westkapelle (J. DE LANGHE,
1939). Nauwkeurige terreinstudie liet toe de verdere loop van deze dijk terug te
vinden. Vanaf het punt, waar de dijk de grens tussen genoemde gemeenten bereikt,
volgt hij de grens over ongeveer 400 m in westelijke richting, om dan met een scherpe
bocht naar het zuiden af te buigen en naar het oosten verder te lopen. Hij volgt dan
de Nachtegaalstraat (ook Zuiddijk van de Greveningepolder genoemd) tot aan de
hoeve ‘De Nachtegaal’, waar hij scherp naar het zuidwesten ombuigt. Hij kruist de
Hoekevaart ter hoogte van het Oud Fort Frederik en loopt dan gedurende verscheidene
kilometers iets ten noorden van de vaart Brugge-Sluis. Van ongeveer Hoeke-brug
tot ter hoogte van Oostkerke-dorp wordt hij de Krinkeldijk genaamd. Tussen
kilometerpalen 8 en 7 kruist hij de vaart, vanwaar hij dijk van Rombautswerve heet.
De dijk van Rombautswerve bereikt de noordrand van de vestingen van Damme.
Van hier af was het onmogelijk zijn verloop doorheen Damme terug te vinden;
misschien is de Burgstraat er een gedeelte van. Ten zuidwesten van Damme loopt
nog een dijk, de Polderstraat, die mogelijk het vervolg is van de dijk van
Rombautswerve. De Polderstraat is nu een brede landweg, die een paar honderd
meters ten westen van de grens Damme-Sint-Kruis plots vernauwt. Het is op deze
plaats dat de dijk ten einde loopt tegen hoger gelegen gronden van een zandige
Duinkerken 2 - kreekrug, die een natuurlijke zeewering vormde en die waarschijnlijk
nooit overspoeld werd tijdens deze transgressiefase.
Na de aanleg van de bovenbeschreven dijk werden, na
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POLDERS:

1. Pannepolder. - 2. Vardenaarspolder. - 3. Papenpolder. - 4. Mager Schorre. - 5. Zoute
polder. - 6. Oude Hazegraspolder. - 7. Nieuwe Hazegraspolder. - 8. Willem-Leopoldpolder. - 9.
Keuvelpolder. - 10. Butspolder. - 11. Vagevierspolder. - 12. Nieuwland. - 13. Baespolder. - 14. Polder
van de kleine Keuvele. - 15. Noordpolder. - 16. Schellebankpolder. - 17. Godefroy-Beukelspolder. 18. Greveningepolder. 19. Zoute Pannepolder. - 20. Robbemoreelpolder. - 21. Polders van de vier
Landsheren. - 22. Polder Lem. - 23. Polder van Namen. - 24. Sint-Jobspolder. - 25. Pannepolder. 26. Zeepolder. - 27. Spermaliepolder. - 28. O.-L.-Vrouwpolder. - 29. Zeuge. - 30. Carbosadepolder.
- 31. Stampaartshoekepolder. - 32. Maldegemse polder.
DIJKEN: a) Dulle weg. - b) Graaf Jansdijk. - c) Evendijk. - d) Pasteurdijk. - e) Pannedijk. - f) Zoute
dijk. - g) Internationale dijk. _ h) Kalveketedijk. - i) Knokkendijk. - j) Kragendijk. - k) Meunikendijk.
- l) Kwaaddijksken. - m) Bloedlozendijk. - n) Krinkeldijk. - o) Landsdijk. - p) Groene zeedijk. - q)
Groene dijk. - r) Nieuwe zeedijk (1650). - s) Dijk van Rombautswerve. - t) Krommendijk. - u)
Sint-Pietersdijk. - v) Oude Sluisdijk. - w) Brolozendijk. - x) Polderstraat. - y) Branddijk. - z) Damweg.
In te lassen tussen blz. 388-389.
Biekorf 1959, nr. 11B.
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1180, dijken opgeworpen met de bedoeling nieuw land in de overstromingsvlakte
van het Zwin te winnen. De eerste, kleine dijken werden gebouwd te Damme en te
Moerkerke; hierdoor werden enkele kleine polders gewonnen. Deze dijken werden
later nagenoeg geheel afgegraven. In 1228 had men de lijn Sluisse
dijk-Polderdijk-Brolozendijk-Maldegemse dijk bereikt (A. VERHULST, 1959).
In het begin van de 13de eeuw werden enkele belangrijke polders ingedijkt in het
overstromingsgebied van het Zwin: talrijke polders te Damme en Lapscheure (A.
VERHULST, 1959), de Greveningepolder (Westkapelle) en de Vardenaarspolder
(Knokke) in het noorden. Het overstromingsgebied van het Zwin was, vooral in het
zuiden, dus reeds in het begin van de 13de eeuw aanzienlijk verminderd.
In het noorden werden een groot aantal polders strooksgewijze ingedijkt. Heel
typisch is, b.v. de aanwas van de Vardenaarspolder ten westen van het Oude Zwin,
waar in de loop van de 13de-14de eeuw een reeks van acht polders werden gewonnen
door de aanleg van boogvormige dijken (fig. 6).
Ten noorden van de Greveningepolder werd de strooksgewijze inpoldering
toegepast tot aan het begin van de 15de eeuw. Toen werd het zee werend gedeelte
van de dijken der noordelijke aanwaspolders versterkt en opgehoogd, zodat een lange
doorlopende dijk werd gevormd, de Graaf Jansdijk. De binnendijken van de
aanwaspolders hadden geen nut meer en werden grotendeels afgegraven. Men kan
echter de plaats van deze binnendijken tamelijk gemakkelijk terugvinden door de
studie van de bodem en van de kadastrale kaarten.
In het zuiden werd in de 13de en 14de eeuw een reeks polders ingedijkt, waarvan
het patroon door A. Verhulst in een recente studie werd meegedeeld. Na al deze
inpolderingen langs het eigenlijke Zwin bleef na de 15de eeuw niet veel meer over
van het overstromingsgebied in de streek van Damme-Lapscheure. Tussen dijken,
die slechts op enkele honderden meters van elkaar lagen, stroomde het bijna geheel
verlande Zwin. In de loop van de 16de eeuw was het eigenlijke Zwin niet meer
bevaarbaar en werd een kanaal gegraven van Brugge naar Sluis. Op de kaart van
Pourbus (1571) is het eigenlijke Zwin afgebeeld als een smalle kreek, die nauw
afgezet is door dijken; de schorren erlangs zijn bijna alle ingedijkt.
In de 16de eeuw hadden, met strategische doeleinden, in de streek van Sluis grote
overstromingen plaats, waardoor het Lapscheurse Gat gevormd werd, dat in de 17de
eeuw nog een grote kreek was, en waardoor het oorspronkelijke, middeleeuwse
polderpatroon totaal zou gewijzigd worden. Zo kwam
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o.a. in 1650 de Sint-Jobspolder tot stand door de aanleg van een zeedijk in het
noordoosten(2).
Alhoewel enkele kleine polders, nl. de Papenpolder en het Mager Schorre (beide
ten oosten van Knokke), waarschijnlijk reeds in de 14de eeuw werden ingedijkt (J.
DE LANGHE, 1939), mag men zeggen dat de belangrijke landwinningen in het
mondingsgebied van het Zwin (hierdoor verstaan we de indijkingen aan de zeezijde
van de Graaf Jansdijk) slechts in de 17de eeuw begonnen met het indijken van de
Oude Hazegraspolder (1627), ook Prinsepolder genaamd. Vervolgens werden
ingedijkt: de Beukels-Godefroypolder (1718), de (Nieuwe) Hazegraspolder (1784)
en de Zoute Polder (1786). In 1872 werd de Internationale dijk dwars door de
Zwinmonding aangelegd, waardoor de Willem-Leopoldpolder ontstond. Nu blijft er
van het mondingsgebied nog een klein schor over, dat af en toe eens onder water
komt.
Tijdens de Duinkerken 3B-transgressie werden klei en, in mindere mate, zand
afgezet op het ouder oppervlak. In de regel was het zo, dat eerst zand werd afgezet
dat nadien bedekt werd door een kleilaag. Op sommige plaatsen, nl. daar waar
dijkbreuken plaats hadden, werd op het kleioppervlak een nieuwe zandlaag afgezet.
De totale dikte van deze jonge Zwinafzettingen is voornamelijk afhankelijk van de
duur van de overstromingsperiode. In de eerst ingedijkte polders, dus de oudste, is
de laag het dunst (minder dan 100 cm); hier zijn ook de kreken onvolledig opgevuld
en liggen dus nog open. Naarmate de polders later werden ingedijkt is de jonge laag
er dikker: zij bereikt in de jongste verschillende meters. In de polders, die als rijp
schor werden ingepolderd, zijn de kreken volledig dichtgeslibd; meestal geeft een
gracht nog hun vroegere loop aan. In de laatst gewonnen polders liggen de
hoofdkreken nog open (b.v. Hazegraspolder, Willem-Leopoldpolder).

6. De overstromingen in de streek van Oostende in de 17de en 18de eeuw
Deze overstromingen zijn hoofdzakelijk te wijten aan menselijke invloed en kunnen
dan ook niet als een eigenlijke transgressiefase beschouwd worden.
Op het einde van de 16de eeuw werd, tijdens de godsdienstoorlogen, Oostende in
staat van beleg gebracht. De stad werd versterkt en de duinen ten oosten ervan werden
afgegraven om de streek rond Oostende onder water te zetten. Weldra vormde zich
een geul, de Oostgeul, die door het in- en uittredende zeewater meer en meer werd
uitgeschuurd en die

(2) Fig. 6 geeft de ‘moderne’ en niet de middeleeuwse toestand weer voor het gebied van
Lapscheure.

Biekorf. Jaargang 60

391
het ontstaan zou geven aan de huidige Oostendse haven (A. BESLPAIRE, 1855; J.
AMERYCKX, 1949, 19571. Bij vloed bereikte het water Stene, Bredene, Zandvoorde,
Oudenburg, Snaaskerke en Leffinge.
Na het beleg (1601-1604) werd het overstromingsgebied omschreven door een
ringdijk. De werken vingen aan in 1608 met de Steense dijk om in 1612 beëindigd
te worden met de Groenendijk.

Fig. 7. - De Polders van Oostende.

Vanuit de Oostgeul vormden zich verscheidene kreken, die diep het land
binnendrongen, o.a. de Gauwelozekreek, de Zoute kreek, de Schaperijkreek, de
Katharinakreek en de Keignaardkreek.
In 1626 werd de Legaardsdijk gebouwd om het overstromingsgebied te beperken.
Rond 1660 was de havengeul, ten gevolge van de onvoldoende hoeveelheid
spoelwater, grotendeels verzand en besloot men een groter gebied als spoelpolder te
gebruiken. Aldus ontstonden de talrijke ‘polders’ rond Oostende, die om beurten
tientallen jaren als spoeldok dienst deden met de bedoeling de havengeul voor
verzanding te vrijwaren. Deze methode werd toegepast tot in 1803.
Hier volgt de lijst van de belangrijkste van deze polders
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met, voor sommige, de periode(n) tijdens dewelke ze als spoelpolder dienst deden
(fig. 7):
- de Keignaardpolder (Zandvoorde): 1664-1700. 1721 1803,
- de Grote polder (Bredene),
- de Saspolder (Bredene),
- de Gauwelozepolder (Zandvoorde, Stene),
- de Sint-Katharinapolder (Stene, Oostende): 1627-1744,
- de Nieuwe polder van Zandvoorde (Zandvoorde, Oudenburg): 1664-1700,
- de Snaaskerkepolder (Snaaskerke. Stene, Leffinge): 1721-1803.
In de spoelpolders heeft zich niet alleen een nieuw krekensysteem gevormd, maar
werd ook een nieuwe laag alluvium afgezet. Dit alluvium bestaat hoofdzakelijk uit
kalkrijke, bruinachtige, zware klei; slechts in de grote kreken treft men zandig
materiaal aan. De dikte van het jonge kleidek is afhankelijk van de duur tijdens
dewelke een bepaalde polder als spoeldok heeft gediend. Ze is van de grootte-orde
van 1 cm per jaar; in de Nieuwe polder van Zandvoorde bedraagt ze gemiddeld
minder dan 50 cm, in de Keignaardpolder ca. 100 cm en in de Snaaskerkepolder ca.
80 cm.
Gemiddeld liggen de polders van Oostende aldus bijna 1 m hoger dan het
omliggende poldergebied. Ook het uitzicht van de kreken verschilt van polder tot
polder; naarmate de polder langer dreef zijn de kreken er verder dichtgeslibd. Zo ligt
b.v. de Keignaardkreek in de Nieuwe polder van Zandvoorde nog open, terwijl ze
in de Keignaardpolder bijna volledig gecolmateerd is en slechts een weinig
uitgesproken depressie vormt.

III. Enkele belangrijke genetische processen
Het huidig aspekt van de Zeepolders wordt in de eerste plaats bepaald door de
afzettingen van het Subatlanticum (duinkerkiaanse transgressie).
Enkele processen, meestal te wijten aan menselijke tussenkomst, hebben nochtans
op vele plaatsen uiteindelijk hun stempel gedrukt op de morfologie van de zeepolders.
De voornaamste hiervan worden hier kort beschreven.

1. Selektieve sedimentatie.
Bij elke transgressiefase ontstaat vanaf de verschillende inbraakpunten een uitgebreid
krekensysteem. De kreken vormen zich door uitschuring in het overstroomde substraat
- veelal dus in veen. Gezien de stroomsnelheid van het water in de kreken zullen
daar slechts grove korrels kunnen bezinken,
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Fig_ 8. - Ontstaan van het Oudland (naar R. Tavemier, 1947).
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nl. zandkorrels (> 50 mu). Het water dat buiten de kreken treedt is dan nog slechts
beladen met fijne bestanddelen, vnl. klei (< 2 mu) en slib (2-20 mu), die uit het
stagnerend water neerslaan. Ten gevolge van deze selektieve sedimentatie krijgt men
na enkele eeuwen volgend patroon: een vertakt systeem van ondiepe beddingen
(opgevulde kreken) waar de bodem tot op grote diepte uit zeezand bestaat en waar
het veen ontbreekt, en uitgestrekte gebieden waar de bodem bestaat uit een zware
kleilaag, rustend op veen.

2. Inversie van het reliëf
Na een transgressiefase bestaat het drooggekomen schorgebied uit ondiepe
kreekbeddingen met daartussen hoger liggende klei-op-veenplaten. Bij de ontwatering
verliezen de sedimenten een groot gedeelte van hun water en krimpen daardoor in.
Deze inkrimping hangt af van de aard van het materiaal: zand krimpt weinig of niet,
klei matig en veen zeer sterk. Het gevolg van deze selektieve inkrimping is dat de
opgevulde kreekbeddingen (zandig) op hun oorspronkelijk niveau blijven liggen,
terwijl de oorspronkelijk hooggelegen klei-op-veengebieden sterk inklinken, zodat
ze nu op een lager niveau liggen dan de kreken. Men spreekt van kreekruggen
(langgerekte hoogten van wisselende breedte met zandige ondergrond) en van poelen
of kommen (zwakke depressies met venige ondergrond) (fig. 8).
De omkering van het reliëf - en dus ook het onderscheid in de twee bijzonderste
morfogenetische eenheden, kreekruggen en poelen of kommen - is het meest
uitgesproken in gebieden waar slechts één afzetting aanwezig is. Een tweede of een
derde afzetting hebben het inversiereliëf in min of meer grote mate vervlakt.
In grote gebieden van de Polderstreek, o.a. in gans het Oudland, worden landbouw
en bewoning beheerst door het kreekruggen-kommenpatroon. De kreekruggen liggen
overwegend onder akkerland; het zijn inderdaad relatief droge gronden die zich goed
lenen tot de akkerteelten. De kommen daarentegen bestaan uit lage, natte, zware
gronden, die dan ook overwegend onder weiland liggen. De bewoning, zowel de
hoeven als de dorpskernen, is bijna uitsluitend op de kreekruggen gevestigd om
volgende redenen (F.R. MOORMANN en J. AMERYCKX, 1954; J. AMERYCKX, 1958):
- de kreekruggen zijn de ‘hoogten’ van de polders en bieden daardoor een droge
bouwplaats,
- ze hebben een bouwvaste zandondergrond, dit in tegenstelling met de
komgronden, die met hun veenondergrond ongeschikt zijn voor huizenbouw,
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- de zandondergrond van de kreekruggen houdt drinkbaar grondwater in, terwijl het
water van de komgronden ten gevolge van een te hoog gehalte aan organische Stoffen
(veen) ongeschikt is voor menselijk gebruik.

Fig. 9. - Verband tussen bodem en bewoning in de streek van Houtave-Stalhille.

Dit verband tussen bodem en bewoning is bijzonder duidelijk in het Oudland van
Stalhille-Houtave (fig. 9).

3. Vorming van kunstmatige depressies
Het veen was in vroeger tijden een belangrijke delfstof van de Polderstreek; tot in
de tweede helft van de 19de eeuw werd het als brandstof ontgonnen (J. AMERYCKX.
1956). De
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FIG. 10. - VEENDELVERIJEN IN DE ZEEPOLDERS
1. De Moeren. - 2. De Buitenmoeren. - 3. Zuiden van Veurne. - 4. Ramskapelle-bij-Nieuwpoort. - 5.
Nieuwkapelle, Oudekapelle. - 6. De Broeken van Woumen. - 7. Slijpe, Leffinge, Mannekensvere,
Schore, St.-Pieters-Kapelle, Leke. - 8. Zevekote. - 9. Wilskerke. - 10. Zuiden van Gistel. - 11. Houtave.
- 12. De Lage Moere van Meetkerke. - 13. Uitkerke, Nieuwmunster, Zuienkerke. - 14. Gebied tiissen
Dudzele en Heist. - 15. Oostkerke-bij-Brugge.
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plaatsen, waar de veenlaag geheel of gedeeltelijk werd uitgegraven, tekenen zich in
het landschap af als meestal rechtlijnig begrensde laagten, die zowel een perceel van
enkele aren als uitgestrekte blokken van 100 ha en meer kunnen

Fig. 11. - Ontstaan van de Lage Moere te Meetkerke (zonder lengteschaal).
1. Afzettingen van de Duinkerken 2-transgressie (4de - 8ste eeuw). 2. Pleistoceen zand. - 3, Veen.

omvatten. De totale uitgeveende oppervlakte bedraagt verschillende duizenden
hektaren (fig. 10).
In sommige gebieden, waar het veen zo hoog was opgegroeid (gebombeerd
mosveen), dat het weinig of niet door het zeewater werd overstroomd, lag deze
waardevolle brandstof aan het oppervlak en kon ze volledig afgegraven worden.

Biekorf. Jaargang 60

398
Dit gaf het ontstaan aan grote plassen, zoals de Frans-Belgische Moeren en de Lage
Moere te Meetkerke (fig. 11). Deze plassen werden uitgepompt en drooggelegd in
de 17de eeuw (J. AMERYCKX, 1953; F.R. MOORMANN, 1955) en gaven het ontstaan
aan de zgn. droogmakerijen. Kleine gelijkaardige gebieden liggen te Zevekote (de
depressies van de Bazelaar en het Rietbos). Het oppervlak van de Frans-Belgische
Moeren bestaat uit afzettingen uit het Atlanticum (flandriaanse waddensedimenten),
dit van de Lage Moere te Meetkerke grotendeels uit pleistoceen zand (Würm).
Het afgraven van de polderklei voor het maken van baksteen heeft ook kunstmatige
laagten doen ontstaan. De oppervlakte door deze zgn. uitgebrikte gronden ingenomen
is echter veel geringer dan deze van de uitgeveende gronden, alhoewel toch zeker
nog belangrijk.

4. Dijkbreuken
De binnendijken uit de kustvlakte zijn op talrijke plaatsen doorbroken. Op de plaats
van de dijkbreuk vormt zich een diepe put, wiel genaamd, waaruit materiaal wordt
opgewarreld en samen met door de zee aangebracht materiaal in een kring aan de
landzijde van het wiel wordt afgezet. Deze meestal zandige afzetting wordt overslag
genoemd. De plaatsen van vroegere dijkbreuken zijn dus te herkennen aan de
aanwezigheid van een wiel of/en van een overslag. In de Zeepolders zijn de wielen
zeldzaam; men vindt er enkele - nu reeds grotendeels opgevuld - langs de Evendijk
tussen Blankenberge en Heist. Overslagen komen echter talrijk voor. Langs de oudste
dijken, de Oude Zeedijk in Veurne-Ambacht en de Blankenbergse dijk ten noorden
van Brugge, vindt men er enkele; het grootste aantal ligt echter in het gebied van het
Zwin (de driehoekjes op fig. 6).

IV. De Landschappen
Volgens hun geologische opbouw onderscheidt men in de Polderstreek vijf
landschappen (fig. 1).

Oudland
Oppervlaktelaag: Duinkerken 2.
Ontginning: 8ste - 9de eeuw.
Gebieden: in Veurne-Ambacht en in het Brugse.
Reliëf: uitgesproken inversiereliëf.
Gemiddelde hoogte: 3-4 m.

Middelland
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Oppervlaktelaag: Duinkerken 3A en B.
Ontginning: 11de - 12de eeuw.
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Gebieden: een westelijk en een oostelijk deel (+ Jong
Middelland).
Reliëf: matig uitgesproken inversiereliëf.
Gemiddelde hoogte: 3-4 m.

Neuwland
Oppervlaktelaag: post-Duinkerken 3.
Ontginning: na de 12de eeuw.
Gebieden: IJzerestuarium en het Zwin.
Reliëf: zeer vlak, met enkele open kreken.
Gemiddelde hoogte: 4 m.

Historische Polders van Oostende
Oppervlaktelaag: klei van Oostende (17de - 18de eeuw).
Ontginning: 18de eeuw.
Ligging: bij Oostende.
Reliëf: zeer vlak, met enkele open kreken.
Gemiddelde hoogte: 4-5 m.

Droogmakerijen
Oppervlaktelaag: Atlanticum (Frans-Belgische Moeren) en Pleistoceen (Lage Moere
van Meetkerke): het bedekkende mosveen werd afgegraven.
Ontginning: 17de eeuw.
Gebieden: Frans-Belgische Moeren en Lage Moere van Meetkerke.
Reliëf: zeer vlak.
Gemiddelde hoogte: 1-2 m.
J. AMERYCKX.
Centrum voor Bodemkartering IW0NL.
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[Nummer 12]
Oostendenaers en Slusenaers
Benamingen uit de Vrijbuiterstijd 1580-1600
Het woord vrijbuiter duikt voor het eerst in het nederiands op omstreeks 1570-1580
en had alsdan niets te maken met ‘zeerover, kaper’. Vrijbuiters deden oorspronkelijk
hun werk aan wal. Zij waren huursoldaten die, afgedankt of ontvlucht, in hoop of
bende het platteland afliepen en leefden van plundering. Ook niet-militaire
vagebonden sloten zich soms bij hen aan. Deze ‘maraudeurs’ worden bij naam
genoemd in een koninklijk plakkaat van 25 maart 1581. Ongeregeldheden geschieden
- zo luidt de tekst - vooral door ‘etlycke Rabauwen ende Boefven ghenoemt
Vrybuyters, onder egheen solt staende, dan alleenelyck levende op den roof ende
straetschenderye’ En zulke ‘Rabauwen ende Vrybuyters’ mag men voortaan niet
meer stellen ‘op Wissel oft Rantsoen’ zoals soldaten van geregelde troepen: men
moet ze straffen met de galg als openbare dieven en straatschenders. Tot zover het
plakkaat (Plac. v. Vlaend. II 676).
Men weet hoe in die beroerde jaren 1580 onze provinciën werden doorkruist en
opgeteerd door troepen ruiters en vendels voetvolk van alle natiën, door de benden
van Pardieu, van Bras-de-Fer en van Balfour, door de Leren Eersgaten en door de
Zwarte Ruiters. Uit de ‘afval’ van deze geregelde huurtroepen ontstonden de eerste
‘vrijbuiters’.
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Na de herovering van het Zuiden door Farnese (1585) verschijnen dan, tot overlast
van onze beproefde en verwaarloosde gewesten, de gecommitteerde vrijbuiters die
vanuit een garnizoenplaats werkten.
Oostende en Sluis, Aardenburg, Axel en Vlissingen (en Bergen-op-Zoom in Brabant)
bleven immers in de macht van de Staten. Deze steden, ‘vianden van Zyne Majesteyt’,
werden nesten van waaruit rebelse garnizoensoldaten in bende geregeld uitliepen op
buit. Zij stroopten het verarmde platteland, overvielen de konvooien van de kooplieden
die onder militair geleide van de een naar de andere besloten stad trokken, stelden
de dorpen en onbesloten steden op brandschatting en wisten sommige kwartieren te
dwingen tot betaling op termijn van een vaste contributie. Deze benden, die nu
behoorden tot een geregeld garnizoen, maakten het platteland murw, stoorden
onrechtstreeks het leven in de ‘vyandelike’ (aan Spanje onderdanige) steden, en
keerden telkens met buit naar het nest van Oostende en Sluis terug. De vrijbuiters
van deze tweede periode verrichtten hun incursies met de goedkeuring en de steun
van hun militaire overheid(1). Hun werkwijze wordt duidelijk beschreven in een edikt
van de magistraat van Oudenaardeuit 1585 (10 januari). De aanhef van dit stuk luidt
als volgt.
‘Alzo Heere ende Wet deser stede van Audenaerde by diversche rapporten
gheinformeert zyn, datter diversche soldaten, roofvers ende vrybuuters,
vianden zo van Zijne Majesteyt als van de ghemeene welvaert ende ruste,
daghelicx voltizeren ende loopen binnen deser Casselrye, bespiedende
alle goede lieden ende passanten zo wel up de ordinaire weghen ende
banen als up de zydeweghen, om hemlieden te berooven van huerlieder
ghelt ende ghevanghen te leeden in steden rebelle van Zyne Majesteyt,
alwaer zy de zelve lieden ende landslieden stellen ten exhorbitanten
randsoene, jae tot meerder sommen dan zy dicwils goets in der waerelt en
hebben, hemlieden daer toe bedwinghende met groote horrible tormenten
ende pynen...’.
Het edikt stelt een premie van 50 gulden op elke opgebrachte of gedode vrijbuiter
en verbiedt ten strengste, ook aan de herbergiers op het platteland, elke omgang met
deze vijanden van de koning(2).
De benaming vrijbuiter heeft aldus in korte jaren een belangrijke ontwikkeling in
de betekenis doorgemaakt.
De Hoornse medicus Hadrianus Junius neemt het w. Vrybuyters op in de 3de uitgave
van zijn Nomenddtor (bij Plantijn te Antwerpen,

(1) De legeroversten in de 16e eeuw en later beschouwen als ‘land van contributie’ al de dorpen
en open steden die ze kunnen bereiken door overval of anders. Zij organiseren zelf benden
van ongeveer 20 man (partis), aangevoerd door een officier (partisan). Deze inrichting van
‘compagnies franches’ zal tot in de 18e eeuw in de krijgsvoering behouden blijven. Daarover
H. Van Houtte, Les occupations étrangères en Belgique I 145-149 (Gent, 1930).
(2) Audenaerdsche Mengelingen IV 362.
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1583; blz. 369). Hij onderscheidt ten duidelijkste ‘pirata, een zeeroover, pirate,
escumeur de mer’ en ‘praemiatores: vrybuyters’. Deze laatste beschrijft hij zelfs
historisch: het zijn ‘plunderaars die als buit aanzien alles wat zij maar kunnen
ontnemen aan een zogenaamde vijand: onze tijd, door de oorlogen zo berucht, noemt
hen Vrybuyters’(3).
Uit deze bepaling van Junius schijnt men zelfs te mogen afleiden dat onze
voorouders in die rampzalige jaren gesproken hebben van hun tijd als de
‘Vrijbuiterstijd’.
Het zijn deze professionele vrijbuiters die vooral de misnoegdheid van onze
besturen tegen Farnese hebben gaande gemaakt: het weerloze platteland was een
open jachtgebied voor de vrijbuiters en brandschatters van Oostende en Sluis. Men
hoopte en wachtte, ongeduldig en met wrevel, op de steeds uitgestelde omsingeling
van dat geduchte roversnest Oostende. Eerst in 1599 zou Aartshertog Albrecht het
beleg van deze plaats aanpakken en daarmede een einde stellen aan de incursies van
de vrijbuiters.
Vanaf 1585 en tot 1599 verschijnen de vrijbuiters regelmatig in de registers van
justitie van onze steden. Zo o.m. te Oudenaarde in 1585 waar de vonnissen spreken
van ‘straetschenders ende vrybuuters’, van het lopen ‘mette vrybuuters’, van
‘dexcurtien van den vyant vrybuuters’; ook geformuleerd als ‘professie makende
van vrybuuter’, in een franse redactie ‘faisant estat de vrybuuter, venus avecq aultres
voleurs et brigans’(4). Te Kortrijk worden in december 1585 en januari 1586 twintig
vrijbuiters van Sluis terechtgesteld; in augustus volgen nog drie veroordelingen. De
vonnissen spreken van ‘roovers ende vrybuuters’ en bestraffen een medeplichtige
‘van de zes voorgaende vrybuuters’. Het woord is gemeengoed geworden, ook in de
streek van Tielt, waar de parochie Wingene in 1595 bijzonder veel te lijden had van
‘'t groot ghewelt van de vrijbuiters van Oostende’(5).
De woordenboeken zien meestal in ndl. vrybuyter een prototype dat in de andere
talen is overgegaan: eng. flibutor (‘theeves and flibutors’ 1587), frybuters (1622) en
later filibuster, freebooter; hd. freibeuter (1579; bij J. Fischart, Binenkorb,
Christlingen, 1581); fr. fribustier (1667), flibustier (1690); sp. filibusteros (ca. 1640
‘zeerovers’). Het woord is ook in het deens (fribytter) en het zweeds (fribytare)
overgegaan.
Een vraagteken stelt eng. frebetter. Deze vorm komt immers voor in 1570, een
achttal jaren vóór de eerste bekende vermeldingen

(3) Tekst bij Junius: ‘Praemiatores: praedones, quibus quicquid ab hoste dicto rapitur in praemium
cedit, quos nostra tempestas bellis famosa vocat Vrybuyters’.
(4) Audenaerdsche Mengelingen IV 367-370.
(5) A. Viaene. De Vrijbuiters van Sluis in de Kastelenij van Kortrijk (1585-86) in Handelingen
van de Gesch. Oudh. Kring van Kortrijk NR. XIII (1934) 277-292.
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van ndl. vrybuyter. De interpretatie van frebetters is echter onzeker; flibutor
daarentegen wordt in 1587 gekoppeld met ‘dieven’(6).
Vrybuyter moet reeds vóór 1578 in gebruik geweest zijn. Tegen soldaten ‘ende
andere hebbende commissie ende last van vrybuyters’ die dagelijks de lieden overlast
aandoen, vaardigde Aartshertog Matthias op 2 april 1578 een strenge ordonnantie
uit. Dit is, voor zover we weten, de oudste uitgegeven tekst waarin vrybuyter
voorkomt. En dan reeds als ‘gecommitteerd’ vrijbuiter: de landvoogd vernietigt al
de ‘commissien der voornoomde vrybuyters ghegheven zo te peerde als te voete’(7).
Blijft dan nog de ontwikkeling van de betekenis. Op het vasteland zelf - zijn
bakermat - heeft het w. een technische ontwikkeling doorgemaakt van ‘wilde en
ongeregelde’ naar ‘professionele en geregelde’ plunderaars. De overgang echter van
continentale naar maritieme plunderaar (zeerover, kaper) ligt nog in het duister. In
het ndl. schijnt vrijbuiter ‘zeerover’ eerst in het eerste kwart van de 17e eeuw te zijn
opgekomen, kennelijk niet vóór 1620. In het proces van de Engelse zeerovers te
Nieuwpoort in 1617 wordt de kapitein getypeerd als ‘hem ghenerende met rooven
ter zee’(8). Vrijbuiter ‘zeerover’ blijkt alsdan nog niet in gebruik te zijn.
De Francfortse edities 1591 en 1620 van Junius' Nomenclator behouden
onveranderd de boven besproken tekst uit de Antwerpse uitgave van 1583. Mellema
(1618) en zijn navolger d'Arsi (1643) geven nog vrybuyter op als ‘Larron ou soldat
qui n'est suject a quelque enseigne’. Kiliaan daarentegen had reeds in zijn
Etymologicum (Antwerpen 1599) op vribueter, naast de overgenomen bepaling van
Junius, de betekenis ‘pirata’ bijgevoegd.
Zelfs de door Verdam geciteerde uitdrukking ‘op vrybuyt gaen’ - die mogelijk
ouder is dan vrybuyter - kennen we alleen uit een vliegend blad van ca. 1600, nl. het
liedje van de negen uitgelaten landsknechten die te Duren in de val liepen; de aanhef
luidt:
Het waren Negen Soldaten,
Des morgens vroech opgestaen
Op Vrybuyt dat sy gingen...(9)

Naast op vrybuyt gaen staat het even oude, zoniet oudere, gedateerde ww. vrybuyten
in de bovengenoemde ordonnantie van 2 april 1578: ‘(verbiedende) aen elck van
hen... ooc eenichsins (te) gaen vrybuyten... up peyne van der galghe’.

(6) Bloch-von Wartburg; Oxford Dietionary; Weigand-Hirt; Franck-van Wijk. - Verdam heeft
vrijbuiter alleen uit Kiliaan. WNT heeft het w. nog niet behandeld.
(7) A.C. De Schrevel. Recueil de documents relatifs aux troubles religieux en Flandre I 306
(Brugge, 1921).
(8) Biekorf 1959, 366-367; in het aldaar geciteerde Sententie-Bouck f. 102 v.
(9) J.W. Muller in Tijdschrift Leiden XIII (1894) 151-156.
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In de rampzalige Vrijbuiterstijd zijn dan - althans in de kasseirijen van Westelijk
Vlaanderen (Brugse Vrije, Ieper, Kortrijk, Oudenaarde) - een paar gespecialiseerde
benamingen ontstaan: de Oostendenaers en de Slusenaers.
OOSTENDENAERS. - Benaming van de vrijbuiters uit Oostende. Komt vooral voor te
Ieper in 1585-1595 bij de kroniekschrijver Augustijn van Hernighem. Deze schijnt
het woord vrijbuiter niet te kennen; hij spreekt steeds van ‘die van Oostende’ en van
‘de Oostendenaers’. De citaten zijn talrijk vanaf 1586, worden van maart tot augustus
1588 onderbroken wegens de machtige opmars van de troepen der Armada en lopen
dan regelmatig door tot het einde van het Dagboek (1595). Een paar voorbeelden
mogen volstaan.
1590. ‘...ende op den 27 Oust. men zach vier by uachte ghesteken. ende
men zeyde dal was Hooghelê, die de Oostendenaers in brant ghesteken
hadden’.
1591. ‘Op den vjen Septembre. in dese weke en wasser niet gheschiel dan
de Oostendenaers allynskens beghonslen eontrybusie te ghecryghen bynaest
van half West-Vlaenderen...’(10).
De Ieperse kroniekschrijver hoopte einde 1589 dat de wacht van Dikkebus met de
vrijbuiters zou gedaan maken; zijn rederijkershart luchtte zich dan in de volgende
verzen op de Oostendenaers (op 9 dec. 1589):
De stoute boufven zyn zommaels le stout,
alst god belieft zy werden haest ghegrepen.
waeren zy in handen men zoude spaeren gheen hout
om hemlieden te verbranden als hadden zy coudt
of met gloyende tanghen werden zy ghenepen.

SLUSENAERS. - Benaming van de vrijbuiters uit Sluis. Zij werken vooral in de kasselrij
Kortrijk. Daar stuiten zij op een tamelijk sterk verweer. Hun rijk is overigens van
korte duur. Sluis wordt in augustus 1587 door Farnese ingenomen, om dan in 1604
weer in de macht van de Staten te vallen.
In april 1585 was Rogier Pauwel van Harelbeke gevangen ‘vande vrybuuters uutter
stede van Sluus’.
De Slusenaers bestookten in 1585 de baan Brugge-Kortrijk, bedreigden Meulebeke
en Ingelmunster en drongen door tot over de Leie, in de kasselrij van Rijsel.
In een vonnis van 3 mei 1586 leggen de Kortrijkse schepenen aan Franchois
Ghoudgheluck van Ruiselede het streng verbod op

(10) Dagooek van Augustijn van Hernighem (Stadsbibliotheek Kortrijk, Cod. 296). VI 78;
167. VII passim. Vgl. de uitgave (Nederlandsche Historie, ed. Mij. Vlaemsche
Bibliophilen; Gent, 1867) II 23. 74, 92 et passim.
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‘hem nietmin voorsanne eenighe vrijbuiters ofte sluusenars te logierene, favoriserene
oft eenighe assistentie te cloene up peine vande galghe’(11).
Na 1587 schijnt Axel de plaats van Sluis te hebben ingenomen. In december 1588
spreekt Van Hernighem van ‘de Oostendenaers ende die van Axele’ die zeer actief
waren in de streek van Kemmel, Mesen, Reningelst, Dikkebus en Poperinge.
In april 1589 waren ‘die van Vlissingen’ doorgedrongen tot op de baan
Gent-Kortrijk waar zij, op een paar mijlen van Gent, een konvooi overvielen. Van
Hernighem noteert in zijn Dagboek de plundering van de kooplieden en van de
juffrouwen door ‘de Vlyssenaers’ die het militair geleide verjaagd hadden.
Onder de benaming Oostendenaers en Slusenaers schuilen ook soms ongeregelde
vrijbuiters, die de traditie van de plunderende deserteurs van vóór 1585 voortzetten.
De documenten laten niet altijd toe te bepalen wat soort van vrijbuiters men voorheeft.
De onregelmatige stroperij-en-brandschatting nam zelfs zulke afmetingen dat de
Staten van Zeeland in december 1588 dienaangaande een besluit uitgaven: de
gouverneurs van Oostende e.a. kregen opdracht een einde te stellen aan de
‘schendelycke vrybuyterien’ en de gecommitteerde ‘behoorlijke vrijbuiterij’ - die de
vaste contributies verzekerde! - in orde en tucht te handhaven(12)
Uit dit alles blijkt dat de inwoners van Oostende en Sluis niets te maken hadden met
de ondernemingen van de vrijbuiters. Hun stad was vesting en steunpunt van de
Staatse troepen en als zodanig werd de naam van de stad door de ‘ghefoulleerde’
landlieden gehecht aan de vrijbuiters van haar garnizoen.
Onder de 23 Slusenaers die in 1585-86 te Kortrijk tot de galg worden veroordeeld,
zijn er Vlamingen uit Brugge, Gent, Rijsel, Menen, Oudenaarde, Ingelmunster,
Kuurne, Haringe, Niepkerke, Deinze; ook een paar soldaten uit Gelderland en een
uit Königsberg in Pruisen. Geen enkel inwoner uit Sluis behoort tot de bende. Ook
bij de Oostendenaers was het zo gesteld. De goede faam van de inwoners dezer steden
wordt door de historische benamingen Oostendenaers en Slusenaers hoegenaamd
niet aangetast.
A. VIAENE

(11) A. Viaene a.w. 286, 289. - Over de Vrijbuiters in de streek tussen Brugge en Gent, vooral
te Zomergem, zie de belangrijke studie van M. Ryckaert in Appeltjes van het Meetjesland
IX (1958) 106-122. - Over de vrijbuiterij, voornamelijk in de streek van Ieper, is een studie
in voorbereiding door K. Maddens; zie De Leie gouw I (1959) 52. Ook het Brabantse
platteland werd door vrijbuiters afgelopen, o.m. Londerzeel en Wolvertem in 1590; zie D.J.
Delestré, De Vrijbuiters, in Eigen Schoon IV (1914) 17-20.
(12) E. Vlietinck. Het oude Oostende en zijn driejarige belegering 195 (Oostende, 1897). Voor
de geschiedenis van de vrijbuiterij blijft dit werk zeer belangrijk.
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Van een valse pater die ging onttoveren
1755
Sint-Laureins is een dorp waar veel wonderen gebeuren. Men vindt daar konijnen
met drie oren, kalveren met zes poten, wilde beesten die 's nachts schade aanrichten
in de stallen en otters die zich ophouden in het Leopoldskanaal. Daarbij gebeurt het
soms dat boeren naar het land rijden om beir te gieten maar dat zij daar aankomen
met een ledig aalkordeel. En ten slotte rijden dan nog regelmatig mensen tegen bomen
of duikelen ze in de Eeklose Watergang. Alles is dus mogelijk op St.-Laureins en
het moet ons dan ook niet verwonderen dat daar een valse pater rondliep, al is het
ook tweehonderd jaar geleden, ten tijde van Maria-Theresia(1).
In januari 1756 zat, in het steen te Maldegem, een kerel gevangen die Johannes
de Wachter heette. Hij was afkomstig van Bornem, was een bastaard maar hij wist
niet hoe oud hij was. Hij had zijn moeder nooit gekend en hij beweerde dat hij sedert
een vijftal jaren zijn geboortedorp verlaten had en sedertdien als bedelaar had
rondgelopen en soms op een of andere hoeve als paardeknecht had gediend. In de
zomer 1755 was hij van Bergen-op-Zoom naar Zeeland getrokken waar hij in de
oogst had gewerkt. Hij had daar ook een tijdje gevangen gezeten en daarna had hij
rondgelopen in het land van Kadzand. En op tweede kerstdag 1755 was hij naar de
Biezenpolder(2) gekomen waar hij onderdak vond bij enkele boeren.
De Wachter bekende verder dat hij nu en dan op het ambacht van Maldegem
gekomen was, maar nooit zeer ver over de grens, en dat hij aan de mensen vertelde
dat hij een priester was en dat hij al sedert twee jaar de mis gelezen had. Aan andere
mensen had hij verteld dat hij Recollet was en dat hij weggelopen was uit zijn klooster.
En ten slotte gaf de gevangene toe dat hij zich bezig gehouden had met zieken te
belezen binnen het ambacht. Zo was hij bijvoorbeeld in de herberg ‘de Vergulde
Flassche’(3), dichtbij Strobrugge, gekomen en hij had daar zaken gedaan met de bazin,
Theresia de Zwaef, weduwe van Karel de Mey.

(1) Rijskarchief te Gent. - Maldegem nr. 786: Enkwestboek.
(2) De Biezenpolder was, sedert de limietscheiding, een best geschikte plaats voor al wie niet
veilig was op Z. Majesteits bodem. Daar was het dat doopsgezinden uit het zuiden hun
vergaderingen hielden, daar was het ook dat allerlei ongure elementen, ‘lolledraaiers’
(smokkelaars) of deserteurs, zich gemakkelijk konden verbergen. De Biezenpolder ligt op
het grondgebied van Ede, in de Beoosteredepolder.
(3) De Vergulde Flassche lag op het grondgebied van Maldegem, maar dichtbij de grens van
Nederland te Ede. Deze herberg had ook geen al te goede faam. Ze wordt dikwijls vermeld,
omdat ze zo dichtbij de grens ligt en dan nog langs de Oude Aardenburgse Heerweg die
Aardenburg met Maldegem verbond over het dorp Ede en over een grote lengte gelegen
langs het riviertje de Ede.
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Aan dit vrouwmens vertelde De Wachter dat hij pater Recollet was van het klooster
van Eeklo, en hij toonde haar zelfs zijn geschoren kruin waarboven hij een pruik
droeg. Het gebeurde ook dat hij naar De Flassche kwam met sandalen aan zijn voeten
en met blote benen. Vrouw De Zwaef had hem zelf uitgenodigd want zij leed al lange
tijd aan doofheid en aan andere kwalen, en zij had gehoord dat de zogezegde Recollet
in de Biezenpolder woonde en dat hij de mensen kon genezen van allerlei
ongeneeslijke ziekten. Ze vroeg aan de man of hij haar zou kunnen helpen. De
Wachter antwoordde dat hij het niet wist maar dat hij zijn best zou doen. Hij ging
dan binnen in de kamer en hij begon daar in een boek te lezen. Dat boek werd
naderhand natuurlijk in beslag genomen, maar het bleek niets anders te zijn dan een
verzameling pachttafels, ingebonden met andere druksels, onder andere de kostuimen
van Assenede.
Onze pater kwam zo enkele malen in dat boek lezen in het huis van Theresia de
Zwaef en de vrouw zag dat hij zo nu en dan enkele kruisen maakte over dat boek.
Dat duurde vier of vijf dagen en toen vroeg hij aan de vrouw of het nog niet beter
ging. Zij antwoordde dat het nog niet veel gebeterd was en zij smeekte hem haar
toch te helpen. De pater antwoordde dat hij nog altijd zijn best deed maar dat het
moeilijk was, omdat de man die Theresia had betoverd ondertussen overleden was.
Dan vroeg de vrouw hoeveel haar schuld was, maar de pater zegde dat hij niets vroeg
en alleen dankbaar aannam wat de mensen wilden geven. Theresia gaf hem eerst 6
schellingen, later nog 10 schellingen en nog later drie dukaten.
Ten huize van Jacob Willems, op de Oosthoek te St.-Laureins, was Jan de Wachter
ook aan het werk geweest. De boer lag daar al maanden ziek en zijn vrouw, Johanna
Goossens, zou alles gedaan hebben om hem te genezen. Natuurlijk dat zij ook bericht
zond naar de Biezenpolder. Onze pater kwam aanstonds af en toen de vrouw vroeg
of hij haar man zou kunnen genezen, antwoordde hij dat het misschien wel zou gaan.
Hij begon aanstonds veel kruisen te maken en in zijn boek te lezen. Hij zegde daarna
dat Jacob Willems betoverd was en dat de boerin aan de pastoor moest vragen om
hem te komen belezen of toe te laten dat iemand anders dit werk deed. Hij beweerde
verder dat vijf vrouwen van St.-Laureins de betovering hadden veroorzaakt en hij
noemde zelfs een naam. Ook zegde hij dat de pastoor van dat dorp bezig was met
zijn getijden te lezen en hij daardoor niet gemakkelijk kon doorgaan met de
bezweringen.
De valse pater vond het zeer erg dat de pastoor zich verzette tegen de genezing
van een parochiaan, en hij verweet hem voor een schelm en verwenste hem naar het
diepste van de hel. Daarna wierp hij zich neer vóór het bed van Jacob Willems en
begon kruistekens te maken en in zijn boek te lezen dat hij er bij zweette.
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Nadat hij zo hard gewerkt had, ging hij in alle deuren van het huis staan en hij maakte
overal kruistekens. Dan wierp hij zich terug vóór het bed van de boer, plat op de
grond met zijn armen open, en hij begon weer te bidden. Daarna stond hij nogeens
op, ging naar buiten op het hof en begon met een stok hard op de grond te slaan.
Vooraleer hij terug binnenkwam, zette hij zich nogmaals op zijn knieën vóór de deur.
Alles samen duurde dit spektakel een geslagen uur. En toen de pater eindelijk gedaan
had, vroeg de boerin hoever het stond.
Jan de Wachter antwoordde dat de pastoor van St.-Laureins hem nog altijd hinderde
en dat er op het hof vijf personen doende waren met de boer, deze personen waren
tovenaressen. Toen de boerin vroeg al de namen van die personen te noemen, zegde
de pater dat zij de volgende zondag naar de hoogmis moest gaan. Hij zou haar iets
geven dat als gevolg zou hebben dat die tovenaressen in de kerk zouden blijven na
de mis, zodat de boerin ze zou kunnen zien.
De knechten van het hof, Jacob Bertholf en Jan de Briel, hadden gans deze
ceremonie bijgewoond en getuigden dit later voor de wet van Maldegem. Jan de
Briel was het geweest die de pater in de Biezen was gaan halen en, toen zij samen
naar St.-Laureins kwamen, had de knecht gezien dat de pater aan iedere kruisstraat
een kruisteken maakte.
Boer Willems bleef, spijt al die moeite, niet leven. Hij was al dood toen de valse
pater in het steen te Maldegem opgesloten zat.
Ook in de herberg aan Rapenbrugge(4), bij Judocus Van de Voorde, had de
vreemdeling zijn kunst gebruikt en hij zat daar nu en dan eens in de kamer. Het
gebeurde nu echter dat Augustijn Cornelis, chirurgien te Maldegem, aan de bazin
vroeg in de kamer te mogen gaan om samen met de pater een pint te drinken. Vrouw
Van de Voorde ging de vraag overbrengen aan de pater en die nam aanstonds zijn
boek ter hand, maakte enkele kruistekens en zegde dat de bezoeker mocht binnen
komen, dat hij hem niet vreesde.
Augustijn Comelis, die zich waarschijnlijk al dikwijls geërgerd had aan het optreden
van De Wachter bij zijn zieken, stelde hem enkele vragen en zag spoedig met wie
hij het te doen had. De bedrieger mocht de herberg niet meer verlaten, er was daar
nog meer volk dat hem in bedwang hield tot de komst van de baljuw en zijn officieren.
De wetsdienaars brachten de pater naar een plaats waar hij goed kon mediteren, naar
het steen namelijk.
Het zou een zwaar proces worden voor de Raad van Vlaanderen maar, zoals naar
gewoonte, werd het vóóronderzoek geleid door de

(4) Rapenbrug ligt langs het Schipdonks kanaal, de vroegere Lieve, op de weg van Maldegem
naar de Oosthoek en de Vuilpanne te St.-Laureins en naar St.-Kruis in Holland.
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wethouders van Maldegem. Iedereen die in betrekking gestaan had met De Wachter
werd opgeroepen, zo ook Pieter van de Moere, molenaar in de Biezenpolder. De
pater was daar eens op bezoek geweest en had toen verteld dat hij priester was, en
weggelopen was omdat men hem in een klooster wilde doen gaan. Dat hij te
Middelburg, in Zeeland, drie weken gevangen geweest was, omdat hij daar veel
mensen van de toverij geholpen had. Hij wilde nu in het vervolg alleen katholieken
die betoverd waren helpen, en al die toverij overzenden naar de gereformeerden in
het Statengebied. Dat was hun straf, omdat zij hem niet toelieten zijn stiel uit te
oefenen.
Verder verklaarde hij nog aan de molenaar dat hij toelating gekregen had om te
belezen van de kanunniken van Middelburg. Die kanunniken hadden inderdaad het
recht te komen belezen in de streek, zoals ook de paters van Eeklo dit mochten doen.
Maar Johannes de Wachter mocht dit niet doen en hij zou boeten voor zijn misdrijf.
Tot zover het onderhoor te Maldegem. De stukken van het proces en de uitspraak
door de Raad van Vlaanderen hebben we, jammer genoeg, tot nu toe niet kunnen
terugvinden.
D. VERSTRAETE.

Voor de Boeren van Transvaal
(Vraagwinkel hiervoor blz. 288)
Of er nog andere bijzonderheden bekend zijn over de tocht van Louw en Plokhooy
in West-Vlaanderen anno 1901?
Vermoedelijk wel, maar in Stavele was het maar een ‘enkelare’ (één man) die zich
liet aandienen als Mr. Taddema. Achteraf bleek dat deze een vulgaire aftruggelaar
was.
De ontvangst was feestelijk. Ciessen Portier, huurhouder en voerman van Stavele,
ging de vermeende Transvaler met zijn vierwielvoiture afhalen van Poperinge-Statie.
De feestzitting had plaats in de meisjesschool voor een bomvolle zaal in aanwezigheid
van de notabelen der gemeente. De schoolkinderen zongen een cantate met muzikale
begeleiding door Kapelaan Morel, die bekend stond als klaviervirtuoos.
De entree was 25 centiemen en men had waar voor zijn geld. Onze Taddema was
rap en rad ter tale en wist de toehoorders te boeien: het toppunt was het verhaal, hoe
hij ontsnapt was aan de Engelsen met vier uur lang te zwemmen door de zee onder
een regen van kogels; op het nippertje was hij ontkomen, een kogel vloog hem door
de hoed. Tot staving van zijn relaas toonde hij het gat in de kobbe van zijn grote
Transvalerhoed. 't Was lijk in 't Liedje van Boerke Naas.
A. BONNEZ
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De eerste gasmaskers voor de burgerlijke bevolking in
West-Vlaanderen
1916-1918
Op 23 april 1915 hernamen de Duitsers hun aanvallen, die zij in november 1914
hadden stilgelegd, om in de sector van Ieper door het front der geallieerde legers te
breken in de richting van de Franse kanaalhavens. Daartoe gebruikten zij voor de
eerste maal giftgassen.
Vanuit Langemark konden zij de bruggen van Boezinge en Steenstrate veroveren,
waar hun offensief werd opgevangen. Kanadezen, Fransen en Belgen leden er
geweldige verliezen. Het gas van deze aanval werd door de wind verder het land
ingedreven tot voorbij Poperinge(1).
Naderhand bliezen de Duitsers tegen de geallieerde stellingen nu en dan gas af
dat door de wind verder gedreven werd tot op plaatsen waar nog burgers woonden.
Men rekende in het begin dat de gevaarlijke zone zich uitstrekte tot op 8 km van de
vuurlijn. Op 30 januari 1916 liet de militaire gouverneur van West-Vlaanderen weten
dat 10.000 Engelse ‘cagoules’ of primitieve gasmaskers besteld waren voor de burgers
die in deze gevaarlijke zone woonden. De wettelijke grens van deze zone vertrok
van de kust op 1 km ten N.-O. van Koksijde-Bad, en liep naar het zuiden op 1 km
ten W. van Avekapelle, op 1 km ten O. van Fortem, op 1 km ten W. van Pollinkhove
en op 1 km ten O. van Westvleteren, voor zover het gebied betrof dat bezet was door
het Belgisch leger. Het overige van onbezet West-Vlaanderen lag in de Franse en
Engelse zones. Voor de burgerbevolking aldaar had de arr.-commissaris van Ieper,
die te Watou verbleef, de nodige maskers ontvangen, namelijk 50 voor Brielen, 500
voor Dikkebus, 600 voor Dranouter, 200 voor Elverdinge, 200 voor Kemmel, 500
voor Loker, 150 voor Nieuwkerke, 600 voor Oostvleteren, 1000 voor Ploegsteert,
1000 voor Vlamertinge en 200 voor Woesten(2). Op 21 maart werden nog 800 maskers
beschikbaar gesteld voor Westvleteren en 1700 voor Oostvleteren.
In het arr. Veurne waren 773 maskers uitgedeeld te Fortem (Alveringem), 134 te
Booitshoeke, 554 te Eggewaartskapelle, 199 te Lampernisse, 374 te Nieuwkapelle,
3 te Oostkerke, 112 te Oudekapelle, 1381 te Pollinkhove, 643 te Reninge en 2 te
Sint-Jakobskapelle. De inlichtingen ontbreken voor Avekapelle, Lo, Oostduinkerke,
Pervijze en Wulpen, maar de arr.-commissaris rekende dat er in de gevaarlijke zone
van zijn arrondissement een 8000 maskers nodig waren(3).

(1) Biekorf, 1927, blz. 59.
(2) Brief van 4 februari 1916.
(3) Brief van 28 februari 1916.
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Enkele dagen later, op 3 maart, werd aan de inwoners van de gevaarlijke zone
aangeraden de openingen van deuren en vensters op te stoppen en
opstoppingsmateriaal gereed te leggen, evenals ventilatoren, om na iedere gasaanval
de lucht in de huizen te verversen.
Een plakbrief van de militaire gouverneur, dd. 7 april 1916, beschreef de
verschillende alarmsignalen die zouden gegeven worden bij gasaanval.
Op 20 januari 1917 werd de gevaarlijke zone uitgebreid tot Oostduinkerke en
Koksijde, op 10 km van de vuurlijn. Oostduinkerke ontving 300 gasmaskers en
Koksijde 3640.
Op 23 april 1917, twee jaar na de eerste gasaanval, hadden de Duitsers opnieuw
een grootscheepse gasaanval ondernomen. Volgens de brief van de arr.-commissaris
van Veurne, dd. 24 april, was in de gevaarlijke zone, waar de burgers voorzien waren
van maskers, geen paniek ontstaan, wel in de verder gelegene gemeenten, waar enkele
personen leden aan bewusteloosheid van korte duur, aan braking, neusbloeding en
zware hoestbuien.
In een brief van de arr.-commissaris van Ieper, dd. 25 april, lezen wij dat enkele
personen te Proven, Krombeke en Poperinge een lichte ongesteldheid hadden gevoeld,
zonder dat zij geneeskundige hulp hadden moeten inroepen. Hij stelde voor de
gevaarlijke zone uit te breiden tot op 10 km van de vuurlijn, waartoe nog 5000
maskers zouden nodig zijn, alsook een 3000 voor Poperinge.
Op 7 mei 1917 vroeg de arr.-commissaris van Ieper dat de gevaarlijke zone zou
gebracht worden op 12 km, en vroeg daartoe nog 15000 maskers. Bij de laatste
gasaanval van 23 april was er ook paniek ontstaan in het moederhuis te Roesbrugge,
waar een meid, die 's morgens om 6 uur was buiten gegaan, onpasselijk geworden
was met hoestbuien, tranende ogen en hoofdpijn.
Op 16 mei ontving deze ambtenaar dan nog 1500 maskers voor Westvleteren,
1000 voor Krombeke, 955 voor Roesbrugge, 40 voor het moederhuis aldaar en 5
voor het personeel van zijn kantoor.
De uitbreiding van de gevaarlijke zone tot op 12 km van de vuurlijn, bracht de
verdere uitdeling mede van nog 40.000 maskers. Daarenboven werden op 12 mei
1918 door de militaire gouverneur van West-Vlaanderen nog 26.000 gasmaskers
gevraagd om geheel de bevolking van onbezet België ervan te voorzien, want de
laatste gasaanval was nog waargenomen tot op 43 km van zijn uitgangspunt(4).
Het is dan daarbij gebleven tot aan het bevrijdingsoffensief van 28 september -14
oktober 1918.
Jos. DE SMET.

(4) Rijksarchief te Brugge. Provinciaal Archief. De Panne, 1914-1918, pak nr. 23, bundel nr.
XIV.
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Vlaams debuut van Rodenbach
1872
De brief van Gustaaf Flamen aan Adolf Duclos, die hier wordt medegedeeld, werd
geschreven op een gelukkige datum en over een gelukkig onderwerp, nl. de
letterkundige bedrijvigheid van Guido Gezelle, Hugo Verriest en Albrecht Rodenbach
op het einde van 1872.
Gezelle was toen 42, Verriest 32, Rodenbach 16 jaar en leerling in de vierde latijnse
klasse.
Over Gezelle, die toen nauwelijks drie maanden te Kortrijk verbleef, is Flamens
mededeling toevallig; een postscriptum, waarvan de inhoud verder besproken wordt.
Hugo Verriest was te Roeselare, van leraar in de poësis, in 1871 ‘surveillant der
internen’ geworden. Hij was tevens ‘professor in godsdienstleer’ en als zodanig
gedurende twee jaar leraargodsdienst van Albrecht Rodenbach. In september 1873
zou hij professor van de retorica worden en bibliothecaris van het Seminarie: het
retorica-jaar van Rodenbach - 1876-77, het wonderjaar - zou zijn laatste leraarsjaar
te Roeselare zijn.
Verriest was in 1867 te Roeselare aangekomen samen met een ander leraar die,
naast hem, een gids en leidsman van de jonge Rodenbach geweest is: Gustaaf Flamen.
Het is als surveillant-godsdienstleraar dat Verriest in december 1872 aan zijn
collega en vriend Flamen de tekst van Twee Parabels overhandigde voor anonieme
opname in Rond den Heerd te Brugge.
Flamen was leraar (1867-73) in een lagere klasse (second cours de français) in het
Klein Seminarie. In het schooljaar 1868-69 was kleine Rodenbach zijn leerling
geweest. Flamen moet al vroeg - misschien de eerste - de uitzonderlijke begaafdheid
in de jongen hebben erkend; hij volgde hem jarenlang en heeft een diepgaande invloed
gehad in de vorming van Rodenbach. Flamen zelf was artistiek en muzikaal aangelegd;
hij was belezen en bereisd: in 1870, het jaar van het Concilie, had hij langdurig Rome
bezocht en in 1872 legde hij de laatste hand aan zijn Pius IX, waarin hij zijn
reisindrukken uit de Eeuwige Stad verwerkte; zijn reizen in Engeland, o.m. in
Yorkshire, inspireerden hem de uitvoerige biografie van de heldhaftige Father Postgate
die in 1873 in Rond den Heerd zou verschijnen(1).
Adolf Duclos, adjunct-secretaris van het Bisdom Brugge, had

(1) Flamen sprak op 30 maart 1873 in de Jongelingen-Kring te Roeselare over Rome. Hugo
Verriest had de reeks voordrachten in deze Kring geopend op 28 februari met zijn voordracht
over Vlaamse Beweging, een repliek van zijn voordracht voor de ‘Bond’ van Tweede Kerstdag
1872. - Over Flamen zie het essav van Hugo Verriest in Biekorf 16, 1905, 33-45.
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sedert einde 1871 de redactie van Rond den Heerd in handen. In Flamen, die hem
veel raadpleegde bij de uitgave van zijn Plus IX, had Duclos zijn ‘bijbrenger’ te
Roeselare gevonden. Flamen trachtte in zijn Roeselaarse kring medewerkers en lezers
voor Rond den Heerd te winnen.
Nu mag Flamens brief, die de toezending van Twee Parabels begeleidde, zelf
spreken(2). Rodenbach wordt niet met name genoemd; dat Flamen met ‘de leerling
die vele belooft...’ en de ‘student die zeer machtig zal worden in 't penne roeren...’
Rodenbach bedoelt, is overduidelijk. - De cursivering (onderstreping) is van Flamen.
Men lette op de betekenis van uitgeschreven = in 't net geschreven.

Brief van Gustaaf Flamen aan Adolf Duclos
Rousselaere 17bre 72.
Eerweerde Vriend,
Hier nevens twee parabels, het eerste is van eenen leerling - die vele belooft voor
vlaamsche tale en later in R.d.H. zal schryven - en gecorrigeerd en uitgeschreven
door Hugo Verriest; het tweede is gelyk of het gaat en staat van Hugo Verriest. Hy
heeft ze my gegeven voor R.d.H., maar op voorwaarde, let wel op - 1o van zynen
name niet te zetten 2o van geen een woord te veranderen. Kunt gy ze niet aanveerden
gelyk of zy zyn - omdat zy misschien niet geheel en gansch in de maniere van Rond
d.H. geschreven zyn - zoo moeten zy weêr gezonden worden.
Maar gy zult verstaan hoe voordeelig het zal zyn van ze meê te drukken en dit zoo
haast mogelijk. Zoo zullen wy voor ons winnen eenen student die zeer machtig zal
worden in 't penne roeren en die veel te zeggen heeft by zyne medegezellen, waaronder
verscheidene flaminganten en vrienden van R.d.H. wien ik alle weken den no van 't
blad late lezen - zy mogen hier aan hoegenaamd geen blad geabonneerd zyn - maar
zyn het 't huis of zullen het zyn.
Daar en boven zullen wy Verriest aanprikkelen om te schryven; reeds heeft hy
twee prenten aanveerd om er over te werken. - Gy kent zyn talent en weet dat Hy
met zyn woord ook vele kan te wege brengen voor het aanpryzen van R.d.H. 'k
Verhope dan dat de gezonde[n] stukken met de genoemde voorwaarden u zullen
bevallen.........
Groete u van herten
G. Flamen pbr.
[P.S.] Gezelle heeft een schoon liedjen gemaakt op eenen timmerman die trouwt.
Hy heeft gezeid van het u te zenden. Indien hy het vergate, spreek, ik heb het in myn
bezit.

(2) Gezelle Museum Brugge. Aanwinsten 71.
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De Twee Parabels werden door Duclos geplaatst in Rond den Heerd van 9 februari
1873 (VIII 88). Anoniem, zoals Verriest uitdrukkelijk gevraagd had.
De tekst van de eerste parabel - werk van Rodenbach, herzien door Verriest - volgt
hier in Bijlage. Dit stukje proza over het levensavontuur van de ‘onverloren’ zoon die zijn redding dankt aan de wakende liefde van Moeder - behandelt het thema
‘onrust naar vrijheid’ dat het latere leven en werk van de dichter zal beheersen. Voor
zover we weten is deze pennevrucht van Rodenbach de eerste die in druk verscheen(3).
Deze parabel van december 1872 brengt ons nader tot een juiste datering van de
‘Vlaamse bekering’ van Rodenbach. Men weet dat de jongen in 't Frans was opgevoed
en nog in 1872 moeite had om Vlaams te schrijven: zijn brieven aan Flamen in 1872
zijn nog alle in het Frans gesteld(4). Omstreeks Kerstmis 1872 is hij echter, onder de
mantel van Verriest, met een Vlaams prozastuk in de redactiepapieren van Duclos
aangeland. En op Tweede Kerstdag hoort hij Verriest, op de vergadering van de
Westvlaamse Bond te Roeselare, een voordracht houden. Ook deze was een debuut:
de eerste voordracht van Verriest, en wel de beruchte voordracht over ‘Eertijds heeft
er een volk bestaan...’ die op de jonge Rodenbach zeer diep heeft ingewerkt(5).
De overtuigende en profetische aanbeveling van de anonieme leerling door Flamen
- die in zijn brief zeker ook het oordeel van Verriest weergeeft - bevestigt eens te
meer de toewijding waarmede de beide leraars de ‘wonderknape’ gedurende de jaren
van zijn lager middelbaar onderwijs hebben omgeven.
Van de tweede parabel - een gedicht van Verriest - volgt in de Bijlage een
samenvatting met enkele aantekeningen, waaruit blijkt dat Rodenbach dit gedicht
van Verriest bewonderd en nagevolgd heeft.
Ten slotte het toevallig en gelukkig postscriptum over de ‘Dritte im Bunde’: Gezelle.
De korte mededeling van Flamen is niet zonder belang. Gezelle had op 20 september
1872, in pijnlijke omstandigheden, Brugge moeten verlaten. Hij was nu onderpastoor
te Kortrijk. Nu blijkt dat hij reeds in de eerste weken van zijn verblijf in de Leiestad
een vrolijk liedje gedicht heeft op de bruiloft

(3) De medewerking- van Rodenbach aan Rond den Heerd begon in 1877 met het gedicht
Morgendeuntje. Biekorf 1957, 102.
(4) R.F. Lissens, Brieven van Albrecht Rodenbach, Antwerpen. 1942, p. 123-129. Zie ook: E.
Reynaert, De Letterkunde te Roeselare, p. 53 (Roeselare, 1956).
(5) Deze voordracht van 26 dec. 1872 staat in de uitgave van de Voordrachten (Roeselare, 1904)
vooraan onder de titel Bond. Over de weerklank van deze voordracht zie L. Van Puyvelde,
Albrecht Rodenbach, Amsterdam, 1908, p. 23. - F. de Pillecijn, Hugo Verriest, Amsterdam
z.d., p. 34-39.
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van een timmerman. Het gedicht, in drie strofen, werd later opgenomen in de bundel
Liederen Eerdichten en Reliqua onder de titel Temmerman; de beginregels zijn:
God maakte eens eenen temmerman,
en temmerde er vele jaren an:
niet flauw gelet,
niet al te vet,
van lijve en van verstand adret.

Deze timmerman was lid van de Kortrijkse muziekgilde die bestuurd werd door
Adolf Verriest. In de broeder van Hugo had Gezelle een vriend gevonden die hem
reeds weer aan het dichten wist te zetten voor een feestelijke gelegenheid. Adolf
Verriest zelf componeerde de muziek voor het liedje.
Tot nu toe werd dit liedje gedateerd op 1873 zonder meer: Allossery, die het stukje
beschouwde als het eerste ‘Kortrijkse’ gedicht van Gezelle, meende reeds uit de
datum 1873 ‘een wonder snelle heropleving’ van Gezelle te Kortrijk te mogen
afleiden(6). Uit de mededeling van Flamen, die op liederen verlekkerd was en in 1873
samen met Hugo Verriest eert bundel Westvlaamsche Liederen te Roeselare uitgaf,
weten we nu dat Gezelle het Temmerman-liedje gedicht heeft in de eerste weken
van zijn verblijf te Kortrijk.
A. VIAENE

Bijlage
twee parabels
Het eerste
[Opstel van Albrecht Rodenbach, verbeterd door Hugo Verriest]
't Was vandage dat de zoon - het teêrgeliefde kind - moest op reize gaan, voor den
eersten keer van zijn leven.
De zunne rees in 't Oosten.
De vader, de moeder, magen ende vrienden, ze kwamen al te gader; ende sprak
dan de vader:
‘Mijn zoon, de zunne rijst in 't oosten met pracht; de hemel is helder en blauw, 't
zal vandage een schoone dag zijn. Stap dan maar vooruit, zonder vare of vreeze; en
houdt u niet bezig langs den weg, of gij en zoudt voor het dumsteren niet haven. God beware u mijn kind!’
En de moeder - de lieve - ze kuste heur kroost op de beide wangen, en ze ging met
hem nog een einde weegs mede. Ze zegende hem dan met een kruis op het jeugdige
voorhoofd. Ze ging al weenen heên; en ze bad.
Maar 't kind vond blomkes langs den weg, en 't plukte ze en 't speelde ermeê; en
als 't avond en donker wierd, 't en was nog geen half wege.
Dan begon het te loopen, maar 't week, in den nacht, van 't ware pad, en 't verdoolde
in de velden. Het kwetste zijne voeten in de bramen, en 't verstook zijn hoofd tegen
de boomen.
(6) Jubileum-uitgave van 1930, VI 48; 203-204.
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Het weende dan, en had deernisse over zijne onbezonnenheid en zijne
ongehoorzaamheid, 't Viel op zijne knie'n en vroeg vergiffenis aan God.
Maar de vader had zijn kind gevolgd, op het smeeken van de moeder. Hij was bij
zijn kind, met brandende licht, en leidde het op 't ware pad weêr. Het licht beschutte
des kinds voet ende wonden. En zoo bereikte het zijne bestemmingplaats.
Zoo doolt de reiziger op 's levens baan; zoo bewandelt hij de duisternissen. Maar
Maria, onze moeder de lieve ze spreekt ten beste bij heuren goddelijken Zoon; en in
't midden van den nacht, grijpt Hij de hand van het dolende kind, en wijst met eene
sterre hem weder den weg. den verloren weg. En de reiziger zinkt dan op zijne knie'n.
ende dankt hij dan God ende zijne heilige Moeder.

Het ander
[Gedicht van Hugo Verriest]
Het gedicht telt 40 verzen en is een soort diptiek over den edelen Arend; de arend in
treurnis en heimwee achter de tralies van een kooi; de arend in de wilde vlucht van
zijn herwonnen vrijheid.
De aanhef is een klassiek cliché:
Hebt gij nooit den edelen Arend
In zijn wijd gevang bespeurd...

Een aanhef die ook bij Rodenbach zal voorkomen in: ‘Hebt gij nog de zon zien
pralen...’ en in ‘Hebt gij ooit in vreemden lande...’. een gedicht uit 1874-75.
Door de brief van Flamen weten wc nu dat Verriest de auteur van dit gedicht is.
Rodenbach zal, in zijn jeugdgedicht Den Meester uit het schooljaar 1874-75
(Verzamelde Werken, ed. Prof. Fr. Baur, Tielt. 1956; II p. 319-321). het thema van
de arend overnemen, ontwikkelen, en daarbij tot tweemaal toe de ‘Dichter van den
arend’ aanhalen:
't Slacht van den gevangen arend
dien de Dichter heeft bezongen... (v. 24-25)
................
Maar eens braken de ijzeren staven,
zong de Dichter van den arend. (v. 58-59)

Deze aanhalingen van Rodenbach verwijzen duidelijk naar Hugo Verriest als dichter
van de ‘andere’. de Arend-parabel, die in 1872. samen met zijn eigen ‘eerste’ parabel,
naar Rond den Heerd werd ingezonden.

Gedenkboek Maurits Van Coppenolle
Door de Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle Sint-Andries wordt een eerste
Jaarboek uitgegeven dat gewijd is aan het leven en werk van dé betreurde
heemkundige en folklorist.
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Naast de biografische bijdragen bevat dit boek van ca. 120 bladzijden de uitvoerige
studie van Maurits Van Coppenolle over het tijdschrift Rond den Heerd. samen met
de volledige bibliografie van het Archievenboek en van de Bibliotheke van het blad
van Gezelle en Duclos.
De lezers van Biekorf genieten nog van de gunstprijs 100 F bij inschrijving (zie
bijblad) tot 31 januari 1960.
B.
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Mengelmaren
O.-L.-Vrouwparochie te Roeselare
Tot in 1865 was Roeselare één parochie. Dan wordt het opeens een drukke en
ingewikkelde geschiedenis: in enkele jaren komen - te zamen met een paterskerk
(Redemptoristen) - twee nieuwe parochiën tot stand: St.-Amand bij de Oude
Keizerstraat en O.-L.-Vrouw in de Spanjewijk over de spoorweg.
Aan deze laatste volksparochie van Roeselare heeft ere-hoofdinspecteur B.H.
DOCHY een verzorgde en gedocumenteerde brochure gewijd (Geschiedenis van de
O.-L.-Vrouw parochie te Roeselare, 64 blz.). Een verdienstelijk stuk hedendaagse
geschiedenis waarin het ontstaan van de parochie, de bouw van de kerk, de
ontwikkeling van het parochieleven (kermis en processie) en van de volksscholen
op de voorgrond staan.
Voor de geschiedenis van de oorlog 1914-18 zijn de bladzijden die de Schuwe
Maandag (19 oct. 1914) beschrijven van meer dan louter lokaal belang.
Ook de figuur van de eerste pastoor, Jan-August Clarysse (Meulebeke 1814 Roeselare 1873), oudheidkundige en architect, overschrijdt de nauwe grenzen van
de parochie en krijgt misschien eensdaags een passende biografie.
A.V.

Van 't oud gelove zijn
Strooien kruisen bij begrafenis worden nog hier en daar aan de ingang van de hofstede
gelegd, maar alleen nog bij mensen ‘van 't oud gelove’, lijk of da 'men zegt. Ingooigem.
R.V.
Grootmoeder houdt nog aan vigilies en kwatertemperdagen lijk in heure
catechismus, z'is zij van 't oud gelove, zegt ze. - Oostnieuwkerke.
K.B.
Iedereen is nog van 't oud gelove als 't nijpt, zei Cordulaatje als er sprake was van
‘gaan dienen’ en dat het jong volk dat alzo niet meer doet. Mijn dochter 't is al dokteur
en geluw kruis dat er aan is, maar al d'achterdeure loopt ze ook naar Sint-Jan als er
een van heur kleene van diksessen weet. - Emelgem.
(Sint-Jan [de Doper] = Kachtem. - Diksessen = stuipen.)
M.L.

Konings katte
‘Zij peinst dat Keizer Karels katte heur nichte is’, zeggen ze in 't Poperingse (hiervoor
blz. 286). Te Roeselare hoorde ik die spreuk aanvullen als volgt: ‘Hij peinst dat
Konings katte zijn nichte is, en hij 'n is nog geen familie van heuren steert’. Zijn er
nog dergelijke aanvullingen in gebruik? En waar spreekt men van Konings katte,
waar van Keizers katte?
G.P.
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De Siskes
In Oost-Vlaanderen is de zaak niet helemaal verdwenen zoals J.V. het meent (Biekorf,
1959 bl. 376). Te Baarle aan de Leie (Drongen) bestaat er nog altijd een bloeiende
bond der ‘Xaverianen’. Zo worden ze genoemd in de volksmond, op de preekstoel
en in het parochieblad (cfr. ‘De Stem van het Vaderhuis’ voor Drongen, Baarle en
Luchteren van 6 december 1959). Alleen op de doodprentjes van de afgestorven
leden vindt men de benaming ‘genootschap van de H. Franciscus Xaverius’.
A.S.L.

Kwade Zondag te Kortrijk. 1645
De lijst van ‘De Dagen in Vlaamse Historienamen’ (hiervoor blz. 88) werd tot nu
toe aangevuld met de Goede Dinsdag van Gent in 1349 (blz. 356).
Is er op die lijst ook geen plaatsje voor de Kortrijkse Kwade Zondag van 24
september 1645. Op deze dag hebben de ‘Françoisen’ brand gestoken in de buitenwijk
Overleie. De inwoners van deze wijk kregen daarbij zodanig de schrik op 't lijf, dat
ze met alle geweld door de Leiepoort de binnenstad invluchtten en, in hun
gejaagdheid, de zijhekkens van de valbrug omverduwden. Een dertigtal mensen zijn
daarbij jammerlijk verdronken.
Daarover heeft Goethals-Vercruysse in zijn Aentekeningen voor de Jaerboeken
van Kortrijk, uit de Beschryving van Kortryk (deel I, blz. 175; Hs. in de
Stadsbibliotheek te Kortrijk) het volgende genoteerd:
‘Hier door quam zoo grooten schrik en vreese onder het volk, bezonderlyk
onder die van Overleye, want men riep dat de Franschen de stad opliepen,
dat een ieder met pak en zak vlugteden na de binnen-stad. dragende al wat
zy konden, bezonderlyk van Geld en Juweelen. De Leypoorte was te nauwe
voor het gedrang van het volk. de hekkens die ter zyde op de brugge waeren
sprongen open, en d'een d'ander door de groote benauwdheyd
voortdryvende. zyn er dertig menschen onder groot en kleen in de Leye
gevallen, geladen met goud, zilver en juweelen, en dus ellendig versmoord,
waer door groote droefheyd door de geheele stad was. Alzoo dit geschiede
op eenen zondag wierd den verjaerdag langen tyt genoemt den quaden
zondag.’
J.D.D.

Een bijdrage van onze goede medewerker J.D.D. over Vliegende Maandag
verschijnt in een volgend nummer. In het lijstje hiervoor blz. 88 werd verkeerdelijk
de datum 14 september opgegeven; de grote paniek of ‘benauwelijke vlucht’ in de
eerste oorlogsweken van 1914 ‘in de Vlaanders’ had plaats op 24 augustus. En 't zijn
de lopers van deze vlucht die bezongen worden in de volksliedjes in de verzameling
van L. Defraeye. De volgende bijdragen (blz. 137-139, alsook blz. 118-120) hebben
aan de echte historische
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Vliegende Maandag niet de bijzondere plaats gegeven die hem toekomt als dag van
grote holle - en lachwekkende! - paniek.
Of en hoe de benaming overgedragen werd op een lokale paniek gedurende de
weken die volgden op 24 augustus (o.m. op de maandag 14 sept.) is een andere vraag,
die haar plaats krijgt in de Vraagwinkel. En dan blijft nog de vraag: waar en bij welke
personen is de benaming Vliegende Maandag heden nog bekend?
A.V.

De Windmolens in 1959
Te Heule werd op zondag 10 mei 1959 het herstelde zwingelmolentje van Deprez
ingehuldigd. Het gemeentebestuur wenst er een museum in te richten van oude
vlaswerktuigen. De molen is elke zondag te bezichtigen.
Op zondag 24 mei 1959 werd te Ruiselede de herstelde stellingmolen aan de
Kruisstraat (R. Hoste) ingehuldigd. Eén roede werd verdekkerd en de molen zal
opnieuw gebruikt worden.
De molen te Westouter is volledig opgebouwd, zonder het binnenwerk, en staat
open voor de talrijke toeristen.
Ook de molen van Rumbeke is afgewerkt, zonder maaltuigen echter, daar de
bestemming nog onzeker is. Als werktuig is hij ons schoonste stuk.
In augustus 1959 werd de kap hersteld van de torrekotmolen met vliegende
gaanderij te Geluveld, langs de baan Ieper-Menen. De molen is zeer erg vervallen.
Op 2 september 1959 is de prachtige driezolder op wal, Roobaertmolen, te
Rollegem-Kapelle (Beyls) omgewaaid. De molen, waarvan één roede verdekkerd
was, werd reeds een vijftal jaren niet meer gebruikt en stond te koop.
In november jl. verbleef de Spaanse kunstschilder, auteur en verzamelaar Gregorio
Prieto gedurende een week te Brugge. Door hem werd te Valdepeiñas een nieuwe
windmolen gebouwd. Binnenkort doet hij een der bekende vijf molens del Joncquet
te Palma de Mallorca herstellen.
In 1950 richtte hij een vereniging op tot bescherming van de windmolens in Spanje.
Zijn doel is alle molens te herstellen en zelfs nieuwe te bouwen. Hoe kan La Mancha
beter vereerd worden? Hoe kan Cervantes beter herdacht? ‘Susponiendo que los
molinos no hubiesen existido más que en la imaginación de Cervantes, estariamos
obligados a construirlos’. Zo schrijft de auteur. Het is zijn droom bij de molen van
Valdepeñas een wereld-molenmuseum op te richten waarin hij al zijn verzamelingen
zal onderbrengen: etsen, schilderijen en afbeeldingen van alle molentypes, samen
met wat hij aan materiële molen-folklore uit alle landen - nu ook uit Vlaanderen heeft bijeengebracht.
C. DEVYT.
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Van onze medewerker Mr. C. Devyt verscheen een bondige beschrijving van het
tegenwoordige molenbezit van West-Vlaanderen met een kijk op de geschiedenis,
de bloei en de teleurgang van onze windmolens. Deze geïllustreerde studie (in
tijdschrift West-Vlaanderen VIII, 1959, blz. 343-345) is een beste inleiding tot een
‘Westvlaams Molenboek’, dat aan velen de onvervangbare ‘landschappelijke’ waarde
van onze windmolens zou openbaren. En de geesten zou winnen voor doeltreffender
molenschut.
B.

Nieuwjaarwensch
Van Jan de Vinkevanger
Mogt het Nieuwe-jaer U wezen
Meer gelukkig als voor dezen,
En mogt men hebben een' goeden Vré,
'K zoude zeggen: geluk daer mé;
Want voorwaer het gaet, hoe langer
Hoe slegter voor Jan de Vinkevanger.

Deze nieuwjaarwens staat gedrukt op de keerzijde van een speelkaart, een
schoppentwee (pijke-twee), uit Napoleons tijd (ca. 1800). Uit een Brugse verzameling.
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Izegem 119 128 158
Izenberge 105 144
Jabbeke 139
Kaaskerke 57 381
Kanegem 144
Raster 121
Kemmel 252 406
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Klemskerke 379 382
Klerken 199
Knokke 85 103 105 144 187 244 342 389
Koekelare 82 184 208
Koksijde 121 125 411
Kooigem 108
Koolskamp 137
Kortrijk 6 26 27 31 40 58 61 64 84 92 111 125 126 144 155 159 160 161 165
168 223 236 254 256 284 288 289 318 322 325 362 368 376 405 416 420
Krombeke 74 122 412
Kuurne 62
Lampernisse 105 165
Lapscheure 244 386 389
Lauwe 319
Ledegem 96
Leffinge 382 391
Lichtervelde 137
Lissewege 23 165 185 244 256 272 314 344 382 386
Lo 105 122 288 384
Loppem 139 182
Male 123 365
Mannekensvsre 385
Meetkerke 382 397
Menen 26 40 88 276
Merkem 64 232
Mesen 406
Meulebeke 405
Middelkerke 96 253
Moere 381 384
Moeren (De) 378 398
Moerkerke 12 245 387 398
Moeskroen 256
Monikerede 90 256
Nieuwkerke 252
Nieuwmunster 185
Nieuwpoort 31 62 105 145 168 366 372 376 382
Oedelem 32 116 182
Oekene 15 93 96 119 317 371
Oeren 347
Oeselgem 104 145
Ooigem 61
Oostduinkerke 145 383
Oostende 139 161 166 192 380 390 391 401
Oostkamp 116 117 181
Oostkerke (B.) 23 32 90 121 185 243 269 386
Oostkerke (D.) 381
Oostvleteren 121
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Oudenburg 37 283 384 391
Pervijze 246 382
Pittem 137
Pollinkhove 105
Poperinge 105 110 142 145 254 406 411
Proven 412
Ramskapelle (B.) 342 386
Ramskapelle (N.) 57 105
Raversyde 96 253
Rekkem 269
Reninge 103 146
Reningelsl 406
Roesbrugge 239 412
Roeselare 15 40 79 86 88 96 118 134 222 254 264 362 372 413
Rollegem-Kap. 421
Ruddervoorde 117
Ruiselede 91 280 405 421
Rumbeke 92 421
Schore 385
Schuif erskapelle 117
St.-Andries 89 182
St.-Baafs-Vijve 120
St.-Joris (B.) 105 146
St.-Joris (N.) 105
St.-Kruis 12 365
St.-Michiels 181
St.-Pieters (B.) 316
Slijpe 385
Snaaskerke 118 382 391
Staden 105 119 157
Stalhille 397
Stavele 346 410
Steenbrugge 181
Stene 391
Stuivekenskerke 57 105
Tiegem 138 177
Tielt 17 54 117 119 333 403
Torhout 30 138 164 246 269 369
Uitkerke 341 382 386
Veurne 104 142 146 254 272 323 325 345
Vijvekapelle 365
Vinkem 122 267
Vlamertinge 105
Vlissegem 380 382
Waardamme 116
Waarmaarde 138
Waasten 17 252
Waregem 317
Watou 194 196 237
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Wervik 61 142 147 165 376
Westkapelle 22 187 244 342 386 389
Westouter 105 108 147 121
Westvleleren 105 239
Wevelgem 235 319
Wielsbeke 61 103 148
Wijnendale 131 316
Wilskerke 96 148
Wingene 117 254 403
Woumen 96 105 148 200
Wulpen 105 379
Wulvergem 252
Wulveringem 267
Zandvoorde (O.) 384 392
Zarren 59
Zedelgem 139 182
Zeebrugge 203
Zerkegem 117
Zevekote 398
Zoutenaaie 347
Zuienkerke 23 185 226
Zwevegem 149 201
Zwevezele 138
Aardenburg 22 165 272
Deinze 17 25 60 61 92 150 269 289
Gent 26 84 88 105 137 164 168 244 254 331 332 336 356 375
Maldegem 12 171 211 220 361 409
Oostburg 167 243
Oudenaarde 62 125 158 165 331 357 402
Sluis 63 105 262 325 326 401
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Onomastica
Biezenpolder 407 Eiensluis 23 Fockewerve 350 Godskameren (Vijf) 32 90 Hagebroek
131 Heyenbilck, Heyemersch, Heiensluis 23 Houvre (ten Houvere) 348 Kerkwech
90 Coepoorte 26 Kwaaddijksken 343 Loonisvliet 22 Lootse 22 Nieuwenhove 13
Oostdijk 341 Rapenbrugge 409 Reepke (Riptje) 285 Roomsheule, - polder. - vliet
22 St.-Corneliusweg 256 Smoudtwech 63 Spermalie 58 Stinkertje 285 Valkaartsgote
342 Valckaert 342 Vlaemsche Eylanden 130 Vergulde Flassche 407 Viswegelkens
van Doest 256 314 Vlamingstraat 341 Wyckhuys 351 Zoetendale 12 Zottinnestraat
128 Zwankendamme 344 Zwynen (ten Swinne) 349. - Bestanddelen: dam 344 heis
24 room 22 zwane 344.
Persoonsnamen. Bonnet - Bonnette 64 91 Donaas 256 Griete 374 Melchior, Gaspar,
Balthasar 320 Sonnette 64. - Moderne doopnamen (Brugge en Roeselare) 79 134
309.
Familienamen. Bonnez 91 Loonis 22 Valckenaer 343 Volkaart 342.
Groepsnamen. Kortrijkzaan, Wervikaan 376 Oostendenaers, Slusenaers,
Vlyssenaers 405 Kaproenen 320. - Partijnamen: Cauwe, Spreeuwe 260. - Spotnamen:
Blinkdozen 128 153 Chaskes 154 Platvoeten, Strontboeren, Zandstuivers 154 Siskes
(Xaverianen) 376 419 Lynwadiers van Tielt 297. - Schuilnamen 180.
Historienamen 88 118 137 356 419. Hondennamen 192.

Biographica
Artevelde Jakob 166 Baes Pieter 301 Behaegel Pieter, schoolman 370 Bening
Alexander 63; Livina 165 Blandein Jan, schilder 28 Blomme Carolus, geneesheer
18 Caytan L.A. 96 Claerhout Juliaan 99 121 Coolman Joos, rederijker 247 Cornelis
Adriaensz (Broer) 263 De Bo R., musicus 6 Decoene Alberic 25 De Groof Vincent
47 De Hurtere Joost, kolonist 129 De Lay Eduard, litograaf 356 De Lille Victor 255
361 Denys Achiel 44 De Paeu Jan 114 Depuydt J. van Aartrijke 210 De Roovere
Anthonis 7 57 359 Develter A. van Esen, landbouwleraar 209 Dey Hendrik, schilder
28 Dochy Joseph 315 Druyve Christiaan, abt 350 Duclos Adolf 149 301 413 Durieu
Henri, opvoeder 30 Egmont, graaf van 157 Flamen Gustaaf 305 413 Guido Gezelle
6 87 97 110 188 234 264 302 306 413 Gezelle Caesar 255 Goethals-Vercruysse,
oudheidkundige 27 177 Graven van Vlaanderen 164 Haschaert Pieter, geneesheer
250 Heinderycx Pauwel, kroniekschrijver 345 Hosschius Sidronius 232 Janssens
Gabriël, humanist en schoolman 162 Janssens J.J., geneesheer 288 Judith van
Vlaanderen 33 Lanchals Pieter 192 263 Lannée Louis, schoolman 369 Leroy Jules
29 41 53 Lodewijk XVIII 273 Maerlant Jakob van 167 225 Marchantius Jacob 351
Margareta van Oostenrijk 190 Margareta van Vlaanderen 168 Maria van Bourgondië
190 316 Graaf de Muelenaere, gouverneur 231 Napoleon (Bonaparte) 29 273 Neyrinck
Jan, serpentist 6 Paret, dokter te Handzame 96 Persyn, bouwmeesters 58 Plateel Jan
168 Portinari Thomas 373 Rapaert François, geneesheer 250 Renier P.J. van Deerlijk
254 Albrecht Rodenbach 255 413 Rommel Henri 307 Sneyssens (Cornelius) 167
Simon Stevin 232 Stijn Streuvels 15 139 222 255 Vander Schelden Bertrand 45 Van
Doorne Hendrik 25 Vanhee Alfons 41 Van Cutseghem Govaert, steenhouwer 26 van
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Outryve d'Ydewalle Stanislas 89 Van Ryn Jan, schilder 270 Van Vossenhoolen
Adriaen, geneesheer 250 Verbanck Joris, beeldhouwer 319 Verbanck (Kapitein
Boerenkrijg) 96 Verriest Hugo 255 413 Versnaeyen Karel 226 Verwey Albert 255
Vinck Modest 178 Vyncke Amaat 43. - Clarysse Jan-August, pastoor en architect
418 De Backer Louis, letterkundige 98.
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Familiekunde: Assenede van 10 Audejans 163 Baelde 222 Bassevelde van 10 Bottelier
16 Boudewijn IV en V van Vlaanderen 39 Bryarde van 270 Cauwe 317 Chaux de la
287 Claesman 365 Coc (de Cock) 112 Cortewille 272 Dhont 365 Donche 270 Dorpe
van den 163 Fonteguy 349 Four du 13 Gheldere de 259 Gracht van der III Gruuthuse
287 Harelbeke van 339 Heere de 358 Houtmaert 9 Judith van Vlaanderen 39 Knibbe
348 Lannoy de 167 Leenknecht de 339 Maldeghem van 167 Meeze 272 Metteneye
369 Meulenbeke van 10 Moerkerke van 167 Mil de 163 Paeu de 113 Picquet 348
Pierins 10 Plaet de 10 Poupet 287 Richardot 287 Rommel 163 Sacquespee 199
Schoore van 96 Steenhuyse 287 't Kint 365 Valcke 16 Vercruysse (Kortrijk) 27
Verlinde 93 Villegas 261 Waffelart 16 Wommene van 163 Wulfgrave 349
Wulfsberghe van 348.
Baudimont 195 Haveskerke van 198 Joigny van Pamele 196 Jonglet de 198
Sacquepree 199 Trazegnies 197.

Oudheidkunde en kunstgeschiedenis
Bodemkunde (zeepolders) 377.
Opgravingen en vondsten. Kortrijk 159 Tiegem 177 Steenbrugge 181 Oostburg
167 Vinkem en Wulveringem 268 Bredene, Brugge, Klemskerke en Oostende 380.
Bouwkunst. Kastelen: St.-Kruis 13 Gits 133 Kortrijk 159 Vinkem en Wulveringem
267 Alveringem 347. - Kerken en kapellen: Aardenburg 272 Adegem 220 Beveren
(R.) 106 Bredene 28 Brugge 29 58 110 162 271 Damme 271 Deinze 269 Dikkebus
141 Dudzele 269 271 Harelbeke 269 Ieper 269 Lissewege 272 Oostkerke (B.).
Rekkem. Torhout 269 Veurne 146 Vinkem 267 Wilskerke 148 Wulveringem 267.
Burgerlijke en landelijke bouwkunst: Brugge: watermolen, gevang en Speie 26;
Vinkem, hoeve en schuur 126 267: Lo, mikke 122; Beveren (IJzer), wagenkot 122;
Assebroek, hondwatermolen 158. Vestingbouw 192. Waterleiding 177. Windmolens
93 420.
Beeldhouwkunst. Beelden 105 141 270 grafstenen 26 111 281 grafmonumenten
190 195 kerkmeubels 106 109 142 270 354 kerststal 359 zonnewijzer 13.
Schilderkunst 28 109 149 270 273 359 373 miniaturen 37 63 293 354 tekeningen
374. Grafische kunsten 106 142 355.
Metaal. Edelsmeedwerk 37 105 142 klokken 107 149 321-340 354 fontein 123
mes 32 95 zwaard 128 157 192 herbergmaten 288 gulden sporen 160 168 munten
160 167. Aardewerk. Potten 31.
Glas 195 197.
Textielkunst. Paramenten 37 292 wandtapijten 287 borduurwerk 37 292 358
damastlinnen 165 294.
Heraldiek. Wapenkabinet 195 196. Muziek. Serpent 6 60.

Volkskunde
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Achterwarege 215 aflezer 74 almanakken 41 58 250 astrologijnen 250 balboog 116
balpijpschieting 115 155 280 Beertje (almanak) 58 bezweringen (mens en dier),
bezwering op afstand 74 chirurgijnswijsheid 250 erfenis 365 gebed tegen de kwalen
74 gebed voor ons vlees 176 grafschrift 57 hoepelsnijder 122 huisnar 197 jaarmarkt
van Donk 211 Karnavalstoet 366 keizer en koning nadoen 224 kerkdiensten 352
klokken 321 klokluiders 352 kloosterhandwerk 59 289 359 honden (namen, razernij)
192 214 220 koeiwachtersleven 140 175 kommunie (eerste) 172 kruidekoeken
(kwakoeken) 64 92 124 lemen strooien 371 loteling 185 Manneke uit de Mane
(almanak) 41 mestrapers 192 mikke 122 moederkens- en
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vaderkensdag 58 nieuwjaarsgebruiken 7 148 357 359 422 ommegangsreuzen 262
353 ovenkot 184 paaseieren 157 pastoorsinhaling (eerdicht) 59 Placcaet der privilegiën
van de mans 247 processiegebruik 110 recepten 77 reisapotheek 190 schapers 96
160 scherminkelen 318 371 schooljaren 171 schutters 110 116 155 317 351
serpentblazer 6 60 St.-Elooi (zomer- en winterfeest) 191 St.-Hubrechtsgebed 215
snoeikunst 256 snoek als geschenk 125 192 368 spellewerkschool 117 spotbiljetten
257 stoeten (historische) 253 straatheren 313 tafelgebruiken 81 tanden (aantal) 250
teenke-tert 212 tempeliershof 12 tolbarelen 117 tornooien 266 uitvaartgebruiken 320
372 vastenavond 366 vlaschaard (werk) 174 vlieger (spel) 160 220 vollaard 32 84
vontegift 320 weddenschap 223 weerwijsheid 252 417 zevensprong 213 zielhond
(loting) 375 zomerverblijf van de boer 184 zondagschool 172 zonnewijzer 12.
Oud recht. Brandmerk 219 appelmate 320 gerecht van desperatie 62
kleermakersrecht 364 zeerovers 366 vrijbuiters 401.

Heiligenverering en -verbeelding
Achas van Torhout 164 Amor 195 Antonius-abt 107 Antonius (-abt?) 78 149 Antonius
van Padua 109 Apollonia 77 Arnold 177 Artemus I en II 200 Barbara 112 117
Benedictus 164 Bloed 38 164 281-82 Cordula 67 Cornelius 256 Cunera 67 Dominicus
17 Donatianus 148 203-05 256 Donatus I 65-73 103-10 141-50 200-05 Donatus II
72-73 105 108 148 Donatus van Arezzo 148 200 202-04 Donatus van Fiesole 204
Drie Koningen 72 Drogo 141 Elooi 191 236 238 319 Eulalie van Barcelona 198
Felix 148 Franciscus 110 Franciscus-Xaverius 376 Gekroonden (Vier) 66 Gereon
66 Germanus 240-41 Gertrudis 76 Gerulphus 164 Gervaas 68 Godelieve 58 106 164
Guthago 164 254 Honestus 148 Hubertus 142 214-15 220 316 Isidoor (Broeder) 240
Jan 75 Jezus (Gedoornkroonde) 238-39 Jezus (van Praag) 241 Joris 147 Karel de
Goede 149 164 Kristoffel 96 Kruis 63 253 Laurentius 108 148 Livinus 240 Machutus
17 20 21 Makarius 164 Margareta 198 373 Martelaren (Veertig) 66 Martinus 38 252
Mauritius 66 240 Maurus 108 Medardus 252 Mennas 194 Michaël 252 Nikolaas 145
Nikolaas van Tolentijn 17 Onze-Lieve-Vrouw 165 - Altijddurende Bijstand 235 - ter
Biest 235 - Bijstand 108 - Bundekens 169 - Droge Boom 373 - ter Duinen 28 Lourdes 240 - Scapulier 145 - Tuine 110 Oswald 38 Pankratius 252 Petrus 17
Rozenkrans 108 Scapulier 109 Sebastianus 252 Slapers (Zeven) 66 Symforianus 236
240 Thomas van Kantelberg 164 350 Ursmarus 283 Ursula 66-67 Ursus 66 Viator
195 Viktor 66.
Ziekten en gevaren. - atrophie mésentérique 17 bliksem (zie Donatus)
buikgangliëntuberculose 18-19 carreau (péritonéal) 18-19 donder (zie Donatus)
galziekten 235 gâteau (péritonéal) 19 hoofdpijn 239-40 kinderziekten 240 klieren
19 koeke (en varianten in benaming) 17-21 235-36 238 koeke gezet (gesmeten) 236
koorts 235 239 krampen 17 239 leverziekten 235 nagelgaten 236 238 nierkwalen
241 ongeneeslijke ziekten 239 oudeman 21 plane 17 236 razernij 214-15 220 stuipen
256 zenuwziekten 238. - Vgl. de bezweringen van ziekten en kwalen (mens en dier)
74-77.
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Bedevaartplaatsen
Aalbeke 256 Aardenburg 165 Aarlen 70-72 107-08 143-44 200 Aarsele 104 Aartrijke
104 Abbeville 94 Adegem 203 220 Alveringem 104-05 Antwerpen 72-73 106 109
143 Anzegem 104-05 Avekapelle 104 Avelgem 104 Bavikhove 19 108 Beerst 106
Belle 73 105 Bergen 72 Beveren (Roes.) 103 105-08 Beveren (IJzer) 105 Bisse-
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gem 108 Boezinge 108 Bollezele 165 Bredene 28 Brugge 38 69 72-73 103 108-10
141 165 169 281-82 373 Brussel 144 Chapelle-lez-Herlaimont 240 Deerlijk 191
Deûlemont 236 240 Dikkebus 103-04 141 Donk 214-15 Doornik 73 147 Dulzemonde
(zie Deûlemont) Echternach 238 Eernegem 103-04 141 Elverdinge 105 142 200
Etikhove 202 Gent 105 Gistel 58 142 Graf (H.) 38 164 Ham 105 Handzame 202
Haringe 103-05 142 Hoeke 105 Hoves 240 Ieper 17 72-73 105 108 110 142-44 165
200 239 Izenberge 105-06 144-45 Kanegem 144 Kerselare 94 Keulen 66 72 Knokke
103 105 144 Kooigem 108 Kortrijk 17 108 112-13 144 236 238 240 Lampernisse
105 Lissewege 165 Lo 105 Maarke-Kerkem 19 Madrid 94 Merris 105 Middelburg
215 München 108 Münstereifel 69-72 107-08 143 200 202-04 Nieuwpoort 105 145
Oeselgem 103-04 145 Oiron 94 Onsherensboompje 238-39 Oostduinkerke 145
Oostkerke 254 Oudenaarde 165 Outrijve 17 Pollinkhove 105 Poperinge 105 145
Ramskapelle. (Npt.) 105 Renen 67 Reninge 103 146 Roesbrugge 239 Roeselare 17
Rome 65-72 106 108 143 147-48 Scherpenheuvel 241 Sevilla 94 St.-Bertrand de
Comminges 94 St-Eloois-Vijve 17 St.-Hubert 214 220 St.-Joris (Npt.) 105
St.-Joris-ten-Distel 105 146 St.-Lievens-Esse 240 St.-Lievens-Houtem 240 St.-Omaars
94 St.-Pieters-op-den Dijk 316 St.-Symphorien 240 Sluis 63 Staden 105
Stuivekenskerke 105 Tiegem 177 Tielt 17 Tongeren 241 Veurne 103-04 146
Vlamertinge 105 Waasten 17 Wannegem-Lede 17 20-21 Weingarten 38 Wervik 147
Westouter 105 108 147 Westvleteren 105 239 Wevelgem 235 Wielsbeke 103-04
Wilskerke 148 Woumen 105 148-49 200 Wulpen 105 Xanten 66 Zwevegem 17
149-50 200.
Praktijken. aanraking (aan relikwieën van heilige) 69 70 72 107 109 142 144-45
aarde (van graf) 240 bedevaarders (onpaar) 20 bedevaart (tweede en verdere) 20
bedevaart (te voet) 20 belezen 239 241-42 belletjes (Donatus) 108 beroepsdienders
(-sters) 17 19 238 betasten (van de koeke) 19 boomschors (amulet) 239 brillen
(ex-voto) 239 bron 177 240 corael nemen 70 Corneliusweg 256 dienen (met zoveel
bedevaarders als zieke oud is) 235 doodsanctjes (van vissers) 28 doorntwijgje (amulet)
239 ex-voto's 28 94 239-40 geldstuk (zich ermee zegenen alvorens te offeren) 239
getallen (3 7 9) 235-36 239-42 gewijde briefjes of biljetten (Donatus) 107 haarklisjes
(zie koorts afbinden) haarspelden offeren 240 heiligdommetjes 241 hemdje (op bron
laten drijven) 240-41 hemdje (moet één nacht gedragen zijn) 240-41 honden merken
(met Hubertussleutel) 215 kijken (niet) 236 kledingstukken (aan kapel achterlaten)
239 241 kleedje wijden 236 klokjes (Donatus) 108 koeketasters 236 koekewijvetjes
19-20 236 koorts afbinden 235 239 korsetten (aan kapel achterlaten) 239 krokodil
(ex-voto) 94 kussen (portret) 240 linten offeren, dragen, verbranden 239-40 melk
drinken 70 missen (zie Donatus) nageloffer, nagels in grond, in wijwatervat 238 olie
241 overdragen (van ziekte) 242 pad (ex-voto) 94 palm 242 portretten (van vissers)
28 prentjes meebrengen uit bedevaartplaats 72 propagandabriefjes (Donatus) 107
141 144 register (der bedevaarders) 240 ringen (ijzeren) 72 240 schoentjes (in kapel
achterlaten) 239 241 sleutel (Hubertus) 214-15 220 splinters (uit muil van krokodil
als remedie) 94 spreken (niet) 236 stool (Hubertus) 214 taille (Hubertus) 214
votiefschilderijtjes 28 water (van bron) 241 wijwater 242.
Devotieboekjes. 65 67 72-73 103-04 106-09 111 141-42 145-48 200.
Legenden, krokodil als ex-voto 94 Livinus 240 vuur gedoofd (Donatus) 147 H.
Bloed 38.
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Biographica. Blomme (Carolus) 17-21 Hippocrates 21 Pater Joachim (Smetje)
239.
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Volksvertelsel
Milleke van Kaleshoek vertelt 171 211. Vertellingen van Pastoor Leroy (bijvoegsels)
29 53.
Sagen. - Witte kat 51. Rondedans (katten) in brouwerij 51.
Sprookjes. - Karel den draaier 3. Van twee houtrapers 1.
Legenden. - Longinusrelikwie 38. Huis van Vlaanderen 169.
Rijmen. - Een brouwer zonder mout 285. Kinderlied: Maseur Aldegonde 172. Als
't regent en de zunne schingt 64. 'k Hê van de nacht in d'helle geweest 375.
Lachedingen 159. Nieuwjaar 8 155 359 422. Markt voor oud en jong 212. Brandmerk
219. Koeiwachter 140. Politieke biljetten 257. Privilegiën van de Mans 247. Raadsel:
een peerd met een lang steertje 363. Rijmgebed St.-Hubrecht 215. Tergrijm 364.
Zalig zijn de boeren 82. - Berijmde bezweringen 74-76.

Volkslied
Centen de Groof, Brugs vliegenier 48. Oudvlaamse liederen op vliegende bladen 30.
Passielied 274. Van 't meisken met haer zestien vrijers 176.
Aanvangsregels. - Amis, courage, à l'abordage 365. Den eersten was een
schoenmaker 176. De wereld is een zot 49. En wie kuist er onze reep 174. Hebt ge
niet gehoord van de zeven 213. Les bonnes gens de St.-Gilles 49. Mijnhere Bommariel
laatst op de jacht 173. Ons komplootje is were bijeen 213. Onze boer en onze baas
175. Op eenen witten donderdag 274.

Volkstaal
Zegswijzen en spreuken. Draad, naald en naaien 363.
Appeltand, frezetand 189 bavière 224 beete-frans 122 bout 102 briefke (boodje)
160 doedelen 207 eerzelare 189 enkelare 410 fijfer 207 flikkeren (dansen) 102 hevelte
160 hooibond 151 jachtkomfoor 184 koeierskrone 210 kogelspeite 87 lapportje 220
leiemossels 25 60 91 319 leugenare 151 lielootsen, lingelootsen 22 lood schudden
151 lucifer 151 mestrapers 192 moeial, morre 102 oregat 217 ovenkot 184 paling
vangen 189 pastershoed 151 peilkaart 117 perlaaien, pervijlen 151 plakwaaier 160
220 prisupetry 78 schuifelen 24 46 serpentenglazen 6 smokregen, smoren 152
spaarwegel 189 speerzen 152 strobatse 50 trappistentaal 52 troost (een potje) 64
trouwzot 212 uitfineren 217 uitgaan 285 veraaid 189 veroektjoektjoeken 85
voddenopslag 127 verwulfd 101 vijvers 75 wuk en wiene 217 242 wulvetange 24
zeuren 152 zilveren panne 365 zuur 217. - Dier- en plantnamen 60 61 85 86 91 128
151 152 205. - Geneesmiddelen (volksnamen) 152.
Aan de balie hangen 286 als 't regent 64 baljuw verliest zijn boete 288 bruintje
maakt elder 189 de moere van 't geld 286 den tas ondertrekken 127 156 246 dode
hond 102 koe horen beurelen 189 uil op 't dak 242 half gat zijn 286 Keizer Karels
katte 286 Konings katte 418 kerremesse in d'helle 375 klappen lijk vitse, iemand te
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pissen leên, iemand 't gat oplichten 286 latten aan 't huis 221 lijnzaad houden 286
op de balk schrijven 286 op 't kantje van 't nestje zitten 102 pastoor van 't gemeente
102 al 't Riptje deure 285 schole binst de vakantie 286 stap en scher gaan 189 met
de tatse-trein gaan 285 op thuisblijvers wagen 285. - Zeispreuken 102.

Uit de oude taalschat
Oude vakwoorden (15e-16e eeuw) van het textielbedrijf: spinnen van vlasgaren,
weven van linnen, naaiwerk (alfabetisch) 294-300.
Aelzack 62 baggaert 123 beeldekins, brievenkins makene 300 betleem 359
brandinne 288 dijkroede 376 doothouc 369 eester 7 eewangeliare 293 fonteyne 123
fustagie 261 garite 9 gheloofsamic-
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hede 10 glend, gloosen 8 goud (soorten) 296 haentjens wijn 376 hallinc 370 heester
7 hooglandsche wijn 376 huerde 62 ysegrau 376 kankerinne 288 canneele 376 carie
62 carnacioen 353 karroen 320 confortorie 296 crayebeken 160 cutse 290 lade 123
lancksteerten 64 lapperie 296 lavengier 224 lynwadier 296 myte 370 moken 101
muederare 123 nieudach 357 onghesonde 8 overslane 123 pasquille, pasquinade 258
263 pype 123 polzack 62 riec 62 rochelen 11 rommenysch 297 scypcoufere 288
schuttelgeldt 81 sjacherijn 93 slapscheten 263 speelhof 14 spyckerschuld 123
strecroede 376 striepen (linnen) 40 tintene 123 trecwerc 299 uteslane 123 vendue
293 veneets figueren (damast) 299 verdriet (suikerij) 93 vestiwarie 299 vigneronklok
233 vingerhoet 299 voetwere 299 vrybuyter 401 zilver (soorten) 300.
Griete die den duvel bant 373 santkens planten, schildekens slaene 257 edelmans
ryckdom 314 van twee gapers comter een cooper 314 noyt myte of hallinc 370 het
byltjen soecken 320.

Boekennieuws
't Beertje 58. J. AMERYCKX. Bodem en bewoning in de zeepolders 56. Bachten de
Kupe (tijdschrift) 31. F. BAUR. Gezelle's Loquela en de studie van de volkstaal 221.
R. BOONE. Drinkwater in Vlaanderen 56. M. BROECKHOVE. Weerkundige
Volkskalender 253. K. DE BUSSCHERE. Ontmoeting met Gezelle 188. L. DEFRAEYE.
St.-Elooi te Deerlijk (Kaarte) 191. H. DEGRYSE - T. DEREEPER. Karel de Gheldere
218. R. DE KEYSER. De vierschare van Dudzele 254. De Leiegouw (handelingen)
31. A. DE MEESTER. Oud Spermalie 58. L. DEVLIEGHER. Romaanse bouwkunst in
Frans-Vlaanderen 287. B.H. DOCHY. O.-L.-Vrouwparochie te Roeselare 418. M.
ENGLISH - L. DEVLIEGHER. Kerk en parochie te Adegem 220. J. GELDHOF.
Ongeluksjaren van directeur Henri Durieu 30. M. HANOT. Albert Verwey en
Vlaanderen 255. R. HENNEMAN. Pieter-Jan Renier 254. A. HOUBAERT. O.-L.-Vrouw
van den Drogen Boom 373. DOM N. HUYGHEBAERT. Grafschrift van Diederik van
de Elzas te Watene 281. R. LIEVENS. Pentekeningen van Marcus Gerards? 374. J.
NOTERDAEME. Ontstaan van de parochie Oudenburg 283. Rond de Poldertorens
(tijdschrift) 254. A. SCHOUTEET. Dokumenten over Brugse schilders 28. R. SEYS.
De dichter van de rozen 218. H. STALPAERT. Oudvlaamse volksliederen en vliegende
bladen 30. E.I. STRUBBE - P. DE SIMPEL. Coutumes de Warneton 252. R.
VANDENBERGHE. De Pijpweg en de waterleiding van Male naar Damme 123. F. VAN
ES. Moederkensdag en Vaderkensdag 58. A. VANNESTE - M. INGELAERE. Middelkerke
253. M. VAN WESEMAEL. De zielhond in woord en beeld 375. D. VERSTRAETE.
Parochieleven in Oud-Adekerke 220. A. VIAENE. Historische stoeten in Vlaanderen
253. JEAN DE VINCENNES. Brugse kerken (vert. A. Devyt) 29. Westvlaanderen.
Kortrijk-nummer. Kathedraalnummer (St.-Salvator Brugge) 126.
Illustratie. Buitentekst: Donatusbeelden Aarlen, Nieuwpoort, Poperinge, Zwevegem
144-145. Iudicium Panegyricum (titelpagina) 168. Polders en dijken N.O. van Brugge
388-389. Landschappen in de zeepolders 378-379.
In de tekst. Balpijp 115. Judith van Vlaanderen 35. Onsherensboompje Watou
237. Zonnewijzer Nieuwenhove 13. Kerk Wulveringem 269. Klokken (de Leenknecht)
323 329. Silexvoorwerpen Steenbrugge 181 183. Milleke van Kaleshoek 211.
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Nieuwjaarskaartjes 355. Donatusprenten 69 103 107 143 201 202 204. Zeepolders:
oudste dijken 384; polders en dijken 385; krekensysteem: IJzerestuarium 383,
Zwininham 387; polders van Oostende 391; ontstaan van het Oudland 393; bodem
en bewoning Houtave-Stalhille 395: veendelverijen 396: lage Moere van Meetkerke
397.
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Vraagwinkel
Balpijp en balboog. Cobonus en Pecavia. De vijf godskameren te Oostkerke-Damme.
Vlaams mes. Vollaard. Op kunstambacht te Parijs. Trappistentaal 32.
Een potje troost. Als 't regent en de zunne schingt. Lancksteerten: een schapenras.
Meisjesnamen Bonnette en Sonnette. Kruidekoeken 64.
Schapersjaar. Beschrijving van Roeselare door L.A. Caytan. Die edel Schooren
van Raversyde. Kapitein Verbanck van Ledegem. Dokter Paret van Handzame 96.
Binnenkomen door de bres. Zottinnestraat. Revalenta Arabica. Blinkdozen. Het
zwaard van Egmont. Vlaamse steenbakkers in Pruisen. Sulferabeelen 128.
Oude muntnamen. Schapersverdiensten. Weefschool te Anzegem. Vlamingstraat
te Delft. Gulden Sporen te Maastricht. Spel met plakwaaier: een briefke zenden 160.
Hondennamen. Plaat van de mestrapers. Italiaanse vestingbouwers in Vlaanderen
(Cantagallina). Het zwaard van Pieter Lanchals 192.
Koning en keizer nadoen. Lavengier van de graaf. Bavière van De Meulemeester.
Onder 't strooien dak (spreuk). Hypotheek 224.
Articles de Roubaix. Viswegelkens van Doest. Sint-Corneliusweg. Donatianus Donaas. Snoeikunst in figuren 256.
Voor de Boeren van Transvaal (1901). Tinnen herbergmaten. J. Janssens,
geneesheer te Blankenberge (1779). Kankerinne en brandinne. Schipkoffer. Baljuw
verliest zijn boete 288.
Blauwe en Rode Kaproenen te Ieper. Uitvaartgebruik (palmtakjes, bloemen
strooien). Appelmaten. Karroen hebben. De Drie Koningen in de naamgeving.
Getijdenboek als vontegift 320.
De Siskes. Kortrijkzanen en Wervikanen. Haentjens Wyn. Ysegrau. Strecroede
376.
Serpent in begrafenisstoet 6. Ligging van de Heiensluis 24. H. Kruisconfrerie te
Sluis 63. Pissebloem - beddepissers 85 205. Sint-Janskruid als remedie 86. Vliegende
Maandag, Schuwe Maandag 88. Vlaamse messenmakers in Engeland 95.
Hagebroek-kasteel te Gits 133. Ulanen als handelsreizigers 150. Bijnaam van
kanonniers 154. Fontein te Tiegem 177. Onderaardse gang te Koekelare 184.
Broucsaulx leen 187. Familienaam Sacquespee - Sacquepree 199. Brandmerk van
Brugge. Duimpjesuitgaven 255. Ghesoden gaerne 295. Confortorie, comfortuere
300. Waar verongelukte Maria van Bourgondië? 316. Westvlaamse Bankhuizen 362.
Erfenis Dhont 366. Opvolging Louis Lannée - Pieter Behaegel te Torhout 370.
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