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DE GEMEENTENAMEN VAN HET 

LAND VAN NEVELE 

Onze gemeentenamen verstaan W1J 
doorgaans niet, al hebben zij alle een 
deugdelijke Vlaamse klank. Daarvoor zijn 
zij te oud, de laatste kolonisatie ' van 
onze streek dateert van de 5de eeuw. door 
een federatie van Germaanse trekkers die 
gew a pender hand nieuwe gebieden verover 
den. allicht uit nood. Zij kwamen van 
over de Rijn en noemden zichzelf de Fran 
ken, of werden z o genoemd. Zij zitten er 
nu sedert 15 eeuwen, maar vóór hen waren 
er al andere bewoners. Wat met die oude 
bewoners is gebeurd bij de inval der 
Franken weet niemand, maar aangezien er 
enkele voorhistorische plaatsnamen be
waard zijn, mag veronderstel~ ~orden dat 
de oude bevolking niet compleet vermoord 
of verjaagd werd, anders zouden er heel 
zeker geen contacten geweest zijn. waar 
door vóór - frankische plaatsnamen in stand 
bleven. Nevele. Merendree, Leerne. Zeve 
ren, en waarschijnlijk Poeke--z1jn zulke 
vÓÓr - frankische namen. 

De oudste vermelding van Nevele 
dateert van het einde van de Bde 8euw; 
Niviala in een 10de-e8uwse kopie; later 
Nivela, einde llde eeuw, 12de eeuwjNivele 
a. 1120, Nevola a. 1183. Oe etymologie 
staat niet vast, maar de naam wordt wel 
buiten het Vlaamse gebied aangetroffen, 
in het Waals en het Pikardisch Nivelle(s). 
de stad Nijvel in Waals - Brabant, Nive1le 
onder Lixhe. arr. Luik; Nivelles in het 
département du Nord, arr. Va1enciennes. 
Van alle voorstellen ter verklaring lijkt 
(mij althans) de afleiding uit Keltisch 
nevio - ialo "het nieuwland, het nieuw ont 
gonnen land" de voordeligste. Het "nieuw -
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land" heeft ae n goede zin en komt vaak 
voor; fonetisch kan zowel de Vlaamse als 
de Noordfranse vorm hieruit voorkomen. 
Bovendien was het site van Nevele voor 
primitieve bewoning niet ongeschikt. Er 
was een zandige h e uvelrug die permanent 
kon bewoond worden aangezie n hij vrij 
bl~ef van de winterse overstromingen. Te 
N e~ele zijn ook vele neolit hische over
blijfselen gevonden. 

Merendree, a. 966 Merendra, en id~ in de 
llde en 13~8 eeuw; Merendre, in de 
llde, 12de en 13de ë8üw. Deze naam 
is totaal onverklaarbaat. Elders 
zijn er geen nam e n waarmee ~er8ndr8! 
te v erg8lij~8 n valt; de ~81en.w~ar
uit hij bestaat, indien h~,t· inder
daad een samengestelde e n hiet een 
8nkelvo~dig8 naam is, zijn ni~t her 
kenbaar. Wel zou Meren- seh datief 
meervoud met locatievewaarde van 
het bekende Vlaamse mere "laaggele
gen, nat stuk land" k"ûnnen zijn, 
maar aangezien -dree .onherkenbaar 
blijft kan ook deze ~ypothe~ e niet 
weerhouden worden, zelfs al is het 
dorp gelegen in e8n laag gebied. Bij 
zulke gevallen blijft de noodoplos
sing steeds: de naom als voorhisto 
risch te beschouwen. 

Lserne, in St.-Martens-L8erne en Maria
Leerne, volg e ns de kerken di e er 
werden opgericht. Lederna, a. 1192; 
Lederne, B. 1198; Lederne sancti 
Martini, a. 1206. Is het zelfde als 
Leernes, in He ne gouwen, arr. Char
leroi, wa ar van de oude vormen iden
tiek zijn ~ a. 866 (in l8de-eeuwse 
kopie) Lederne, id. a. 1069, en 
Lierneux-:-'Prov. Luik, arr. Verviers, 
10de eeuw Ledernao, Lethernacho. 

-3-



Aldaar vloeit het riviertje la Lienne 
uit Lederna. Het Oostvlaamse L8er ne 
is dezelfde voo r historische water naam. 
Aan welke taal hij mo et toeg esc hr e v e n 
word e n is een onbeantwoorde vr aag. 
Bachte was oorspronkelijk ee n ge hucht. 
in lB23 samengevoegd met St. - Maria
Leer ne tot één gemeente, in de volks 
mond no g steeds Bachte tout court. Het 
is wa arsc hijnlij~8t bijwoord e n 
voorz e tsel bachten "naar achteren. 
ac hter". dus een uithoek van he t oor
spronkelijke Le erne. 

Z8veren. Is een andere voorhistorische 
water na a m. c a. 1146 Severne. 1175 
Ssuerne. Ditmaal treffen we de naam 
aan in Britannië. in de n a~ m va n de 
rivier de Severn aldaar. en van ver
schillende kleinere waterlop e n. 
Keltisch Salrina. van onbekende be
tekenis. 

Poek e. Nog Ben andere water naa m. die van 
d e Poekebe e k. die in de bu~rt van 
Tielt ontspringt, door het gebied 
van Poek e loopt en te Nevele in de 
Kale uitmondde. Het dorp heeft de 
naam van de bee k ge kregen, en de 
beek zelf heeft ter onderscheiding 
de bepaling "beek" erbij gekregen. 
a. 1155 Pac e, é:'!. 1206 Pok a. Er valt 
gee n betekenis aan vast--rë knopen, 
noch zijn er elders ge lijke of ge
lijkaardige naman aan te wijzen. 

Zo komen we tot de eigenlijke 
Germaa nse en verkl aar bare na men. E~ zijn 
nederzetti ngs - en natuurnam e n. Landegem. 
Meige m en Poesel e zijn nederz e ttin gs namen. 
namen van plaatsen waar mensen zich ge
vestigd hebb e n. De -ge m na me n zijn zeer 
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talrijk, en vertegenwoordigen een type dat 
bestaat uit Ben in het grootste deel der 
gevallen Germaanse mansnaam, waaraan het 
suffix-ing is gevoegd, en het grondwoord 
heem. De man die in de -gem namen is ge
r=ïöëind is het hoofd van de clan, die zich 
ter plaatse heeft gevestigd, en er een 
landbouwexploitatie heeft gesticht, even
tueel overgenomen van een verjaagde vóór
Frankische exploitant. Het suffix -ing 
duidt precies aan dat het om een hala fa 
milie en al de bedienden gaat; -ing bete
kent "behorende tot", cf. de Karolingen, 
de familie van Karel de Grote. Het grönd
woord heem is hetzelfde als Eng. home en 
Oui. heim "(te)huis". In hot r'Jdl. - isdit 
woord-rater grotendeels verloren g e gaan. 
in Groningen betekent het nog "erf"z in 
het Mnl. nog in samenstellingen: inheems 
zijn betekent"thuis zijn". behemen----rs-"Ë38n 
werkwoord dat lang. tot de 17de-e s'uI.v on
geveer, heeft bestaan met de betek e nis 
"afsluiten". van een stuk land. Aldus is 
Landegem uit ~andingah8m, a. 941 
Landengshem, a. 1038 Landingehem, de 
hoeve enal wat erbij hoort van de 
Landingen, de familie en het dienstperso
neelvan de Frank Lando, een naam die op 
zichzelf nog lang na de Frankische vesti
ging heeft bestaan, maar later vooral in 
samenstellingen is aangewend : de bekend
ste is Lambrecht uit Landbrecht. 

In Meigem, a. 941 Meingem. lIdo 
Beuw Meingehem is de mansnaam Mago; Meio 
zeldzamer, niet in de middel8e'üW'"ën alhier 
aangetroffen. wel in de Hoogduitse stre
ken. Oe -ingahem-namen vertonen een oud 
typo. waarvan de vorming vlak na de 
Frankische nederzetting en misschien 8en 
paar eeuwen daarna heeft geduurd; we vin
den hetzelfde type met dezelfde frekwen
tie terug in Engeland: Buckingham. Bir
mingham, etc. 
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Een ander soort nederzettings 
nam e n, dat minder voorkomt en mog elijk 
jon ger is, zijn de namen op -zele : 
Moortzele, Oosterzel e, Gijzenzele, Vol
lezele, etc. Het g rondwoord is hier Germ. 
~ali, waarbij het no g bestaande zaal uit 
~ala. Het is de naam van een type-vän 
Oudgermaans boerenhuis, waar alles, men
senv s rblijf, stallen en schuur onder één 
dak was verenigd, en dus één grote "zaal" 
uitmaakte. Poesele, a. 1156 Pocsela, was 
zulk ee n zaalhoeve, genoemd naar haar 
ligging aan de Poeks. In tegenstelling 
met î100r tzele en de-and e re -zele n a men is 
de § in Poesele v erdoft. Germ.x sa li duidt 
het gebouw aan, heem integendeel eer d er 
een g e h 8 e 1 van g eba u \IJ ene n 1 a n d, end e 
afsluiting die het beschermde, vandaar 
b s hemen »voorzien van sen afsluiting", en 
hee m "erf", in het noord e n van Ned er land. 

Hansbek e, LotenhulIe, Vinkt e n --_. 
Voss e lare zijn natuurnamen. 

Hansbeke. a. 1160. Ansbeke, is 
de banale naam Gansbeke. In de middel
eeuwen. zoals nog te Brugge. werd de g 
(vaak ? soms ?) als een h uitgesproken; 
deze h v e rdween later uit-de uitspraak. 
Vlamingen zeggen ier voor hier, anden 
voor handen. enz.-vändaar ook: anzbeke, 
maar het midd elee uwse Hansbeke is de of
ficiële spelling geb leven . Zo ook is de 
uitspraak van Godveerdegem. uit Gode
verdingahem. thans uutfirde ge m. 

Lotenhulle is een aaneenge
schoven syntagma. la ten hulIe, het 
grondwoord 10 en zijn plaatsbepaling ten 
hulIe. Lotenhulle heette in de middel---
eeuwen eenvoudig La. a. 1206. Een 10 is 
een benaming voor-een type van bos-.- naar 
men meent een open bos op droge zand-
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gro nd ; men vindt het in Lo in vJest
Vla a nderen, Lochristi, Lovendegem,Korbeek
Lo 8.a. In Engeland komr-het vee lvuldig 
vo or: Bracley, La ngle y, Ashley, enz. Een 
hul is ee n heuvel. he t woord is uit de 
hui dige woordenschat v e r dwe ne n, ma a r komt 
vaa k voor in de West vl aamse toponymi e 
onder de vo rm hil, hul; in het Eng e ls is 
het na tuurlijk h i ll -:-De hul v a n Lo t en hull e 
is nu a f gegra v e n. 

Vinkt, a. 1175 Vincth e, Vinct, 
l2d 8 eeuw Vinketh, 1223 Vinct. Va n 
Middelnederlands vink e, uit:sen Noord
fr a ns e vorm v a n Lat ijn vinc a (1) "m aagde
pa lm" en he t Latijnse koll"ëTt i e f suffix 
-~tum. dat over het Oudfrans hee n in het 
Vlaams is ontleend, e n aldaar th a ns de 
vorm -t heef t. He t suffix vormt mees tal 
kollekti e v e n van plantn a me n , inzonderheid 
bomen e n struiken; a ldus de vers chillen d e 
EIst, Ha ss elt, Hulst, Va r e nt , Bi e st, enz. 
Vinke is alleen~oor de-toponymio geat-
1:esteerd. In he t Middelnederlands e n he t 
Westvlaams he eft he t d e vorm vinkoor e. 
Het was vol ge ns DE BO, Krui d woörëTènbOek, 
ni e t alleen een naa m voor de maagd e pa lm, 
maa r ook voor d e liguster. 

Vossel a r e, a. 1130 Furslare, 
a. 1088 Furselar, a. 11 22 Vurslar . Is he t 
zelfde a ls Vors e la er, ca. 1200 Fo rsl a re, 
in de provo Antwerp e n, arr. Turnhout. He t 
ee rste lid is furs "g as p e ld oo rn, stekel
brem", Deze plantn aam is in he t Nederlands 
all ee n door de toponymi e gea tt e steerd, 
maar hij bestaat wel n og in het En g8 ls 
furze.H e t tweed e lid l aar is een hee l 
"probleem" waarov e r alveel is gezo cht e n 
ges chreven om de "juist e " betekenis vast 
te st e ll e n . In a l ge me n e zin is he t ee n on
bebouwd stuk grond, en ka n aldus zowel een 
moeras, of een b os, 88n droog of 80 n nat 
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bos. een hei de of een woeste ni j zlJ n . Het 
komt veel v oor in de Nederlanden en in 
westelijk Duitsland. Laarne is er ee n da
tief meer voud van . verder Berlare, Roese
lare. Bottelare, Knesselare. Ber kelaar, 
~ Het bepale nd li d va n Berlare is o n
zek e r, ma ar in de a nd ere is het roos of 
ro e s "riet", de bott el of kornoelje; de 
klis en de berk, alle wil de ge\.-Jas se n , zo
~cok in \iëi""rSe- of Vosselare, die o p 
o n o nt go nn e n, e v e ntu eel verlate n gro nd e n 
wijzen. Hi ermee is niet gezegd dat de be
paling van laar steed~ de n aam is v an een 
wild ge was; er zij n er oo k ge noemd naar 
di ere n. of naar een gesteld heid v a n de bo
dem. zoa ls i n Zaf felar e. v an za vel, waari n _. -
oo k al ni et vee l groeit. KILIAEN 1599 
g88ft laer als ge woo n naa mwoord "locus 
incultUS": en in een dorps ke ur e v a n Deurne 
a. 1577 hee ft het de betekenis van "onbe
bouwde gro nd waar o p het v eo mag grazon". 

(1) Waar naast pervinca. waaruit Frans 
pervenche. 

C. TAVERNIER. 

+ 

+ + 

Ov er de aanwi ns te n voor Streek
archief e n -bibliotee k. alsook over de 
vooruit gang van o nze projekten wordt een 
uitvoerig b~richt opgenome n in de eerste 
afle v e ring v a n vol ge nd jaar. d ie in fe
bru ari 1971 versc hijnt. 

+ 

+ + 
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EEN MEETJESLANDS DIALEKTWOORDENBOEK ? 

Circa 1850 is men in alle lan
den van West-Europa de volkstaal inten
sief gaan bestuderen. On g etwijfeld kan 
dit verschijns8l(~8de~lteiijk) vorklaard 
worden als e8n uitvloeis~l van de Roman
tiek : eerbied voor het ' eigene, verheer
lijking van vaderland en volk, verlangen 
naar de natuur en elke vorm van natuur
liJte uiting kehmerkten ten zeerste het 
geesteslevon omstreeks het midden van de 
vorige eeuw. D§J _ vrij plotse . opbloei van 
de dialekt studie had echter ook 88n di
rekt-taalkundige oorzaak : enkele decen
ni a vroeger immers wa ren de filologon 
overal de literatuur in de o~d8 volks
taal (bij ons het Middelnederlands) gaan 
bestuderen eh men was daarbij tot het in
zicht gekomen dat heel wat ei g enaardig
heden in diê oude volkstaal nog voort
leefdenin de 19de-eeuws8 dialekten en en
kel via de k8~nis van die dialekten ver
klaard konden worden. 

In Vlaanderen haddon vele 
aspekten van de Romanti§3k 88n ,konkrete 
vorm gekregen in de Vlaamse Baweging. Ook 
het onderzoek van de Vlaamse volkstaal 
kwam juist in die kringen op gang en de 
eerste "dialektoIogen" staken hun hoofd
bedoelingen niet bnder stoelen of banken: 
zij beweerden dat de algemene schrijftaal 
slechts een ' houterig afkooksel was van de 
vele "pittige" en "natuurlijk gegroeide" 
dialekten, en dat het Vlaams als middel 
om zijn gedachten en gevoelens uit te 
drukken zeker even veel waard kon zijn 
als b.v. het Frans en andere vreemde 
talen ••.•• als men er ma~r in slaagde de 
"starre" algemene taal te vorrijken met 
vele "kleurrijke" uitdrukkingen en 
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J sap p i g e' wo 0 r de n u i t de vol kst a al · E 8 n 
eerste vere ist e hiervoor was e cht e r 80 n 
grondige studie en e8n v o ll e di ge inven
tarisati e v a n de woorde nscih a t va n die 
d ial e kten. Overal in Vl aan d eren w ~ rd8n 

met dat . doel v ere ni g in geh opger icht, o. 
e. "Volk en Taa l" in Zuid-Oost-Vlaan
Gare n. "Ons Vo lksl e v e n" vooi . Biabant o n 
Antw or p Gn e n "'t Dag het in 't Oeste n" 
voor Li mbur g. Ook individuel e inspannin
ge n we rden ge l e v erd om al l e rl ei dialekt
woord e n t e "z a nten". 

Al deze aktiviteit e n zouden 
l eide n t ot de publik a tie van e8n rceks 
lijvi ge dialektwoordenboeken of idi oti 
kons, d ie thans bijna hee l Vl aams- Bel gië 
bestrijken. Het 8erste vond zijn oor
spr o ng in 8G n initiatief van h e t Leuv e ns e 
ge noo tschap "M e t Tijd e n Vlijt" in 1859 
nodi gde he t al le taalli ef hebb er s in 
Vla ams-België uit lijst e nv a ~ ge west e
lijk e woord o n e n uitdrukkin g9 n "welke in 
de bestaa nd e woo r de nb oe ken ni 8 t opge nomen 
zij n" aa n t e leggen e n naa r da red ak tie 
te ze nd e n. Me t die lijsten zo u ee n Alge
me e n Vl aa ms I dio tic on samen geste ld wCïrden. 
Oe inzendingen wa ren vrij talrijk; uit 
onZ 8 stre e k wordt echter alleen ee n bij 
dr age van kunstschilder Albien VAN DEN 
ABE ELE (St.-Mart e ns-L a t e m, vader v a n de 
huidi ge burg e moester) vermeld. Va n 1865 
tot 1870 verscheen het aangekondigde werk 
in af l e verin ge n . Oe ei nd r ed aktie was in 
han de n v a n L.W~ SCHUER MANS, p as t oor t e 
Wils ele bij Le uv e n, dia in het Woo rd 
Voo r a f de histori e k va n " de n v e rvaarlij
ken doch z oo e cht vad e rlandseh e n arbeid" 
uit Ge nz et t a. 

Rekenin g ho ud e nd me t de tijd 
waarin en de mi dde l e n wa a rm ee het tot 
stand kwam, moeten wij het Alg e meen 
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Vlaams Idioticon als e8n verdienstelijk 
werk beschouwen. Toch bleek al kort na de 
publikatie ervan dat sommige gewesten er 
nauwelijks of zelfs helemaal niet aan bod 
warGn gekomen. gewoon omdat men er geen 
korr 8 ip o nden~8n ge vonden had . 

. ' 
Dat euvel werd in de vol gende 

dec e nni a grotendeels v orholpen door de pu
blikatie van regionale idi otikons. In 1873 
versche en h~t m~numentale Westvl a amsch 
Idioticon van L.L. OE BO. op dat og e nblik 
pastoor te . Elv~rdinge. In 1886 volgde het 
Hagelandsch Idioticon van J.F. TUERLINCKX. 
in 1890 het Haspengouwsch Idioticon van 
A. RUTTEN. in 1900 het Waasch Idioticon 
van A. JOOS, Vq n 1899 tot 1938 . het 
AntwerpschIdioticon van P.J. CoRNELISSEN 
en J.B. VERVLIET, van 1908 tot 1923 he~ 
Zuid-Oostvlaandersch Idioticon v a n I. 
TEIRLINCK, in 1936 Leuvensch Taaleigen 
van L. GOEMANS.in 1950 het Gents Woorden
boek van L. LIEVEVROUW-COOPMAN, in 1951 
iîe:t"oictionnaire du 'dialacte bruxellois 
va n L. QUIEVREUX en tenslotte va n 1956 
tot 1958 Dotaal, in en om het landbouw
bedrijf in het Noordwesten v an da Kempen 
va n J. GODSSENAERTS. Uit deze o psomming 
kunnen onmiddelli jk d~ gebieden afgeleid 
word8nwaBrvoorn o g ;~8en dialaktwoorden
boek 'ItJ,erd sa,meng,esteld : Frans-Vlaanderen. 
Oo st-Vlaanderen behalve .het Waasland. Gent 
en het zuiden van de provincie. eon groot 
deel van Brabant en de no ordelijke helft 
van LimburG. 

Tot vo or kort dacht ik dat ook 
het Land va n Nevels e n het Meetjesland in 
dat opzicht nog ono nt gonne n terrein war en. 
Onlangs echter ontde kt e ik in Het Belfort 
(1) van 1892. op blz. 368-373. een korte 
bijdrage van J. VAN LANTSCHooT (2) e n P. 
SCHELSTRAETE (3) waarin zij bondig de 
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historiek schetsen van hun poging om ook 
een Meetjeslandsch Idioticon samen te 
stellen. Hierin wordt vermeld hoe zij in 
1890 tevergeefs een Meetjeslandse 
"zantersbond" trachtten te stichten, dat 
ze dan maar met z'n twee§n aan het werk 
zijn gegaan en dat ze in het najaar van 
1892 al een tienduizendtal woorden 
"boekvast" hebben. Verder vergelijken ze 
hun resultaten met de reeds b~staande 
idiotikons ~n kondigen aèn dat hun woor~ 
denboek, als het - ooit ve!'schijnt, op de
zelfde leest gesohoeid zal Zijn als het 
Waas idiotikon van A. Jbos. Tot slot la
ten zij de lezer eVen proeven van het ge
recht dat zij eerlang - hopen op te dienen. 
Door allerlei omstandigheden die me voor
lopig nog onbekend zijn i$ dat . ger~ch~ 

echter jammer genoeg nooit opgediend-. Ook 
het handschrift is spoorloös. 

Voorlopig kunnen wij enkel de 
bijdrage reproduceren die J. VAN LANT
SCHOOT en p~ SCHELSTRAETE in 1892 in Het 
Belfort hebben laten verschijnen. Zij 
geeft wel goeq de sfeer W8er waarin het 
dialektondetzoek ~~nvankelijk "wortel 
schoot"; vooral do motieven die de 
eerste Vlaamse "dialektoIogen" tot het 
samenstellen van idiotikons gedreven 
hebben, komen er goed tot uiting (zie 
vooral blz. 369). 

Wij hopen dat de publikatie van 
deze bijdrage tenminste enkele belang
stellenden er toe zal aanzetten om samen 
met ons verdere gegevens over de beide 
auteurs op te zoeken en zo eventueel het 
verdwenen handschrift op het spoor te 
komen. 
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EEN MEETJESLANDSCH ImOTICO~. 

mt,ESTWE ERTS 't Hu~i<la"dl;gt W est-Vlaan
I ~V~ I deren, ganseh doorploegd in zake van volks
~J tale; 't Oosten, 't land van \Vaas. looft met 
ganseh Vlaamseh-Bclgic' den om"ermoeibaren werker, 
Am, Joos; Zuidweerts Vlaanderen in, is de zantersbond 
dapper aan 't werk en levert ons 't knappe c; Volk 
en Taal ». 

Ook Brabant en Antwerpen hebben « üns Volks
leven » en Limburg prijkt met zijn « 't Daghet in 
't Oosten ». 

Zulten wij. "J.leetjesbnclcrs, eeuw-ig en ervig aan 
densteert hangen blijven? 

Zoo schreven 7.f.'ii z'n 't jaar 90. 
Dan trachtten wij 'nen zantersbond te stichten, 

die de stof voor een ~rcetjcslandsch Idioticon samen
brengen zou. Onze eerste oproep gong 't 1-.1eetjesland 

. in op 8 Oogst van 't zelfde jaar. 
Vóor' en met ons waren eenige taalvrienden aan 

't zanten en k'\,erclen al m~nigczante. Op de eerste 
vergadering .waren wij getienen. Geestdrift zonder 
einde noch grond! Ja, 't zou, 't m0est gaan t H ,)c 
deerlijk waren wc mis! Den tweeden keer kwam ',"ijf 
man op en den derden keer stonden we quasi alleen. 
Veel uitgenoodigden waren belet. andere waren ,ver
legen dat' óns lang en lastig werk op niets goeds 
uitkomen zou ..... Elk wist 't zijne. 

vVe bleven getwee~~n. Onze vergaderingen hadden 
niets teweeggebracht, onze tijd was vervlogen en ons 
werk stond stil. 
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Die ee,ste ml:j\-"lkn en ontmoedigden on,-; niet 
en wij be:;loten, ten beste mogclljk. het werk voort 
te zetten. 

Onder een g eschrijf cn een gewryf o\-er stand
reg elen waren \\'ij 't j ~ur i.) I ingcsukkdd; wc en 
hadden \\'3~,r1ijk nog nit:t veel zanten ingeoogst, maar 
na ons bes1uit ,'an aileçn vOurt te doen, wrochten \"ij 
dapper; ',vij onderzochte,rl n:rschillige Idioticons, wij 
teekenden vliegende woorden op .... nu hebben we 
er in~~t geheel een tienduizend boekvast staan. 

Zeker komen veel van onze zanten overeen mèt 
die van andere idioticons, maar 'sij zijn er blijde om 
en besluiten er uit ; . . 

Dat de streektalen ot dialecten van Vla<1.msch
Belgie meer gemeens met m<1.1kaar hebben dan velen 
het vermoeden; 

Dat de schrijftale ongelijk heeft woorden af te 
keuren, die \'an omtrent drij millioen menschen gespro
ken worden; 

Dat \vij niet te hard werken kunnen om deze 
deugdelijke. maar verachte woorden burgerrecht te 

doen verkriken. 
t.Iet Tuerlinckx en Rutten hebben wij rond de 

twee duizend woorden gemeen, 't zij met gelijke, 
't zij met afwijkende beteekcnis. De Bo levert ons 
veel meer woorden nog, 't gene niet te venvonderen 
is, als men de ligging van 't .Meetjesland ten opzichte 
van West-Vlaanderen inziet. Met ong-eduld wachten 
-wij naar het werk van den eerweerden heer Am. Jocs. 

ft -:l/à.:lit'slandsch liilo/ti'Utz, zoo de Heer het eens 
leven laat, zal gansch op den leest van 't vVaasch 
geschoeid zijn. Eene studie over uitspraak en klank
verwisselingen zal de woordenlijst voorafgaan.\Vij 
ook zullen onze \voorden met ctie van de andere 
Vlaamsche gouwen vergelijken. Verders zullen 'wij 
veel streek- en plaatsname.n opnemen. Met bijzondere 
aandacht zantten \vij tot nu toe in de kinderwerèld. 
Wat al schoons is in die eenvoudige tale te vinden 



\Vij zellen on~, beste d',en om dG kinders[)clen zoo 
nauwkeuri:; mogelij:-;: te beschrijven , en hierin onze 
bekroon'k bUdragc', tot den prijsk1.mp \"an den eer-
weerden heer :\.m. Joos, volgen. ' 

\Vij knipp~n uit onze zanten cenig,=, \yoorden, en 
geven uitleg \"00, zoo veel het ons n:.r mogelijk is. 
~Ii5schien zal \'erder onderzoek dien kom,;r\ wijzigen. 

Achterberd, o. - B~rJ (bt \'.Ul ach~L!r dt!:l wlgenii.l~ shtiL 
Figl. /I!lnfln~l op het a,:htèrÓçrd :'·~·"Uà.·tN! = verstekr.:o , ," '2 rdntkkeo,. 

be(ladêdi~~n . .\rtja jon~~tl en mü..:h t J~ar oie l blijven Wü UC!l; hij wi~nl 

te veel op het ~':.cht.!rber .. I g;!~dlo\"en . 

,Ba!, m . . - \··uütsb~. Dç: kHlliers verbieden batren op ckn rugge te 
ge\'!:!n. 

Bane, H. - Ziet RH', De Bö, 

Ba~ren. \ ... ·erkw. o\'erg . Laft!!, heb g~baft. = Vuistslagen gC\'co .. 

Komt hi '~ r, ik bar u, 
Bat'er, H1. - Die b:lfL Speelt met hem. nÎt:t, 't is .een baffer. 

pok baj",'ri::,/, 
Caneghemsch, hoedw. - Gebmikt ia de uitdmkkiogeu : 't ::al 

u/et!YOJtl ((ln(·~.,in·m;~i!é nOt."h', Canegl;!'lns,-ltt:: a,..:ond ziin. = 't gene 
bedieJt d~t de personen die men \'erw:J,cht, in d,~ herberg zit ten en 
ver op den no.eu of laat in den ~Y-ouJ thuiskomen lullt!u .. 

Drijer (uitspr. dra",;:r), m. m~erv. drijets. = S O<1rt \ ':Ul sa..'ooi 
~/a:tr men drijm331 's jaar.; kroppen uit snijden kao , 

, ' Drank, m. - K t) rte (lrank = sterke dr3r.l.:. 
Drz'llk!ust. 'k En ben \":J,t1J,,~e op mijnen dr:mk niet = 'k en 

heb gee<leo h15( om te d rioken . 
Drinkbaar. Dat bier moet nog \'ccrtieu dagen liggen om op 

zijnp.u dr:wk te zijn. 
- Bi;' drank<! ziJt = bedronken zijn, èlre im~, Die "eot is atle 

<i1gen bij draoke. De Bo. 
EisvleIten, werkw·~ onû,,>.:rg. ciswclte, heb ge~i:H\'d t. = Kwij

Den. Vader á;wclt sedert IdOg. De Bo. 
Zidz s/t!cht gedra,s;elf. De zooa van ,\'aooe ei.welt, 't is de nagel 

VllO zijn moeders doodkiste. Ebwel teo drukt hier eet! ~e" oel vau 
medelijd<!o uit, t!ll voor die zi~h slecht gedraagt, én ""Oor die cr door 
te lijden heeft. 

Kiliaen geeft Su:dtäl eo "erta"lt ; ddi<'<'re, languesce re, j<rti:icl!rl!. 

\Vij hebben nog, lijk De 130, Elsweltetl. Ziet, nog E,~'~,'ei$d<!n. 
Eisw·elter. m. - Die kwijnt; die zich slecht gedraagt. 
Eiswelterigge, H. !- Ziet EISWH TER. ' 

Feeie, Vf. = Kal die g~~r~e :;cstr'!Cld wordt. Fedea' en "<ltlgen 
geene muizen. \V. Id. op Fol.". 
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Feelen, we ri,:: \\', (.r<:r~. ke!,Ll h t-~ b g(:rt~dd . == V k tt:C"t. 5trcdc~. 

De kat reeft c!c rneid D it! mdk re k r ij-;e ~. 

G ehoopt en geduv:en, gqx\ .~ ;· d·...: w·)o rdcn . =; OnJt: n:~G eo \'er
frumpel\ L I( ie-;;:dt!(cn __ ,,re'/ev,;pt ::11 .;~dl( -:~ ·t:n in den korr~r .:lt.,!!.;en . 

Heisterdesche ister ; !:t.'.{·,Çt:rdt:'s::I: : , !.·~·{· r. bij'-'-", = In w3.cordt!'t fr. 
p~k-m~{e .• ~~ t I..k inet~~~~I:-; s,c;:ld,e,u E-h!i:,krd è~~hei:5ler op (~~n \·h>er. Ook 
ezstr:r,(ès, .. :h!.'ute'r :;;::~ t"",:t.·rd(·::'·{·llt· ;>:C' ~ Oe Bo. 

't ~(ectj~sbnd be~ft nOj; in del:l.dfJen zt:1 ! f!~u(üInd, Ïloop 
ot'er IZ Cl'P llllC:;,?r. h :..It; .. ~ a .... ·,'!! ( :iVOj);1 h~)l'P c-r:er hu.!. 

Inte. vr. ~ ()îJ(\"c:::e:;. Ie nwn u e~~e inte g::: \"ell. 
I c.ten, o\-erg. werk,,\-- , i n t~ct heb g~::n t .. = Oo rYegen ge'<,;eo .. K om t 

hrei ri.et ot ik inte u. 
lei, m .. = :\ai, ei, -:= ~tred mee lL· haad of nle t de k;1a~~ . In 

" ;\[èe;j~;bc..l hooren "' ij Je <lrij vormen, D<! Bo en ,\-, IJ. ~<: ven 

aai en è:-: 

jeien, wcrkw. ()\'{f,oj. je idc~ hcb gejeid.. Stredeo. 
j"ëün ë1l .,trcel:n, gep3.ar • .ie woorJeu . 
Jeiken, vErkhl;· .. V:lQ J~i. 

Kerte, ,'. = ;\[o,)tl ijkheid . \ \ -eten hee dezen knoop openkrijgen. 
dat is de kette. 

D':./.'{~as t'rûui':'lFl-:°n.iCh . ~rel zoo eeac kert\.! hu ishûuJt!c en is geen 
spelen gaan .. 

J..-d. Hij g;lr mij 'nee schup onder mijne kerte . 
.Át:r;!: lilUtê{it;~, kt'éll . Snijdt eûae t,erte in d ien srDk . In Jeu \'..:ioter 

liggen mijne h:wde!l \"01 ker:en. 
Kerte1en. '\n:rt.:ow. onov~rg. - ker telde t gt!kerteIJ .. = Opçn\·:.dl~o, 

vol keuen konle~~ . oAlle winters ke:tdcn mijoe haolten .. 
'Lamijne. vr. = ~b.o o f HOU W <he op ' nc n kb~<u ,ien toon· spreekt, 

die kb~~~ ~ zonder reJ~n 5. 

La.mijnachûg = lijk eene "'m ijne. Lamijnuchlig kbppen. 
Lamij t"l.tn . .. n~rkw .. o \"èrg. I:nl1ijode, heb gt:1atnijnd. = Zonder °redens 

kbg~n. Ab dat \Vljr komt, moe t ze eene hee!e litanie sta;ln lam ij nee. 
De 11"" g~ett IGJI1 t:'üu, la!Ju:b~ai..'ht<~'J lamt::in.t::n. 

!IA oede rduts alleen, bij w. = gae:;ch alleen. ':'fo~derduts alleen 
tliuj;wacht~n . Ziet ook: ':' !oeder:siep, n:oed ~r 7. ie l. 

Nieuwma.rist, m. - Die nieuwsgierig is. De ba~bier ;; zijn meest 
altilJ nicuwm:lri3ten. 

_ Nieuwmaristig. ho~dw , = ~i~\l W5gi<rig. Er zijn \".oel nieu.wma
mtige jon6':.~n s ea meiskeos. 

Nieuwmaristen, werk\\'. onoverg. - Xicuwmaris;te, heb genieuw. 
m0r.st. = X aar ni, uw, vragen, uithooreu . Hij zal nieuwmaristce totdat 
hij ,,1!~s wHC. 

Ommerst, bijw. = immer., Ik heb II omrn.erst gezeiJ Jat hij naar 
~meri!\<l ;;rut. Ook vNlm~:r.s lijk bij De Bo.· 

Preeuwen, wert.\\" : overg, - precuwde, heb gepreeu·,\d. = Stelen, 
die\"erlO~"S wegp.lkken. l~nl;,lnJs bdJ preeu.\c,·eo . _Kiliaen : sutTurari, surn
pere, sublegere. Bo. 

.f 
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Preeuwcr~ tn~ Dir2 f. Bl!trouwt he:1l niet, Ot i:i ct::z pr((·",,:,.'t·Y a 

Rechtdraad, Hl . - Ziet f.:Li':è!,:lI.\:':::!<. 

Spinse, vr. - ril Z , :~j ·· \"!. 1;':~:.:·t·:!~Il. rOr:,;:j~s ; \\\~~~.\'! .. ·Bl1 :rt.'r~·. 

Iemand door Je b:l;;"" ,~ :l, d·~ rocdj~s. de b:ltTers, de Spar te -Joen 
l~open: fr. faire p;)'~si::r qu . p"lr l~!i F onn.:hc::, Cathline:-. . 

..Bij ~ommig~ spek:o (t: )P P~ t-.;: I . .!!.l; 8nlgsc~lC) lJrue:::'It:h..: p','utÎ.<: UioeteQ 

de! \"erl ie;~er ;,. 1.10ür de 5pinse, d :l t Î.., : de wi no,: rs ~:a ;\ n 1:1 tw~t! rijt!(), nlet 
het ao.ogez!t:ht UJJ.r m!1 n';~l:)r en n~a:tr 'nen '.oet fi f t',\'-ec ~an en . De 
verliezers nloeten da:utu:;s'.:h;?u loopen. Gedurent.t~ ~l\t Û,)IHlu(lpCn regent 
het b3ff~Q en Joef':!'o op c. tH1Len rtlg~·'!. Een btee'uen nt~ he!,beu, is in 
dit ge"al r. iet voorJee!ig. 

Ziet spr;RTE . 

Stalkeers, n. = d\\':dlicht, Kiliaen ; ""'fles/ic/,t, fm f(}ad. 
Veleo krijgen koud, hinncd~esdl, :11. Le bij cJ.chte 'of llij oottide, verre 

in 't la!ld, van de huizen "fgezond~rd of aan eene af~elegene uoefens.:huur 
een lichtje zien fonkelen en o \'erendeweer waggelt:o; immer:;, ze peileo 
sefie03 op stalkeersen co daar hoorde n ze wondere co cealijkc dingen al 
yertellcn. 

Eene stalkeerse, zegt 't vertelselkeo, )s eene keerse die middeo io 
't geraamte \'ao 'oen dood en mcnsch u~o 't branden is. De ongelukkige 
moet op je we'Nld komen dolen om eent! sch"id uit te Doelen; IC.eest 7.iet 
men 7.tllke nleo3('ht!n ver:iteken in gaven; en waterplaabe!l) ro n..! mestingen 
en poelen ; io 't vuibte en 't 51~chbt,! dat er bestaat. 

Iemand di,! OXlr eene st:!lkeers~ toegaat die lal cr nooit bij;,:<!r:lken ! 

ze verd"'ijllt; maar die ZI! bij hem hebben wilt, wij7.e er naar, ze z'lL'op 
zijnen vingtr komen zltt~n cn he~n r:lr!lx3l.:eo .. 

Die eenige o;lcht,~ a te reke 2!ZOO een t'cl\\je af"ekt beetl, weet 
da:lrofomtr~ ot de pb~,;~ waar het zw~eft. Hewel! als h~ u.el'le ge!loeg 
heeft, dat hij cia:lr liggc'a ga , drij [lachten adll~ reen, l~e stalt,eerse 
zal tot drU kc-ere:J toe op zijnen s.:houtler komen ldopper. \Vee hem 
zoo hij sprekeu durit ; .effeos zou de gronj 'onder hem npeuscheuren 
eo hij zelf zou, eveu" ls de ,talkecrse, inwoner van de eeuwigheid 

,worden. Den derden nacht tild ze nog een, eD, zoo ze tale noch 
tecken en krijgt spreekt zij zeh·e. Ze loogt heuren bezoeker 'Deo 
schlt, dien zij diep in de eerde "erborgeo beeft en biedt henl dien 
aan, Nog eeos : wee hem r Dat hti den schat niet meeneme ! 
GanSC'h zijD le,'en lOU hij ongelukkig zijn, d;lar zouden hem ramp~n 
overkomen, hij ZOl! ziek te bedde neervallen, gansch zijn~ familie 
ZOll verneutelen en hij zelf ellendig wegkwijnen om D~ar de 
eeu wigheid te '·ertrekkell. De Eo : doodkurs. 

('I Gdrouw<! .I/a!cb·;"elfl.) 
Termentijn, m. = Terpentijn. Frank. elym. \\·b. : Mel opval~ 

l"oJe .P eveoals ohd. terpelItin eug. turpm/illt!; ten groodsb;:e lig 
mlat. rom. terbentÎnrz (termmtina) eigl. adj. van deo gr. lal. boom~ 
na.~m ter~bi1ttlzus. 

Ook bij De Ba. 
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Uitpakken, v; .. : d ~\..,·. o \·~r;;l. pJ.:, t ~ uit, h :; b ui[ ~tpakt := uitne
rncn. -r i~hel5 Loit den V ~("2r p;lÎd , ·,~n. De Bû~ 

Zint'! best~ k!(:er:u~ (l r)'ll llt.:lbc'/l,' t:tr·~ tuJirU<lfich(:. ~Iet de kernlis 
pakt ieder"en uit, 

Vry"e'l/ be~L\3.Lidijk m·.;t ûjr-,,~ bctrün . .1ç bugs tie str~tçn loop~u . 

Ik lid ) J:I!1 l...l:.t:lr gelit!n, h~ p:lk~·:: l~i ~. 

Vreeuw, m. = Sp~lt vJ.n ,~" h~'h! , p"". De werk:~c'hdlelJ. 
hebb~n groote vreen wen . 

Vreeu\ven. ·.~· erb. w. over;;. \" reeu \\.'d~ .. heb ge\·:e; .. u,· ... ·,j ~ \.'3d~ tHeO, 

vamen, De kinders n ceuwen c!"n a i.!ilad \'J.U Jeu eencn n,:abel tot 
deu ~nderc[!. 

vVelligbeld r vr. ~ tevn!llenheid) g~noêgen, l:!~luk. L3Ch~o van 
weHI~heid; schrcct;\\'cu, w~eueu ·.au wdli)ihe;d; tL.t was d:J;,l f ecne 
welligbeid. 

Ook in Zuid· Vl. en bU De Bo, 
Zweep, m. = Gezweep, zwecpiog, zweepslag. Er liep éen jongen 

nahle r 't gerij, en de :koet>ier gaf hem 'nen zweep dat de len~5c1s in 
zijn lijt stonden. 

ft!fllallà 'n .. m za'ce} zetl t!F. = pbkl,en; te borge koopen; beua· 
dceligen. Ars JJ.o mij no~ ' uen zweep zet, smijt ik hem uit mijnen 
winkel. 'k H.ld veldwa~hter ge"w~~,t, ma:1r de burgemeester heeft mij 
'oen z\\".;:ep gezet. 

J. VAN "L\STSCHOOT. 

P. SCHELSTIL\.ETE. 

~ I 



Tot slot druk ik graag de wens 
uit dat binnen afzienbare tijd een aan
vang wordt gemaakt met de systematische 
studie van de woordenschat van de dialek
ten in het Land van Nevele en het Meet 
jesland. Het is een dringende taak. waar
op de heemkundige kring "Het La nd van 
Nevele" - eventueel samen met "Appeltjes 
van het Meetjesland" - m.i. wal degelijk 
berekend is. 
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