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De Heemkundige Kring "He t Land 
van Nevele" heeft als ~erkgebied de ge
meenten Bachte - Maria-Lesrne. Hansb e ke. 
Landegem , Lot enhulIe. Mei g 8m, Me rendre e. 
Nev e le, Po e ke, Po e sele. St. - Martens-Leerne. 
Vinkt, Vosselare en Zever e n - Deinze. 

De vereniging streeft e rnaar de 
studie van ons heem te bevorderen. de re 
sultaten ervan te publiceren en aktief bij 
te dragen tot de besch e rming en het be heor 
van ons leefmilieu . Daartoe organiseert 
zij geregeld voordrachten, dia- en film 
voorstellingen. tentoonstellingen. uitstap 
pen en wandelingen. Alle leden worden op 
die manifestaties uitgenodigd en kunnen er 
gratis aan de elnemen. 

Het jearlijks,.ta betalen lidgeld 
bedraagt 100 F. (gewoon lid). 250 F. 
(steunend lid), of 500 F. (erelid) en kan 
overgeschreven worden op P.R. 627982 van 
"Het Land van Nevele". Vosselarestraat 16. 
9840 Landegem. 

Bijdragen voor het Berichtenblad 
dienen te worden to eg estuurd aan redaktie 
sekretaris J. TAELDEMAN. Muizendale 10 , 
9840 Landegem. Andere briefwisseling aan 
"oorzitter J. LUYSSAERT. Poeldendries 11. 
9840 Landegem. 

Kaftfoto : Merendree - Verplaetses molen 
op de Kerkakker (1904 I). 
Deze molen werd in brand geschoten in 
1914. Voor de molen ziet men no g de 
oude ophaalbrug over het Schipdonkka 
naal (foto Ri e tgaverstede, Nevele). 



IETS OVER SCHANDPALEN TE HANSBEKE 

Vanaf de middeleeuwen tot het begin van 
de 1ge 88 UW was hst gebruikelijk sen ver 
oordeelde te straffen door hem. geketend 
aan sen paal of geklemd in een toestel. 
voor het publiek te kijk te stellen. 

Die paal en dat toestel werden 
het "pallarijn" of de "c aec (k)" genoemd. 
wat vol gens het Middelnederlandsah Woor
denboek (1) schandpaal (o ok strafpaal of 
gerechtspaal) of kaak (2) betekent. 

Deze strafpaal was als zodanig 
het zinnebeeld van het lagers gerecht. zo
als het hogere gerecht. dat de doodstraf 
mocht uitspreken. door de galg werd gesym
boliseerd. 

De "pellorijnen" blijken noch
tans. n a ar gelang van tijd en p laats. van 
verschillende aard te zijn geweest a ange
zien men in autentieke ges chriften nu eens 
de uitdrukkin g nopt pellorijn setten" en 
elders "int pellorijn setten" vindt. 

In het eerste geval was het 
"pellorijn" een op een verhevenheid ge
plaatste paal waaraan de veroordeeld e werd 
geke ten d bij middel v a n een aan een hals 
ijzer r,e klonken kettin g . 

In het tweede geval was het 
"pellorijn" een toestel waa rin · de ge von
niste werd vastgeschroefd. of een ruimte 
waarin hij werd opgesloten. Het bestond 
uit twee losse houtblokk e n die in het mid
den voorzien waren van een gat. wa a rin de 
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gestrafte met Z1Jn hals werd klem geze t. 
alsook van twee a ndere gaten aan de zij
kènt e n. waarin de polsen werden vastge
maakt. 

Soms zelfs werd de veroordeelde 
opgesloten in een op 8en spil ~ang8brach~e 
kooi. die we rd rondgedraaid. 

Door g a a n s we r d h 8 t Ve rn e de re n de 
karakter van de straf benadrukt. De ~~jZ8 
waarop dit gebeurde varieerde eveneens 
van plaats tot ~l~ats en van periode tot 
periode. 

De straf werd uitgevoerd na de 
hoogmis of tijdens de marktdrukte. 08 
gestrafte werd gedurende enke~e uren of 
zelfs dagen lang tentoong~st8ld. Soms 
werd hij ' van zijn kleren ~~tda~n en kreeg 
eten hoch drinken. 

Me~stal piaat~tB men bij de ge
vonniste een schandbord waarop' zijn 
schande aan het publiek bekend werd ge
maak.t. 

Door de voorbijgang8r~ werd hij 
uitgelechen. bespot. gehoond, vervloekt 
en soms met allerlei projektielen zoals 
rotte appelen. slijk en uitwerpselen be
kogeld en besmeurd. , 

Aldus werden voortvluchtige sa
menzweerders "tzamen mosdérnaect drie 
daghsn lanck zonder stene of dtinckene te 
Rijssele up tpellerijn ghesteld. daer zij 
duetghaens van die quade knechtsn ende 
andere vuylichhede beworpon wierden." 
Soms werden dieven of misdadigers aan de 
schandpaal gegeseld of gebrandmerkt. 
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Iemand " aan dB kaak stellen" 6f 
"ta schande zetten" geschie d d~ o.a. voor 

godslas~er1ng 

" ••• BlasDhemataurs van de Moeder Gods , , . 
worden gheset up tp el lorijn ofte sca-
vaat •.• " 

Overs oeI , 

" ••• soa wanneer imant. boven sijn echte. 
kyndren maickt .•• soa sall deselve den 
ka 8ck verboort hebben gelicx die nBeckt 
en berst bevonden warde ••• " 

aansporing tot ontucht 

" ••• alle coppelers of cO.ppeleress .e n. die 
bi schoonen woorden ..• d~ maeghdekini. 
ghehuwde vreuwen ••. te v ~lle~"brenghèn 
•.• zullen ghewijst wordonta ~ittene int 
peIl are in ••• " 

verboden kansspelen 

" .•• sa wie dobb81~e omtrent of op de 
trappen van den putte op die marct ••• 
soa sal men setten int pellorijn ••• " 

niet naleven van verbintenissen 

" waert za ke dat ymant oenige lof ten 
bij eede dè de ende die lof te niet en 
hielde. die zoude op die kaeck staan •.. " 

alsook nog voo r landloperij, kleine dief
stallen. uitgifte van vals geld. enz. 
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Te Hansb s ko s to nden t wee schand
p 3 len : di8 v ~ n ds He s rlijkheid van Hans
ba ks e n die v a n da He e rlijkheid van Vin
derhoute , die er ee n enclavement (inge
sloton rechtsgebied) had. 

De strafpaaZ '(Jan de lleeY'Zijk-'· 
hei d van Vinde rhoute we,rd t g Hansbek a op 
maandag 18 juli 171 5 "ontrant de middagh" 
geplant "v uijt e n n aeme va~ Jonck er Guil
lau me La Poi jv re h8 8 re VBn Vinderhout e 
Meorendra 8 s188 0 1s Erckeghsm 8.a ." , in 
aan wozi g heid v a n de baljuw, bur gemeester 
on schopenen "der p rochi e , h8 s rlijckhs do 
e nde vierschaer e va n Vinderh a ut o ende 
M88rendre." (3) 

De paal droeg de wape ns van de 
heer van Vind e rhoute en v a~ zijn vrou w 
IsabellG Tharas8 Wa uters . 

Zij we r d o pgericht "o p den 
houck van dhofst eds van Christoffel De 
Muynck met consorten, joghens den houck 
van het kerckhof van de prochiaele 
kor ck a van tvoornomde Hansbeke, den voet
wegh e l dae r tusschen leedande op de 
straete streckende lancx het kerckhof op 
de straete naer de smeSS8 ende de n me ulen 
van tvoorn omde Hansbsk e e nd e andersints 
naer he t huys daer je g henwoordigh woont 
dhr Fr a ncais Ide griffier der voarseyde 
p rochie van Hansbeke." (41 

Deze p laats a anwijzin g is zeer 
duidelijk he t b e treft de noorde lijk e 
hoe k van de huidi ge Ke rkw ege l me t de 
Dorpst raat, aa n de oude he rb erg "Het huis 
va n Vinderhoute ", t oge nover he t kerkhof 
muurtje. 
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Volgens he t landbook van Hans 
beke. bijgehouden vanaf 1700. lag de hof 
stede van "Chri s toffel Oe Muynck d'haude" 
inderdaad aan de noordzijde van het kerk
hof en woonde de toenmalige griffier 
Frans Ide aan de oostzijde ven de dorps 
weg. ongov a er tegenover de scheidingslijn 
tussen het kerkhof en do huidig e pastorij 
( 5 ) • 

Oe geschiedschrijvers OE POTTER 
en BRoECKAERT (6) vermeldden omstreeks 
1864 - 1870 dat de gereahtspaaZ van de heer
Zijkheid van Hansbeke aan het toenmalige 
gemeentehuis op het dorp. rechtover de 
strafpaal van de heerlijkheid "ven Vinder
haute. had gestaan en slechts enkele jaren 
te voren verdwenen was. 

Oorspronkelijk stond deze 
schandpaal nochtans vlak bij het (in 1766 -
67 gesloopte) kasteel van do heer (7). op 
het pleintje v6ór het (oude) wothuis. des 
tijds de herberg "Have" (8). thans bekend 
als de landelijke herberg "In het oud ge
meentehuis" aan de Philomenakapel langs 
de Vaartstraat. 

Dit blijkt duidelijk uit de 
tekst van een "informaetie". gehouden door 
de wethouders van Hansbeke. betreffende 
een gevecht op zondag(nacht) t8 januari 
1671 v6ór de herberg "Have" tegenover het 
kasteel (9). 

Oe herbergier. Marten Le Febure, 
hoorde "op de straette ende voordeur" roe
penJ toen hij de deur opende was "Jooris 
Oe Kausmaeckere in huys ghecommen heel be
bloet met een wonde int hooft"J verschei
dene verbruikers die in de herberg zaten 
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waren daarna de gelagzaa l uit gelopen en 
h adde n "op de straette an tpeZZerijn g he
v onden" enksl9 jongelingon die "tsBemen 
te vrijen hadden g hew8est op tn8erhof van 
tcastsol a lw ae r Christoffel De Muynck" 
woonde en Oe Kausmaeckera hadd en afgeran
seld. 

Volg e ns het landboek v an Hans 
bake, bijgehouden van af 1643, woonde 
Marten Lefebure, die officier van de 
"prachie" was, inderdaad in het wothuis 
terwijl Christoffel De Muynck, die ver 
scheidene dochters had. vanaf 1650 pach
ter was van het neerhof, dat te voren 
werd gebruikt door Gheraert Martens en 
zijn schoonbroer Arent Van Wassenhove 
( 10) • 

Oe volgens DE POTTER en 
BROECKAERT verdwenen schandpaal van de 
heerlijkhei d Hansbeke is echter tot op 
heden bewaard gebleven. 

Zij staat op het westeinde v an 
het park van het grafelijk domein, een
zaam op het kruispunt van tW8e dreven als 
een stille getuige van een verleden tijd. 

Deze schandpaal is een massieve 
achtzijdige zuil in grijsblauwe gecise
leerde arduinsteen (zie tekening), voor
zien van een ietwat verbrede steunvoetJ 
het bovenste paelgedeelte heeft een hoog
te van ruim 2 meter; het totaal gewicht 
van de Daa l bedraagt circa 450 kg. 

De strafpa~l draagt gesn ins
cripties noch enig spoor van een wape n
schild of 8en jaartal. 
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Op eon kantvlak. ongeveer op 
sch oude rhoo gto . b3vinden zich boven el
kaar tw ee kl ei ne cilindrischo holt en) in 
de onderste ho lto is nog één v a n de 
sm eedi jzeren uitst ee ksels overgebleven 
waarme8 vermoedelijk de kettin gen van de 
hal sband onwrikbaar aan de p~al waren 
vast ge hecht. 

In het midd e n va n 'het achthoe 
ki g bovenvl a k is er een ondiep e cilin 
drische uitholling; we llicht ws rd hierin 
het schandbord bovenop de paa l vastgezet. 

De schandzuil is nog in vrij 
goede staat. hoewel zij e nkele scheurtjes 
en afschilferingen vertoont ; oen grotero 
barst in het onderste paal ged eelte baart 
echter wel enige zorgen; bij een gebeur
lijke verplaatsing die. op verzoek van de 
Heemkundige Kring van "Het Land van 
Nev e l e ". in overweging wordt gunomen zal 
men dan ook met de nodige voorzichtigheid 
te werk dienen te gaan. 

Het driehoekig pleintje vOOr de 
landelijko afspanning aan de Philomenaka
pel komt. wegens het unieke kader en als 
oorspronkelijke plaats. naar onze mening 
in aanmerking als d e meest aangewezen 
standplaats van deze bezienswaardige 
schandpaal. 

A. r1ARTENS. 
De Pinte. 

(1) E. VERWIJS-J. VERDAM. MiddeZneder
Zandsah Woordenboek . 

(2) Cfr. de uitdrukking: "iets aa n d e 
kaak stellen" = iets openlijk aan
klagen. 
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(3) A. DE VOS, Sprokkeling; Opriohting 
van een schandpaal te Handbeke~ 
Appeltjes van het Meetjesland, nr.3, 
1951 . 

(4) RAG fds Vin derhout a reg; 110 fO 268r. 
(5) RAG fds Hansbake reg. 170. 
(S) OE POTTER-BROECKAERT, Geschiedenis 

van de gemeenten der Provinoie Oost
Vlaanderen. DeolIl! (1864-1870). 
Onder Hansbeko. 

(7) Zio : A. MARTENS , Enkele notities in 
verband met een verdwenen kasteel te 
Hansbeke~ Berichtenblad 1972 ~ jrg. 
lIl, afl. 1. 

(8) Zie: A. MARTENS. Inboedel van de her
berg Hove~ oud wethuis te Hansbeke~ 
Berichtenb1acJ 1972 . jrg. II!'. af!. 1. 

(9) RAG fds Hansbeke bd 144. 
CiD) RAG fds Hansbek e reg. SA. 

+ 

+ 
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CYRIEL BUYSSES "ORIEKONINGENAVOND" 

door het N.T. G. 

Mat de ze laatste voorstelling van het to
neelseizoen 1971 - 1972 heeft het Neder
lands Toneel van Gent no g 8ens bew eze n 
dat v oo rspellin g en bij Gen geplande op
vo ering ten slotte alleen 00 ijdele voor
oordeien kunnen berusten. Het toneel als 
"manier van doen". als sche pp in g in evo
lutie h~alt het altijd op theoretische 
standpunten en prognoses. De akteurs en 
de regisseurs zijn toch (m et hun publiek) 
alleenheersers in het vak dat met hun ta
lent (of onkunde ) staat of valt. 

Nochtans liet de levensgeschie
denis van Driekoningenavond (een toneel
bew e rking uit 1899 v a n de novelle De Bie
zenstekker) gee n gunstige vo oruitzichten 
vermoeden. De tonelisten zelf hebben het 
trouwens in het verleden niet zo'n grote 
eer bewezen. Op 15 docember 1903 werd het 
stuk voor het eerst door de Gentse Multa
tulikring in zijn lokaal voor het vo et
licht gebracht en het Nederlands Tooneel. 
het beroepstoneel. zou dit drama v an 
Vlaams miserabilisme uit het boerenmi
lieu niet eens een kans ge ven. Een vo or
gestslde opvoering v an de vertaling (van 
de hand van Buysse) onder de n oe m Le 
Batard v ond nooit plaats. omdat Lugné Poe 
( de Parijse ontdekker bij uitst ek v an het 
naturalistische toneel van stemmingen en 
atmosforen) het handschrift .•. verl oor 
en Buysse zelf geen afschrift bezat. 

Maar sinds 20 mei 1972 is het 
prestige ven hst stuk (het "lievelings
stuk" van de auteur ) ongemeen toegenomen 
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en dank zij een gGvoe,li ge "en -ook nauwge
zette vertolking in esn nieuw licht ge 
steld. Dat is voor het belangrijkste doel 
te danken aan de volgehouden be-leefde 
en ook waar gemaakte schepping van Blank e 
Heirman (als de vrouw van Cloet), die on
der de leiding van haar echtgenoot, Hugo 
van den Berghe, blijkbö a r t _ot roveleTende 
prestati e s komt. Van esn onvermijdelijke 
présence getuigde ook het optreden ,van 
Cyriel van Gent (dat' 8en enkele keer te 
sterk aan het tonooimilieu herinnerde) 
als Cloet, van Jo de Meyere (die d~t 

genre toneel reeds lang onder de knie 
heeft). Oe andere opdrachten leken ons 
behoorlijk en efficiënt verdedigd. Opval
lend was wel dat Lieve Moorthamer (als de 
buurvrouw) in dit tableau niet zo'n 
schitterende beurt maakte. Ha a r emplooi 
ligt blijkbaar buiten het naturalistische 
reps rt oi re. 

Dek rit i kus' di-om een ct 8 t (3 m Cl gen 
besluiten dat Driekoningenavond vooral 
waarde heeft als 8en sociaal dokument uit 
de jaren van da voorbije eeuwwisseling. 
heeft de zaken wellicht op een eenzijdige 
(sociaal-historische) manier bekeke-n. 
Uiteraard kan Claus' Vrijdag naast 
Buy s s e s Drie koningenavond geleg d wo"rden. 
De inspiratie is evident. de situaties 
bijna identiek met alleen een verschui
ving. waar in Vrijdag de relatieve w8 l
sta n d een r Q 1 m 8 esp e 8 lt. 0 i t , a r gum ent . i s 
zeker geldig. maar hst -standpunt lijkt 
ons te exclusief. Want Driekoningenavond 
heeft vooral bewezen dat hot. zoals Vrij
dag~ in de taal over eenzelfde spankracht 
en in de situaties over' eenzelfde dwin
gende authenticiteit beschikt. Met deze 
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N.T.G.-Driekoningenavond is voo r a l de 
sp s8 1b aa rhoid v an het stuk gsde monstr8srj 
en dat is Ben ve r d i onste voor de toekomst. 
O.i. most men allssn bstor b e s effen welk e 
dorre takken uit de teks t ges noeid diene n 
te wo rdon. En ks l o an~kdotis ch 8 facetten 
(v oora l in do woo rdenschat) do en eerde r 
lachwekke n d en f o l~l Grist i sch aa n en hin
doren in 1 9 72 de vol ge hou de n gedac ht e v a n 
de algamoe n ms ns o lijk e sit uaties. Oa re
gie die nt in dit vorband konsekwent t e 
zijn: ofwel dr ukt zi j de komisc he effek 
ten, o f zij ho udt de oorspron kelijk e ge
dach t e hoog (en dan kni pt ~ij in de tekst). 

Dat doet echter ni e ts af van 
he t f ei t dat die regi e 8e n (bijna) homo
geG n toneelbeeld in de juiste toonaard 
gorealisesrd he e ft en dat dat op zichzelf 
r oeds G~n enorme verdien ste is. Walt e r dB 
Bucks Dri6koningenavondlied we rd ook op 
ee n fun~~ione18 manier ingelast en (8e
lukki g I J ni e t statisch ve rtoH,t. Het da 
kor beantwoordde aan de eisen van de n a~ 

turalistis che sf8erschepping : het sp eel
de op Gen aanvullende manier meG (het p u
bliek zal de enkele onwaa rschijnlijk e de
t a ils ze ke r niet gemerkt hebb e n). 

Alles samen ge nomen is de op
voerin g van Buysses Driekoningenavond ean 
van de hoogtepunten uit he t seizoen 1971-
197 2 van het N.T.G. gebleken. Misschien 
wordt het een aansporing om het stuk aan 
a ndere regie-opvattingen t e toetsen. 

J. VAN SCHOOR. 

+ 

+ + 
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ELK LID ZIJN NAAM (III) 

In de vorige afleveringen (Jg. 
2. afl. 4, blz. 169-176 en Jg. 3. afl. 1. 
blz. 31-37) bespraken we de familienamen 
waarin de voornaam schuilt of die de her 
komst aanduiden. Nu volgen de beroepsna
men. beroepsbijnamen en bijnamen . 

Vele toenamen duidden vroeger 
gewoon het beroep aan van de naamdra ger. 
Zeer voel van die beroepen bestaan nu nog. 
zodat de naam gemakkelijk te verklaren is. 
b.v. De Backer. De Smet. Oe Brouwere. 

De naam van e 8 n werktuig dat 
men nodig had om het beroep ~it te oefe
nen kon als bijnaam worden gegsNen aan dG 
beoefenaar van het beroep, dit zijn dan 
de beroepsbijnamen. Hier is de menselijke 
fantasie en vindingrijkheid onuitputte
lijk. Echte bijnamen bieden so~sde groot
ste mOBilijkheden bij het zoeken naar een 
aanvaardbare verklaring. Wat kan al niet 
de achtergrond zijn van een bijn~am ? Een 
lichamelijk kenmerk (Hooft) of morele 
eigenschappen (De Dapper). Soms wordt de 
mens vergeleken met een dier dat bekend 
staat om zijn bijzondere eigenschappen 
(De Buck, De Vos). In de Middeleeuwen 
hadden ook de huizen een naam. die vaak 
op een Uithangbord voorkwam. De huisnaam 
kon de bijnaam worden van de bewoner 
(Schaeck). Gewoon het feit dat iemand 8en 
paard bezat met speciale uiterlijKe Ken
merken (Colpaert) of in 8en opvallend 
huis woonde (Hautekeete) kon hem en zijn 
nakomelingen een bijnaam bezorgen. 
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Mat d8ZG derri8 afl e vering is de 
ledanlijst 1971 a f gew e rkt. Wie zijn na am 
nog ni e t vond in d G v9rklarin gen, komt 
b e slist a Bn de b e urt bij de besprekin 8 
van de nieuwe ledenlijst 1972. 

BOEVER, DE. 
Pa ardeknecht (1) of koew a chtor (2). Be
r o epsna a m of bijnaam. 

BOUSIES-BORLUUT. 
Dubbele familien e am. Bousies is 8en tODo
niem in het a rrondi~s~m8nt Avesnes-sur~ 
Helpe, départament du No rd (Francs) (3). 

Borluut zou e8n bero8Dsbijnaam zijn voor 
een koudsmid. cf Ben bijnaam "schreeuw
l e lijk" of "lawaaimaker" (4). 

BRAOT. 
Bradt is Gen korte vorm v a n Brast. Middel
nederlands (Mnl~) brede bet. o .m. "ge
braad, braadstuk" (SJ. Bradt is dan 8en 
beroapsbijnaam voor een kok of iomand die 
graag goed eat; vgl. Fr(ans) bradier, 
bradel "rotiss8ur" (6) en D(uits) braten
geier "EsslQster" en bratenhecht "Fein
schmecker" (71. Een verkorte vorm van een 
GermaanS8 naam die eindigt op -berht is 
als verkla~ing zek~r niet uitgesloten." 
b.v. Elenbracht (8). 

BUCK. OE. 
Mnl. buc, boc, "bok" qn .. Suitan hat Ne
derlandse taalgebied komt de n a am o.m. 
voor in Fr. Lebouc (10"), E(engels) buck 
( 11 ) en 0 • Ba c (1 2) . He t is 88 n bij riääii1 
voor iemand-cIT'e de el"g8nschappen van een 
bok heeft, b.v. wild en krachtig. 

DAPPER, OE. 
r1nl. dapper "snel. vlugJ flink. kloek. 
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sterk. fors gebouwd" (13). Bijnaam v oor 
iGmand die dez e eigensehé1PP8n bezit; vg 1. 
(O e ) Coene. 

FRIANT. 
Fr . friant "gourmand" (14). Dus een blj
naam voor een lekkerbek. 

GAUBLOMME. 
MnL goutbloeme " t~ oudsbloem". DeZ8 bloem 
had vroeger meer aanzien dan nu. Maria 
werd in de Middeleeuwen o.m. met een 
goudsbloem ver ge leken (15).Kanook een 
h u i sn aam zij n (1 6) • 

GEIREGAT. 
Mnl. gere "begeerte. lust; vla ese lijko 
lust. zinnelijk verlangen; drift" (17). 
Het Glement ~~ wordt soms gebruikt om dG 
hele persoon aan te duiden. zoals in bab
~16at. blset ga t. sehre8mga~ (18). Wi-e--
van neture uit nogal zinnelijk was, kreeg 
d 8 ze b ij n a a m • 

GOETHALS. 
Een goed hals is e8n goedhartige sukkel. 
oen sul (19). ZoaI's in het Ned. waaghals 
en D. Geizhal~. (gieri g aBrd) duidt het 
element hals de hele persoon aan; v g l . 
gat in Ge ire ga t. 

HAELVOET. 
Zoals in Mnl. helline (halve penning) een 
samentrekking is var. halveline. kan hael
v oe t een sBmentrekking zijn van halve 
voet. Mnl. voet is een lengtemaat (20). 
We kunnen dan de naam vergelijken met de 
naam Bundervoet. e8n bijn a am voor iemand 
mot grote voeten. n1. zo groot als 8en 
bunder (21). ~aelvoet kan een bijnaam zijn 
voor iemand met kleine voeten. 
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HAUTEKEETE. 
Is a en s amo nst e ll ing va n het Mnl . ke t s 
"hut. s c h uu r . uit p l,3 nk e n opge sl age n gg 
bouwt j e . Kot" ( 22 ) en he t e l e3m e nt hD ut . 
Het WvL ks eto be t9K e nt ook "huis ~CJ n 
tucht" ( 2 3). Bijn a am voor i o rnand d i a z o 'n 
huis b ewoo nt o f uit baa t. 

HOOFT CT'). 
Bijna a m v oo r i omand me t e en o pv 3 llen d 
ho cf d. 

HOOGHE . (0 - ) . 
Mnl. hOlJch " aa nzi e nl i jk. hoo ggeb o r e n . 
voorn aa m" o ok "h oog h a rtig. e de l. fi e r" 
(24). Bijn aa m. 

C/\RRETTE. 
Ca rette is e en Pikardische vorm voor Fr . 
charrotta "n a m de ma rch a n d de charrettes 
ou poss e ss8ur d 'une ch a rrett e " (25). 
Wa a rschijnlijk een b e roepsbijnaam vo o r 
een wa genm a ke r. 

CASSIMAN. 
Het ont b rek e n van oudere v o rmen maa kt de 
verklarin g van deze onduid e lijke naam 
mo e ilijk. Indi e n do o ude r o v o rm "cass e man" 
is gew e est. d a n is het e e n bero e p snaam en 
beteke nt "timme rman". Indien ee n oudere 
vorm "c a sema n" a a n da basis ligt. dan is 
het een beroepsbijn aa m voor iemand dia 
kaa s ve rkoo pt of maa kt. te ve r gelijken 
met Ca esman (26) en D. Käsman (27). 

KINT DE ROODENBEKE. T. 
In deze dubbele naam betekont kint "kind; 
j o ngeling; schildkn a ap; e e n manvan e de le 
geboorte" (31). Het element Roodenbeke 
werd in de vori g e aflevering verklaard . 
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CLERCQ. OE. 
Mn1- clercq "geestelijke; iemand die lezen 
of schrijven kan" (32). Beroepsnaam. 

COCQUYT. 
Mnl. cockuyt "koekoek" ook het scheldwoord 
"luiaard. leegloper"; daar de koe!<,oek zijn 
eieren legt in het nest van andere vo gels. 
betekent "koekoek" ook "bedrogen echtge
noot" (33). Kan ook een huisnaam zijn (34). 

COLPAERT. 
Mnl. col "bles. witte plek op helt voor
hoofd\ïän paard of rund" (35). Bijnaam 
voor de eigenaar van zo'n paard. 

CRAENE. OE. 
Mn1. crans "kraanvogel" (36). Bijnaam 
voor iemand met een lange halspf lange 
benen. Kan ook een huisnaam zijn .(37). 

CRUE. DE. 
Onduidelijke naam. Aangezieri 'oudere vormen 
ontbreken zie ik voorlopig geen aanvaard
bare verklarin g. 

LEoEGANCK. 
~1nL ledichganc "lediggang, het leeglopen; 
werkstaking". Middeleeuwse werkstakingen 
war e n in de regel Gen gevol g van onenig
heid tussen de gilden onderling. Een an
dere betekenis is "het niet bekleden van 
esn door de stad bezoldigd ambt" of ook 
"het niet uitoefenen van het sneof andere 
bedrijf" (38). Bijnaam. 

LEENKNECHT. 
Mnl. leencnecht "leenman, tolbeambte" 
(39). Beroepsnaam. 
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LEY, DE. 
M n 1. 1 e ye h 8 t Z 8 1 f d 13 als I e a c "1 a ag, gem een '; 
we r 0 fdl ijk, dom" (4 0). rn s s eh i a n het t e gen -
ovor gsstelde van clercq. 

LUYSSAERï. 
Mnl. luusscen, luyschen. "heimelij!~ op wild 
loeron, in hinderlaag ligg,en, zich verber
ge n om te luisteren" (41). -aert afleiding 
van dit werkwoord, bet. misschien hetzelf
de als " stroper". Kan ook Ban vervlaamsin g 
zij~ Van hst Waalse luscard "scheel; ver 
d ach t ", ( 4 2 ). Bij n a am-. ---

MESTDAGH. 
Mnl. mesd a ch "een kerkelijke feestdag 
waarop een mis gehouden wordt, doch waarop 
de gelovigen mogen werken" (46). Waar
schijnlijk werd de naam gege ven aa n iemand 
die op zo'n dag ge boren is; vgl. E. 
haliday (44). 

foljE YE R, DE. 
Mnl. meyer "hoofd van het personeel op 
eijn boerderij, boer ; opziener; ambtenaar 
met een zekere rechtsmacht bekleed; pach
ter van een hoeve" (45). Beroepsnaam. 

MOERMAN. 
Handelaar in moer of turf (47). 

MORTIER. 
Fr. mortier "auge de maçon" (kalkbak van 
een metser) (46). Beroepsbijnaam voor een 
metser. 

MOUTON. 
Fr. mouton "schaap". Bijnaam voor iemand 
die zacht is als aen 'schaap. Beroepsbij 
naam voor een schaapherder is niet uitge
sloten. 
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M'UER, DE. 
M Ti 1. : " i:ri 'a 0 r k i j n, m u e r k i j n " m oor t j 8, rn 0 r i a a n -
t je" ( 4 8). Bij n él a m voo r i e man d me t 8 e n 
donker voorkomen. 

MUSSCHE. 
- Bijnfram voor iemand dia de ei Benschappan 
'y'an ' 'ge n mus ba zit. 

PAEPE, DE • 
. Mnl, _pape "wereldlijke geestelijke, 
. p~riester" stond tegenover de clercq die 
~ ail~8n lagere wijdingen had ontvangen en 
"' 08 _rnoanc do reguliere geestelij ke" (49); 
'ligL (Da) Bisschop, 0 8 Muynck. 

PAUW, DE. 
J'1nl. pau "pauw" (50). Bijnaam voor een ho
vaardig en fier mens. Den Pauw was ook 
aan huisnaam in Poeke (51). 

POPPE. 
Mnl. poppe "meisje; beuzelachtig, wuft, 
lichtzinni g meisje; klein kind. kindje" 
(52). Bijnaam. 

ROS. 
Ned. ros "paerd". 

SCHAECK. 
Mnl. schaec "schaakbord, schaakstuk" (53). 
Schöeck kw a m als huisnaam vaak voor. 

: SCHELPE. 
Mevr. C. Tavernier (54) stelt dG vraag 
waarom iemand zo heet. In de 12e en 13e 
eeuw viel de glorietijd van Santiago van 

' Compostella als bedevaart-oord. Wanneer 
men de bedevaart ondernam was het gebrui
kelijk ten teken daarvan, 8en hartschelp 
op zijn hoed te bevestigen. Bijnaam, 
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SCHERPEREEL. 
Diminuti e f van Mnl. scherp "onaangenaam. 
h a tel ijk. n i j d i g. b 0 Q S a a r d i g . \v ree d J 

sch e r o van verst a nd. scherpzinnig" (55). 
Bijnaam. 

SCHOLLIER. 
Mnl. scholier Hscholier. losrling; ko o r
kna ap " (56). 

SCHUTTER. OE. 
Mnl. schutter "boogschutter. scherpschut
ter. lid van het schuttergi ld; hij die 
vee schut. de beambte die loslopend vee 
opvangt en in het schot opsluit" (57). 
Beroepsn aam . 

SMET. DE. 
Mnl. smet "smid, wapensmid. hoefsmid" 
(58). Beroepsnaam. 

STANDAERT. 
Mnl. standasrt "standaard. sen op een kan
delaar af op Gen andere wijze geplaatst 
licht. standlicht, vlaggestok mat vla g of 
naam" (59). Bijnaam voor dG persoon die 
de standaard droeg; vgl. D. Fähnle "der 
Fahnenträger einer bürgerlichen Genossen
schaft" (60). 

STOCKMAN. 
Mnl. stae "st ,::J m of. staak van een boom; 
staf"(61). Stockman kan dan hetzelfde 
zijn als "stockdragher". Stac kan ook 
zinverwant zijn met bloc.StOckman . is .dan 
een bijnaam die op zware lichaamsbouw 
wijst; vgl. D. naam Stock "eigensi-nniger 
Mensch. steifer Kerl" (62). 
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T/\ELOEMAN. 
Mnl. taille »verdeling van b8~aald8 gelde
lijke lasten, schatting. belastin~» (63). 
Beroepsnaam voor de ambtenaar die b8paal
de schattingen moest innen. Mnl. taille 
bet. ook "het kappen van hout en het ste
ken van turf, en de daarop gemaakte ver 
ordening" (S4). Naar J. Taeldeman mij mee
dselde wordt in zijn dialect (M aldegem
Kleit) "taille" als "taalde" (kreupelhout) 
uitgesproken. In die betekenis is de n aam 
een beroepsnaam of een beroepsbijnaam. 

TAVERNIER. 
Mnl. tavernier "herbergier. kroeghouder" 
(65). Beroepsnaam. 

VLIEGHER. DE. 
Mnl. vlie ger "vog8lvanger, hij die met 
jachtvogels jaagt" (6S). BeToepsnaam. 
Vli eger is ook de "naam van een vrouwen
'8ilfTi a n n 8 n k Ie din g s tuk; wij d 8 m"e nt el» (S 9 ) • 
In deze laatst e betekenis kan het een be
roepsbijnaam zijn. 

WEIROT. DE. 
Mnl. wert. weirt. waert "heer des huizes; 
echtgenoot; herbergier" (S7). " 

WITTE. DE. 
Wit kan als bijnaam de kleur aanduiden 
\ïän bepaalde lichaamsdelen. zoalphet ge
laat. de huid of het haar. 

(1) L. DE Bo. WestvZaamsoh Idiotioon~ her
uit gege ven door J. Samyn. Gent. 1892. 
blz. 139. 

(2) P. BOUGARD-M. GYSSELING. L'Onomastique 
CaZaiaienne à Za fin du 13e si~ote~ 
Leuv en-Br ussel. 19S3, blz. 20. 

-84-



(3) M.GYSSELING. Toponymisch Yoorden
boek van België, Nederland~ Luxem
burg, No ol"'d~ Frankrijk en Tie st-Duits
land (v óór 1226 ) ~ Ton ge ren. 1960. 
blz. 175. 

(4) F. DE5RABANDERE. Studi e van de Per
soonsnamen in de Kasse lrij Kortrijk 
(13 50-14 00), Handzame. 1870. blz. 
83. 

(5) E. VERWIJS -J. VERDAM. Middelneder
Zandsoh Woordenboek, 1885 -1 952. dl. 
2. blz. 1411. 

(6) A. DAUZAT, Diotionnaire étymoZogique 
des noms de famille et prénoms de 
France, Paris. 1851. blz. 62-63. 

(7) J.K. BRECHENMACHER. EtymoZogi80hes 
WéJrterbuah der deutsohen Familien
namen, GlÜckburg/Ostsee. 1858-62. 
dl. 1. blz. 201. -

(8) P. 80UGARO-M. GYSSELING. L'Impot 
RoyaZ en Artois ·(1295-1302), Louvain. 
1970. blz. 37. 

( 8) E. VE R \..<JI J S - J. VE R 0 AM. o. o. ~ dl. 2. 
blz. 1474. 

(10) A. OAUZAT. ~.c., blz. 54. 
(11) P.H. REANEY~ Adiotionary of British 

Surname8~ london. 1958. blz. 51. 
(12) J.K. BRECHENMACHER. o.o., dl. 1. 

blz. 168. 
(13) E. VERWIJS-J. VEROAM. o.o., dl. 2. 

blz. 68. -
( 1 4) A. OA U ZAT. o. o.~ · bI z • 270. 
(15) E. VERWIJS-J. VEROAM. o.c., dl. 2. 

blz. 2082. 
(16) 8. VERBEKE. De ouderdom van de huis

namen op grond van hun sooiaaZ
economisohe dimensie, Leuven. 1969. 
(onuitgege ven licentiaatsverhande
ling). dl. 1. blz. 111. 

(17) E. VERWIJS-Jo VEROAM. o.c., dl. 2. 
blz. 1491. 

.:. 85 -



(18) r. TEIRLINCK. Zuid-Oost-'VZaandersah 
Idiotiaon~ Gent. 1908-2Z. dl. 1. 
blz. 447. 

(1 9) ïloordenboek der Neder Zandsahe TaaZ~ 
's Grav en ha ge- Leiden. 1889. vl g •• 
dL 5. bI z. 356. 

(ZO) E. VERWI JS-J. VERDAM. o.c., dl. 9. 
blz. 747. 

(21) F. DEBRABANoERE. o.c., bl z. 115. 
(Z2) E. VERWIJS - J. VEROAM . o.c •• dl. 3. 

blz. 1402. 
(23) L. OE BO. o. c .• blz. 446. 
(24) E. VERWIJS--J. VERDAM. o.c., dl. 3. 

blz. 560-566. 
(25) A. oAUZAT. o.c., blz. 113 . 
(26) F. DEBRABANoERE, o.c .• blz. 211. 
( 2 7) J. K. BR E C HEN M ACH E F~. 0 • c.. dl. 2. 

blz. 17. 
(28) E. VERWIJS-J . VERDAM. o.c •• dl. 3. 

blz. 1275. 
(29) r. TEIRLINCK, O.c •• . dl. 2, blz. 123. 
( 30 ) B. VERBEKE. o. c., dl. 1. blz. 174. 
( 3 1) E. VER WIJ S - J. VE R 0 A f1 JO. c.. dl . 3, 

blz. 1435. 
(3 2) Ibid., dl. 3, blz. 1529 - 1535. 
(33) Ibid., dl. 3, blz. 1694. 
(34) B. VERBEKE, o.c., dl. 1, blz ,. 183. 
(35) E. VERWIJS -J. VEROA!"1, o.c., dl. 3, 

blz. 1695. 
(36) Ibid •• dl. 3, blz . 2043-2044. 
(37) B. VERBEKE, o.c., dl. 1, blz. 193. 
(38) E. VERWIJS - J. VERoAM, o.c., dl. 4. 

blz. 245-246. 
(39) Ibid., dl. 4. blz. 271. 
( 40 ) Ibid •• dl. 4, - blz. 338. 
( 4 1) Ibid •• dl. 4. blz. 914. 
(42) M. GYSSELING. L'Onomastique Calai

sienne à Za fin du .13e siècle, 
Leuven-Brussel, 19S3,blz. 51. 

(43) E. VER\.<JIJS -J. VER DAM. o.c., dl. 4, 
blz. 1657. 

-86-



(44) P.H. REMJEY, 000., bl z. 152. 
(45) E. VERWIJS-J. VERDAM, o.o., d l. 4, 

blz. 1337-13 4 0. 
(46) A. DAUZI; T, Q. (J., blz. 442. 
(47) C. TAVERNIER-VEREECKEN, Gentse Naam

kunde van oa. 1000 tot 1253, Bel
g isch Interuniv e rsitair Centrum voor 
Naer landistiek i 1968, blz. 266 ". 

(48) E. VERWIJS -J. VERDAM, o.o., dl. 4, 
blz. 1923. 

( 4 9) I -b id., d 1. 4 , b 1 z . " 1 1 3 • 
(50) Ibid., dl. 6, blz. 200. 
(51) 8. VER8 EKE, o.o., dl. 1, blz. 259. 
(52) E. VER~HJS -J. VERDAM , o. (J., dl. 6, 

blz. 568-569. 
(53) Ibid., dl. 7, blz. 219. 
(54) C. TAVERNIER - VEREECKEN, o.o., blz. 

291. 
(55) E. VER~lIJS-J. VERDAM, o.o., dl. 7, 

blz. 331. 
(56) Ibid., dl. 7, blz. 626. 
(S?) Ibid., dl. 7, blz. 828. 
(58) Ibid., dl. 7, blz. 1371-1373. 
(59) Ibid., dl. 7, blz. 1930. 
(60) J.K. 8RECHENMACHER, o.o., dL 1, 

blz. 425. 
(61) E. VERWIJS -J. VERDll,M, o.o., dl. 7, 

blz. 2176-2183. 
( 62 ) J.K. 8RECHENMACHER, 0.0" dl. 1, 

blz. 676. 
(63) E. VERWIJS -J. VERDAM, O.o., dl. 8. 

( 64) 
( 65) 
(66) 
(67) " 

b lz. 10. 
Ibi d •• dl. 
Ibi d •• dl. 
Ib id. s dl. 
Ibid., dl. 

8, 
8, 
9 , 
9, 

+ 

blz. 35. 
b 1 z. 103. 
blz. 620. 
blz. 2311 . 

J • LUYSSAERT. 

+ 

+ 

-87-



DORPSGEBEURTENISSEN UIT VROEGERE EEUWEN 

Een Salomonsoordeel 

Op 1 juli 1761 overleed te Hans
bake de 42-jarige Maria Francisca 
CH)aerens, echtgenote van Joannes Maen
hout, landbouwer, die achterbleef met 4 
minderjarige dochters. waarvan de oudste 
14 jaar en de jongste 5 jaar oud was. 
Pieter Lamme, zwager, wonende te Nevel s , 
werd als "maternalen de81 v oog~tn aango
steld. 

Ongeveer 10 jaar later hield de 
reeds bejaarde Joannes Maenhout, met be
hulp van zijn twe8 jongste dochters, 
Maria Christina en Livine, het . landbouw
badrijf nog steeds op gang. 

De deelvoogd, Pieter Lamme, was 
echter van mening dat de meisjes "alsnoch 
seer weynigh ter schoole gegaen" hadden . 
"ende mitsdien weyn1gh er VBeren inde 
lecture, schrijven, naeyen eta gelyck sy 
behooren te leeren ende onderwesen te 
syn." 

Blijkbaar nam hij zijn plicht 
als voogd zeer ter harte want hij drong 
vriendelijk bij de oude boer aan om dG 
weesmeisjes "te laeten uytwoonen ter 
scholen in cloosters ofte sovire plaatsen", 
maar de vader wimpelde de herhaalde ver
zoeken af. 

Pieter Lamme wendde zich ten
slotte tot de wethouders v a n Hansbeke, 
oppervoogden van de W8ZenJ hij verschaen 
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op 13 april 1774 in "ge bann o n wa ttelycke 
vierschöere ter maonyn ge van Sieur Frans 
Brast. bailliu", wa a rbij ook aanw p zig 
ware n Piater Van Kerr a broeck, burg8~e8s
ter, Pi a ter 08 Schuyt e r en de halss tar 
ri ge va do r Jo a nn e s Maenhout, beidGn 
schepen en . 

Oe d8 e lvo ügd ve rtelde de sche
penbank over zijn he rh aa ldelijk en tever
geefs verzoek; hij ve~ kl aa rd 8 bovendien 
da t de w~eskindoren do or de hun l angs 
moe derszijde achter gelaten eigendomm e n 
"als seer wel voorsien van middel8n" 
mochten beschouwd worden on dat hun vader 
"jaerlycx v a n swoes e n goederen proffite
rends, vo l ge ns rech~ ende costu~o ghehou
den" was de meisjes "t e loeren verstant 
ende wysd c m naer hunnen staet. als andere 
saecken. van wolspreek e nth Gyt alwaar tI 
selfs de frarische taele" (1) 

Hi~ vroe g tenslotte dat de wet
houd e rs in het familiageschil zQudan wil
len tussenbeide komen en de in gebreke 
blijve nd e vader zouden ge~i8den zijn kin
deren op sch ool te plaatsen. 

Ondervraagd door de vierschaar 
antwoordde de oude Maenhout. die zich als 
88n vrij conserv atieve l a ndsman ge droeg. 
dat hij zijn wezen in de "prochie noc~ 
v~n over eenigh tyt heeft ter scholen 

, lasten gaen om te l ee ren inde schole 
lesen schrijven end e naey e n" en "oock dat 
sy r s delyck connen les e n schrijven ende 
neeyen gelyck lantsli ede n maer en behou
ven te connen". 

Hij voe gde eraan toe dat hij 
zijn dochters bij hem thuis we~ste te 
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houden "om in syne vidiciteyt bij hem to 
blijve n loeren, wercksn, observieren de 
manar g ie inde lantsbauwerijo" zoals "hij 
bij syn ouders heeft ge daen sander oyent 
thebben uytg8wo ont." 

Tenslotte beklemtoonde hij dat 
de meisjes op de hoeve niet gemist konden 
worden wegens zijn " gsb reckigheit ende 
aude van bij de 70 jaersn, daer sonder 
hij de lantsbauwerija soude moeten aban
donneren ende t'huyshauden staecken." 

00 wethouders hielden hun be
slissin g in beraad. Na het advies te heb
ben ingewonnen v an "rschts g8 1ee~den pos
tulerende inde Raede v a n Vlaend e ren" ver
zochte n zij "in gebann~n vierschaers, den 
18 meya 1774," Joannes Maenhout aan hen 
voor t o leggen "d en staet ende bewijs v an 
goederen ten sterfhuys e van syne huys
vrauwe gemaeckt ende ge daan", ten einde 
zich te kunnen i~formeren over de sociale 
toestand v an de betrokkenen. 

Na inzage van de bedoelde fami
liestukken en andermaal "met ad vys van 
rechtsgeleerden" werd de oppositie van de 
v ader, op de wetsvergadoring va n 12 okto
ber 1774 door de wethouders afgewezen; ze 
vel den als wijze raadslieden esn Salomons
oordeel, en gelastten Joannos Maen haut de 
"we8sen par toura. d'esn vooren ende 
d'ande~ naar, te stellen in e~n clo a stor 
alwaer men pensionairen is haudende, tot 
het becammen hunner nodige educatie, dit 
~espectievelyck voor den t .ydt van een 
jaer 8n alf~. 

Oe hiermee gepaard gaande kosten 
ten bedrage v an ongeveer nvierentwintigh 
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ponden groote n bij jBere" dienden tG wor
dan veroffend mot de "ravenuen" v an de 
mo ada rlijka g~8deran van de wezen. 

(Rijk sarchief Gent. fonds Hansbeke. re 
gist 8 r 160), 

AAnra nding op d3 eeTbaarheid 

Livijne Theres8 ~artens fa 
Judocus. ongeveer 12 j aa r oud. verbleef 
bij haark~zijn Pietor Martens. kleerma
ker. die " b ij Hansbeke plaetsQ" woonde. 

Op zondag 17 juli 1774. n a de 
middag. was het meisje "gegaan. uyt het 
huys van haeren cousijn" om wat tG "spe
lanmet andere kinderen inden voetwegh 
achter t'hof vanden g reffier" van de 
"proDhie. wat oost . van da kercke" (1). 

·"Corts naer 't vesper ge luyt 
ende naer don een ure naer noene" was Jan 
Baptist Vermeire fs Marten. jDn gmB n. "wat 
bedranckt". bij haar ge kom en en vroeg "of 
sij met hem wilde gae n. dat hij drij vo
gels wiste woonen. om die te roovon." 

Taan het meisje hom vro eg "of 
het verre was t e gae n. ende ~ij haer an
seggende van neen". was "sij content ghe
woest ende met hem allsono vertracken." 

Vermeir a dOGd het kind voorop 
lopen; op zijn aanwijzingen gi n Ge n ze 
"langst den voetwe gh loopende oostwaarts 
n aar Mserendra. tot wat redelijcko dis
tantie achter d'eirmittaiga" (2). 

(1) Oe huidi ge Doornbosstraat 
(2) Nu da Kluize. 
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"Jan Frans Verl oo ckt, soon8 van 
Aornaut, jongman o nde di Gnst knecht 
smidt, woonendo mat den smidt VAn Hansb e
kG Liev8n Reyniers, audt ontrent XX jaa
ren", en "Judocus Liav e ns, j bn 8man, soone 
van Marten, orlogie knecht, audt ontrent 
bath twintigh jasren" waren samen "corts 
naer den Gon ure neer noan e" insgelijks 
"gegaen langs den voetwe g h loopon ds voor 
bij d'eirmittaegie mot intentie om nser 
Mesrendre vespers te gae n." 

Wanneer zij gekomen waren "tot 
in t'straettien an d'Eystackars, loopend e 
noortwaerts van dien voatweBh" ••. "hebben 
sij g hehoort een overluyt gekerm ofte 
geroap van eene jonckheyt." 

"8edunckende datter iets vremt 
te doenD was, sijn sij t'saemen daar naer 
toe geloopen langs t' ghemelde ' straettien" 

"tot an ende op het stuck lant", ge
legen ten oosten van het landstraatje 8n 
dat gedeeltelijk be groe id was "mat cooren 
l a ngs de n cant v~nden elscant" en ge
bruikt wer d door de weduwe van Marten 
Vermeire. 

Ze bemerkten er "het dochtsrken" 
dat "krijssendo en droevigh, alsmede 
g'altereert, mits g aadors besmuystert, en
de van achter ende van vooren ~ls an haer 
rocks beeirt was" en da t "doende was met 
sijn hooftmutse op te setten ende sijn 
hooft hair in te strijcken." 

Toen zij aan het meisje vroegen 
wat er gebeurd was; antwoordde het "al 
snockenda" dat Jan Vermeire "op haersn 
buyck hadde gelegen" on op haar geroep 
was we gge lopen. 
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Uit do vord ore go dotBi llo e rde 
v e rkla r in ge n v a n Vijntjen Ma rtsns a a n do 
wo thouders van Hansbok8 .• blijkt overdui
delijk da t hot hi e r eon (po gin g tot) V3 r 
krachtin g botrof. 

(Rijksarchiof Gent. fonds Han s bek e . bun
del 145). 

Moedwilli ge a anvaring op de ~rugse Vaart 

Nadat de graafwerken . van do Brug
se Va a rt in 1623 volt o oid warGn. ontstond 
onder de reg o lmatigo vervoerdiensten per 
schi~ van reizigers en goe deren een dage
lijkse rechtstreekse verbinding tussen 
Gent en Bru gge en àmgekosrd; oe trek
schuit. die daze dienst vorze korde. werd 
de "grootte b aere (hl o " genoamd in verge
lijkin g met de kleinere marktschapen die 
(wekelijks) vanef de heerlijkheden naar 
de aloude steden vaarden. 

"Van bath als v8ertich jaa ren" 
h ad den do Van Pameles "het mae rtschip" 
bevaren "commende .wekelicx van Meirendre. 
Hansbecque, Bellem ende Aeltre naer 
Brugghe ende wederomk8erende." 

Zoals "synen vaeder ende voor 
saeten" het voor hom waren. was GhsGraart 
Van Pamele op vrij dag 8 april 1661 schip
per van dit markts~hip . 

Op die schuit. die in dG · richting 
van Brugge vaard e . z3ten talrijke perso-
n en "omle8gh e i:l de ron f" 0 f s ton den op 
het dek. 

Onder hen waren er verscheidene 
kooplieden : Marten Van Maldeghem fs 
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Roelants 66 j. en Jaacques L~mbrecht fs 
Jaecqu 8 s 56 j., b e iden "w oonends binnen 
de prochi s van H~nsbecqua", Ro~i8r De 
Witte fs Cornelis 56 j. en Passchier 
8ra ckena fs Jans 43 j., beiden "woonende 
binnen da prochie ven Landeghem", allon 
koopmannen "van lynen laeck a non", Pieter 
De Meyere fs Phles 33 j. uit "~sirendre, 
lansman ende cooph a ndel doends van lynen 
lasckenan", en Pister De Basts fs Gillss 
66 j. uit Landegem, "laecksc ooper van 
synon style." 

"Tussen Rostyne ande Sinte Jooris 
ten Distels" was het marktschip "te ghs
moate gecommen de baerge van Brugghe op 
Ghendt" "commende van Bruggh8" en "waerop 
schipper w~s Staven Jacobs." 

Ghesraert Van Pamele en Christof
fel Rootsaert "synen styffvaeder dis was 
staende an het roer ofte stier" hadden 
bij het naderen van de bargie hun "baerge
ken ofte meetschip gevo e rt .end e gestiert 
seer dichte an het lant ende soo gemaeckt 
lyber passage ende rlaetse omme de groots 
baarge te laeten passeren" daarbij "blyf
ven de soo ando cant soa neer ent lant eIst 
mogelicx was." 

"Niet joghenstaende dies" steven
de "de g roote baerge recht op ende jeghens" 
het "cleyn baerseken ofte maertschip, in 
sulcker voughe dat de baerge heeft gegeven 
Benen grooten stoodt ofte smuts an het 
baergeken". dat "seere w ~ s craekende." 

Er ontstond enige paniek aan 
boord waarbij "alle de persoonen. die op 
het maertschip waeren, an landt ende indo 
re v iere waaren sprynghende om hemlieden te 
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salveren vuyt vra8se dat hat b28rge ken in 
gronds Boude ga v e8 ren wesan" en "alle de 
menschon, die omlesghe int s8lv8 maert
schip WB eren, saera WBeren roupend e enda 
schroeuwend e vuyt benauthsyt van te ver
gaa n ende versmaoren." 

Terwijl dG bargie onbekommerd 
verder naar Gent . vaarde, bleek dat het 
martschip "door den stoodt" "19ck gewor
den" was en dat in de schuit "wBeter ge
commen" waSJ ook waran " sG nighe deylen 
afgaspronghen." 

Volgens de ge tuigenissen van de 
aanwezige kooplie de n, die hierover door 
"burchmeoster ende schepenen vande prochie 
ende he8rlyckhede van Hansbecqus" werden 
ondervraagd, gebe urde de aan varing moed
willig en had de barg ie "gemackelick con
nen passeren sander" het marktschip "te 
toucheren ofte intresseren." 

Wellicht had Jacobs, de schipper 
van de "groote baergo", het reeds lang 80 

het "cleyn baergoken" ge munt want reeds 
te voren had hij Van Pamele "v8rdrsscht" 
zijn schuit "in de gront te vaeren", al
hoewol deza tegenover Jacobs "ghe8n voor
gaande obstacle ofte contraversen en had
de ghemaeckt nochte gedaen." 

Ook na de moedwillige aanvaring 
had Jacobs nog dikwijls gedreigd het 
marktschip "in g ron ds te seylen". "door 
dsselve menasserynghe diavarssche persoo
nen vergoet syn afgebleven ende niet meer 
hun hebben durven betrauwen op" het kleine 
marktschip. 
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Was dit misschien de uiteinde
lijke betrachtin g van d8 (naijveri ge ) 
schipper van de "grootte baerge " ? 

(Rijksarchiof Gent. fonds Hansbeke. bundel 
144) • 

+ 

+ 

A. MARTENS.
De Pinte. 

+ 
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HET ERASMUSGENOOTSCHAP TE LANDEGEM: 

20 JAAR 

In 1952 had wijlen Jozef 
MARTENS ingezien dat bij hooI wat mensen 
de behoofte bestond om vrij. open en plu
ralistisch gedachten uit to wisselen over 
om het even welk onderwerp. Hij werd dan 
ook d~ stichter on de eofste voorzitter 
van eon vereni g ing die haar naam ontleend 
hooft aan die grote Nederlander die om
streeks 1500 met een voor die tijd ont
stellende ruimdenkendheid allerlei menso
lijke problemen in woord en geschrifte 
heeft behandeld : ERASMUS. 

Hst Era~musgonootschap heeft in 
het Landegeffis8 verenigingsleven steeds 
een "a p arte" plaats ingenomen : als .kul
turele vereniging heeft het zich nooit 
aan enige levensb8ic~ouwalijke of politie
ke richting gebonden. 

De gespreksavonden haddSn a~n
v~n~81ijk plaats in het Parochiaal. Tehuis 
tot zich; veie jaren geleden. een jammer
lijk incident voordeed met de geestelijke 
overheid. Achteraf is alles bijgelegd. 
maar intussen diende do vereniging uit te 
z1en naar oen ander lokaal. Eerst werd 
8en klaslokaal van de Gemeentelijke Jon
gensschool ter beschikking gesteld. maar 
dat bleek niet de ideale oplossing te 
zijn : ~chools. ongezellig en gespannen 
zaten de aanwezigen tussen de schoolban
ken. Het bestuur kwam toen op het idee de 
gespreksavonden "ten huize van" enKele 
(bestuurs)leden te be18g~en. Tot heden is 
die formule ideaal geblokon I 
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De tec hniuk die bij de gespreks
a vonden ge vol gd wordt is gewoonlijk deze 
één of ma ar gastsprekers leiden een be
paald onderwerp in en daarna wordt daar
over van gedach te ~8wisse ld. 

Bij het begin van elke cyclus 
stellen de leden zelf het p rogramma samen. 

De laatste jaren kwam8n op die 
manier o,e. de vol gende onderwerpen aan 
de beurt : 

- 08 mens in het arbeidsproces (dhr. J. 
Turf - E.P. LuykersJ 

- Pessimisme in de poëzi e (dhr. W. Hf.le-
saert) 

- Geboorterogeling (Dr. Willems) 
- Muziek en luisteraar (Pro f. Snacken) 
- De evolutie van de mens (Dr. A~ Gau-

thier) 
- Apart heid in Zuid-Afrika (Dr • . Bashof) 
- Seksuelo opvoeding (Juffr. A • . Baek) 
- Tsjecho-Slowakij e (J. Turf) 
- Ruimtelijke ordening (Prof. J., Boon) 
- Studsntenrevoltes (dhr. "'J. Weyns) 
- Ontwikkelingssamenwerking (Prof.W.DumonJ 
- Hoe erv~art de arbeider zijn ~ituatie 

(Jan en Robert, metaalbewerkers) 
- Te veel universitairen? (Prof. l~. · Oe 

Keys8r) 
- Katholiek en Protestant in Noord-Ier

land ( dhr. \lJalsh J 
- Jeugd en mo:jerne maatschappij (Prof. 

Snackan) 
- Gesprek met en over "Dolle Mine'sn 
- Anti-alkoholisme ( georganiseerd samen 

met de studentenklub "De Rudderslodders") 
- Wat brengt do. hervorming van het onder

wijs?(dhr. F. Moarkercke) 
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- Belgische pr r.Jbh, men (Prof. R. Tél vornier) 
- He t hi ppie-vo r schi jnsel (Jan en Polly) 
- Suriname, Nederland buiten Europa (dhr. 

K. Bouman) 
- Een kloof tussen Kunstwerk en Kijker? 

( dhr. Oe Naey e r) 
- Geschiedenis van h 8t o nd e rwijs in Belg ië 

(Prof . R. Tavernier) 
- W ~ t i s de funktie van de school? 

( dhr. G. Verc é'\e mptL 

In dezelfde zin en dezelfde 
gee st - open, vrij e n steeds de opinie van 
anderen respect o ren d - gaat he t Erasmus
genootschap verder. Wijlen Jef MARTENS is 
e r hel aA s ni o t mee r bij; anders zo u hij 
wellicht getuigen : "het Erasmusgsnoot
sch ap is gebleven W3 t ik er bij de stich
tin g me 8 bedo ~ l d hob ". 

Eli T'HOOFT. 

+ 

+ + 
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SPROKKELINGEN 

"Loro yn sche" soldaten in eon verlaton 
Hansbeke 

Een ni o t onbela ngrijk detail in 
de geschiedenis van Hansb ake ·werd opgete
kend in sen attestatie over Martsn ·Claeys, 
herbergier op · de wijk Reybroek. 

OeZ8 attestatie luidt woorde-
lijk 

"Wij ond8~schr8ven not abelen, 
insetanon ende seer na -bij ghobu o ren van 
Marten Claeys, 
attesteren bij deseH wBerachtich te wesen 

. ende goede mem orie te hebbe n, 
dat da n selvan Marten Claeys ten jaers 
1645, 
ten tijde dat de loroynen updo selve pro
chye enda daerontrent zijn ghecommen, 
twelck is ghesc hiet vande mae nt v a n Juny 
tot ontrent den XVen · October 1645, 
in sijn huys ghoen bier on heeft ghetapt, 
ten respecte dat hij Claoys beneffens alle 
ander ~ rochyaenan was gh e vlucht, soa vande 
loroynsche soldaten als fransehen vyant, 
twelck hem ho eft bolst sijn neeryngho van 
biertappen te d03ne; 
belo ven de tsolve anderma a l te declareren 
ertoe vormae nt zijnde. t oo rconden desen 
g roffier. desen 2 Septembre 1651". 

e n was onderteke n d door Bartholomeus 
Thijs en Guilliama Ohert, alsmede door Jan 
Van Hulle . Guilliame Claeys. Pieter 
Bekósrt en Guilliame De Bruyne met hun 
"merck". 

(Rijksarchief Gent. fonds Hansbeke. bundel 
144). 
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Ver ha ngin g aan de ga l g 

Eon doods vonnis, mot a ut s ntieko 
h a nd te k8nin ~ Gn van dogenen die het vel de n, 
is in he t oud archief v a n Ha ns be ke ve r
zeild (?) ge raakt. 

Het luidt als vol gt : 

»Om dieswille dat ghij J oa nn e s 
Lambrecht fs Jans, in de wanjelinghe ge
noempt Jan Van Lad euze, a udt vior a vijf
envierti g h jaeren, f,eborti g h v a n Etichove, 
Lande van Aelst, 
u. s~o verre vervoordert hebt. van in de 
maent Octobre ofte Novembre van den jaers 
1752, 
naerdien g ij, t e n huyse endo herb8rgho van 
Jan Oe Smet binnen de prochie van Leupe
ghem. benevens uwe complicen ende Frans 
Van Cauwenberghe coopman b innen de stadt 
van Mi dd e lbourgh in Zeelant, tot diepe in 
den avant, wijn bier ende brandewijn ge
droncken hadt, al t'welcke door den ~ e lv8n 
Cauwenberghe oock betaelt is geworden, 
met de selve uwe complicen, te resolveren 
van ditto Cauwenberghe te attaqueren 
e nde tot dies vuyt de selve herber ghe ge
gaa n sijnda mot de gemelde complicen tot 
achter de vijvers competerende d'abdije 
van Maegdendaele, 
den meerg emelden Cauwanborghe op da publi
cque baone aldaer afgewacht hebt, den 
welc ken corts daer naer gecommen sijnde, 
ghij met de selve uwe complicen verrader
lijck geagresS8ert ende bij de kele onde 
b8enen genomen hebt, dat hij ter aerden 
gevallen is, 
door de menighvuldi g e slaeghen ende quaede 
tracteminten, tot soa verre dat hij be
vre est sijnde vo or sijn leven t'selve door 
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b idd e n ende scho on soreKen mae r behouden 
Dn heeft, 
b oven dat ~ hij ge durend e do n selvon tijdt 
don voorse yden Cauwenberghe dieftelijcK 
ende met geweldt af g enomen he b t al ~ijn 
g heldt, t'g Dnn e hij over h~m was hebb e nde. 
be nevens sijne silvere snuyfdocze, scho e n 
ende broekgespen. welCK geldt ghij. be ne 
vens uwe complice n ter plae tse vende 
agressie gedeelt hebt. ende de silvero 
snu yfdooze te aoape geprasentaBrt he bt 
aen eene n sil versmet binnen de stadt 
Gesraertsberghe. mits gaders de ~ilvere 
schoenges~en bij u Doc k vercocht sijn ge
worden ae n oenen silversmet b innen de 
stadt Audenaerde. 
s oa alles breeder ten processe volghens u 
e yghene beKentenis se al s andersints compt 
te blijck a n den rechter om ge noughen, 
alle he t welcke niet lijdelijck ~ eijnde in 
ee n landt van rechte 'sonder bondigne 
straffe a nder ten exemple. 

soo ist dat wij. mannen van·leen e van den 
hove der heerlijckhede v an tar : borght in 
Ma rcke, gesien het proces c~imin8ol. cri
minelijck e nde 8xtraardinairlijck t'uwen 
laste beleedt bij sieur Pi8t8r ~ Anthon8 

Roman, bailliu v an desen have endo heer
lijckhede, hsessc h are causBofficy. bij 
requ8st 8 vanda sav e nentwintighst e n maarte 
1759. ende naerdere conclusien -bij hem 
bij pointen ende tichten respectivelijck 
v an den XXIVen ende XXVen Maarte : 1780 ge 
nomen. met edvijs van rechtsgeleerde. 
recht d8snde. 
wijsen ende condempneran u. tärcauseH 
en de tot reparaetie van da faicte hier 
vooren ende tonproces~s vsrm~ldt, 
ge leyt te watden ter otdinaire plaatse 
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patibulaire deser jurisdictie, om aldaar 
door den scherprechter aen 88ns galghe 
met de caarde Be n den hals gehenghen ende 
geexecuteert ta worden tot aan de dood 
daer naer volght, 
verclaerende alle de goederen soa meubele 
als immeubele, de l8en e n daer onder bo
grepen, gec onfisqusert ten Droffijte van 
de g onn e die het be hoort, de cost e n van
den processe e nde misen van justitU8 n·aer 
taxBetie alvooren ~eded uce8rt. 
actum ter maenisse vanden hOBsscher kan
nisse wijsdom ende condempnseti s van 
siBurs Dionisius Truyen, P.F. Truyen, Ja
cobus Vercleyen, Joannes Blandells, Joan
nes Lodins, C.A. Ogiers ende Jooseph 
D'Hondt met F.A. Vander Donckt greffi e r 
ende leenmannen van hove ende vergaede
ringhe extraordinaire desen VIllen April 
seventhien hondert tsesti g h, toorconden 
greffier." 

(Rijksarchief Gent, fonds Hansbeke, bun
del 145), 

A. MARTENS. 

+ 

+ + 
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60MBOARE 

DIALEKTWOORDEN en - WENDINGEN~~t het 

LAND VAN NEVELE 

Met deze rubriek. die we re gel
matig hooen op te nemen in ons t~jdschrift. 

kunnen wij allerlei richtingen uit.Onge
twijfeld kunnen wij hiermee niet meer de-. 
zelfde bedoeling hebben als de . Berst~ 

(verdienst elijke 1) Vlaamse dialeKtwoorden
verzamelaars uit de 19do eS4w • . diede nu 
oens uitgesproken dan WGer verholen be
trachting hadden hael wat ngoeds Vl aamse" 
wo orden in het Al gemee n Ne derlands opgeno
men t e k rij g (3 n (1). H et i sin t u s 5 en im m er s 
d u i d 8 1 ijk g 8,WO r den dat h 8 t t a alg eb r u i k 
niet gedikteard kan worden ·door één of en
kele taalkundigen. maar door de taalge
bruikende gemeenschap zelf. die a •. h.w. ge n 
"natuurlijke" selektie maakt uit de be-
s c hik bar 8 mag a I ijk h ede n. A Is. w 8 b·. v. z i 8 n 
dat vele woorden i.v.m. het traditionale 
landbouwbedrijf verdwijnen. dan komt dat 
niet doordat die woorden zelf niet goed 
hanteerbaar (meer) zijn. maar gewoon door
dat de zaak/de handeling waarnaar ze ver
wijzen aan het verdwijnen is. Misschien is 
het wel wat gewaagd dat selaktieproces in 
onze dagen (no g) 100% "natuurlijk" te noa
men: A.B.N.-invloed vi a schooL krant. 
radio en televisie enerzijds en steeds 
veelvuldiger kontakt met menssn uit ekono
misch (en bijgevolg meestal ook taalkundig) 
invloedrijker gebieden gaan die keuze 
steeds meer dirigeren, zodat we vroeg of 
laat. wellicht het eerst ~n de woorden
schat. tot een grondige (da arom niet to
tale 1) uitvlakking van de dialekten zul
lon komen. Men kan dat nu betreuren of 
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toejuichen, maa r vsol zal dat aan die heal 
wsarschijnlijke Gvc lutie niet veranderen. 
Die e volutia is zich ten an dere al ond e r 
onze oge n aa n het voltrekko n, alleen zijn 
wij ons er niet steeds v a n bewust. Toch 
zal het ieder van onZ8 leden al wel opge
vall en zijn dat een jongere of oudere ge
neratie niet meer sproekt zoals hijzel f en 
zijn leeftijdsgenoeten. Het dui delijkst is 
die tendens merkb aar in het woordgebruik. 

Met deze rubriek kunnen wij o.i. 
dus geen taalpolitieke bed oe lin ge n hebben. 
Het taalgebruik en de taalev o lutie zijn 
zelfs in het verle den immuun gebleken 
tegenover dergelijke ondernemingen. 

Wat kunnen wij da n wel nastre
ven? Als heemkundigen zijn wij allen ge
interessoerd in ons "h e em" in zijn ruimste 
betekenis, d us uitera ard ook in de mens 
die het heem bewoont en door zijn gedra
gingen op dat heem een neigen" stempel 
drukt. Een heel b ela ngrijk aspekt van dat 
gedragspatroon vormt de manier waarop wij 
o nze geda chten uitdrukken. ons taalgebruik 
van alle dag. In die optiek kunnen deze 
"dialekt-taaltuintjes" m.i. dan ook de 
volste zin en bestaansrecht hebben als na
dere. bewustere kennismakin g met onze -
levende en verdwijnende - dialektrijkdom. 
DGt houdt meteen in dat wij ons niet mo
gen beperken tot de heel speciale (vak)
woorden, maar ook alledaagse woorden uit 
onze streek moeten er aan bod kunnen ko
men. Ook van die woorden is het v aa k inte
ressant te weten waar Z8 vandaan komen, 
wat ze (kunnen) betekenen en in welk ge
bied ze precies gebruikt worden. O.i. 
wordt dit dus liever geen soort "raritei
tenkabinet" (al wekken de woorden die we 
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in deze eerste afle verin g bespreken mis
schien toevallig wol die indruk) 8n ook 
gee n "bureau voor taaladvies". 

Tot slot van deze inleiding nog 
8e n' paar technische opmerkingen. Allereerst 
wense n wij te beklemton en dat deze rubriek 
g8en monopolie is van óón of m 8~r mensan, 
maar van en vo or alle leden. Oe lezer (of 
vragenstellarTimag ook niet a ltijd Gen 
pasklaro oplossing voor alle aan ges neden 
problemen verwachten. Heel vaak immers 
geef t het "taalwonder" zijn gehciime n nfot 
prijs. In dat ge val delen wij 98rlijkhsids
he,lve alleon de bekende feiten en de moge
lijke veronderstellingen moe. 

Ons "Land van Nevele" ' vormt taal
kundig geen eenheid. Het hoeft dus geen 
verwo ndering of ongerustheid te wekken als 
sommige Cde mS 8ste ?) van de b e hand~lde 
woorden en uitdrukkingen ook wal buiten 
het Land van Ne vele voorkomen of, binnen 
het La nd van Nevele, slechts in één of een 
paar dorpen gebruikt worden. 

Vra ge n, naders info~~atie, aktie
ve medewerkin g en opbouwende kritiek zijn 
van harte welkom. 

1. BOMBOARE, BIMBOMBOARE, BOARRONKERE, 
BOOMRONKERE 

Dat zijn algemene benamingen voor 
de meikever die, blijkens een beknopte rond
vraag, .in ons studiegebied voorkomen. Die 
veelhe~d ean benamin gen voor zo'n klein ge
biedk~n op het eerste gezicht verwondering 
wek,ken, maar het is een algemeen verschijn
sol dat onze voorouders enorm vindin gri jk 
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zijn go wG es t bij he t gevan v an namen aan 
lagare. maar heel bekende diorsoorten (b. 
v.ooK de Kikk81~. de vlin der. de wesp. de " 
re ge nw orm.-enz:J. Van de benamingsn-voor 
de meikever is onlangs een kaart versch a
nen voor heel het Ne derlands t aa lgebie d 
( 2). In de legonda bij die kaart komen 
Zr:JmBar eventjes ~ verschille nde benamin
gen voor dat insekt voorJ 2 v an de hier
boven vermel de woorden uit onze stresk 
ontbreken dan nog. nl. bimbomboare en 
boarronkere. Misschien is dat te wijten 
aan het feit dat men in Amsterdam vo or 
onze stroek o ver weinig gegovans beschik
te. Uit ons st~diegebied zijn inderdaad 
maar 2 namen voor 2 verschillende plaatsen 
gekarteerd : boomronker voor Nevele en 
bomboare voor Lande s em. Boomronker komt 
volgen s ~ie kaart alleen in Oost-Vlaande
ren en in de buurt van Tielt voor (uiter
aard naast andere benamingen zoals meule
nare. ronkaard. averulle. enz.). Bom
böärCd)e is slechts voor vier plaatsen in 
heel het Ndls. taalgebied genoteerd. tel
kens in Oost-Vla a nderen : Landegem en Zo
merge m enerzijds en TemBa en Steendorp 
(Waasland) anderzijds. 

Wat is nu de oorsprong van die 
woorden uit het Land van Nevels? 

a. BOOMRONKER - B,OARRONKER : zijn allebei 
samenstellingen met -ro nker als 2de ele
ment. Dat ronker slaat uiteraard op het 
typische gebrom dat de meikever laat ho
ren bij het vliegen. Het eerste element 
maakt duidelijk waar het dier meest a l ver
toeft: boom- is hierbij vrij algemeen. 
boar- is iets specifieker. Boaren zijn in 
~Land v an Nevele immers Gen grote soort 
hazelnoten. Volgens de dialektwoordenboe-
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ke~ ish~t w60rd boar(d)note (betekenis : 
grote, maestal gekultiv9srdeqoort haze l
noot) algemeen verspreid in 06st- en West
VlaanderEn. Het woord is wellicht geIn
spiréerd op de vorm v an hot omhulsel waar
in de noot zich bevindt. 

b. BOMBOARE - BIM~OMBOARE : allebei h ~81 
wat moeilijker te verkl aren. Op het eerste 
gezicht zou men voor -boare weer kunnen 
denken aan de hazelnoot van hierboven. 
maa~ dat lijkt weinig ziMvol als we h~t 
gehele woord bekijksn. In het Waasch 
Idioticon (1900) van A. Joos (blz. 1'32) 
vonden wij het woord in de vormen bombaard 
en bombaar. Volgen~ een schriftelijke me
dedeling van J. STROOP (Amsterdam). die de 
meike ver-kaart samenstelde, heeft ,het woord 
te maken met bomba~deran, wat. v6l iens de 
woordenboeken,' o. a. betekent "leven. ' 1a-
wa a i mak en n . ( 3). Ook b 0 mb a r d e ( een S oor t 
orgelregister, laag van toonhoogte) ' en 
bomhardon '(koperen blaasinst~ument met een 
krachtig basgeluid) beho~en. ~t8ed~ vol
gens dhr. J.: STROOP, tot de'zelfde woord~ 
familie. Wij gelo v'en' dat . onze infOrmant 
hot hi er bij het recht~ ei nd heeft. Bij de 
vorige benamingen op -ro nker hebben wij 
immers al . gezien dat het typische geluid 
( gebrom) va~ de vliegend~ meikever wel va
ker tot de_ benaming v an het dier aanlei
ding gegeven heeft. Zow~l bombarde ·als 
bombardon rio~men iets wat · e9n' laag, brom
mend geluid 'veroorza akt; welnu, dia woor
den kunnen ook gemak kelijk op h8~di8r 
overgedragen ziJn dat ee n dergelijk geluid 
voortbrengt. 

Ten slbtte nog. iets over BIMBOM
BOARE, dat vol gens ón:ze ' ~ie g8 v8ns alleen 
in Landege~ ~~bruikt woidt~ Hot woord 

-1 06 -



lijkt me 8e n a fl s i ~j ing (nI. een klankn a
boots e nde uitbr 8idin g ) van bomboaro t e 
zijn. MisschlGn is d i s s e kurïdä ire benamin g 
o o k we l lichtjes in de hand gewerkt door 
8 e n a nd e r. gelijkaardi8 klanknabootsen d 
woo rd. n1. bimbombam voor klokken ge'lut. 

Besluit: de vier ben amin s en 'voor de mei
ke v e r zijn we llicht aila ge ïnspire e rd op 
het brommend gelui d dat hij ma a kt. Twee 
erva n, n1. boarrankere en bimbomboare 
zijn me allee n in het Land van Nevel s be
kend. 

2. De . NEUZE van het dak 

BeteKenis : het onderste deel van een stro
of pannendak dat over de muur uitsteekt 
( 4) • 

OP . het eerste .gezicht is ~r aan 
dit woord weinig te verkl are n : wegens de 
uiterlijke gelijkenis heeft er betekenis
overdracht plaatsge g repen van het li ~ 
chaamsdsel naar .de hier behandelde zaak" 
zou men kunnen d8 n~8n. T06h is de ~erk8-
lijkheid i.v.m. de oorspron g van het woord 
iets komplekser. Inderdaad, in de overi ga 
Vla amse dialekten k~mt dat woord in deze 
betekenis niet voor. wel kent men elders 
het enig szins gelijkaardige euzie (minder 
vaak oozie ), zod a t wij ons kunnen afvra
gen: is het Nevelse neuze (m e t hierboven 
vermelde betekenis) soms niet verwant metl 
ontstaan uit da t algemeen woord euzie? 
In het Beknopt Etymologisch Woordenboek 
v an J. VE RCOUILLIE (1925) (6). blz. 251, 
vinden wij over dat woord het volgende. 
Mnl. osis. eusie. uit x oveS8 - ohd (5) 
obisa ••• Go (6) ubizwa = overdekte plaats: 
efleid. van den stam van ov e r. 
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Vo or 8US~8 be schikkon wij hie~

mee over heel ou de bowijsplaatsen. Hoo 
kan het Nevolse nOUZG nu uit euzie ont 
staan zijn? Uit het huidige Nevels weten 
wij twee dingen met zekerheid : 1) nouze 
is er mannelijk en 2) v~ór een mannelijk 
w8orr. dat begint met oe n klinker staat. 
van het bepaald lidwoord, n~et de vorm de 
maar den (b.v. den akker). Als nu euzie-
het v OOr sta d i u m van Ne v e 'I s ~~ is ge -
weest. dan mogen wij veronderstellen dat 
men er ooit gesproken heeft van den euzie 
(of. met verdofte eindklinker. 8uze). 0 0 --- ' een b8pa~ld ogenblik kan dan het bewust-
zijn van de verwantscha~ tussen ove r -/ 
8uver- e n euz(1) verloren gegaan zijn, 
zodat men de verbinding dene~ze. daarbij 
denkend aen het ietwat gelijkvormige li
cha amsdeel ~~. als de neuze ging inter
preteren. Een dergelijke ontwikkeling is 
niat onmogelijk, heel waarschijnlijk zelfs. 
want er zijn in onZ8 dialekten nog meer 
dergelijke processen aan te wijzen: b.v. 
den uchtink + de nuchtink. Den van het 
lidwoord is dus naar het volgende zelf
standi g naamwoord over geheveld. Bij neuze 
(uit ~) zal dat proces wel vergemakke
lijkt zijn door de associatie met ~et 
vormgelijke lich aamsdeel. Het Nevelss 
woord neuze is dus wellicht het eindresul
taat van aen paar "taalkundige kortslui
tin gen" bij het vroegere woord euzli)e. 

(1) Zie hierov e r O.B. L. SAVER;,Een Meet 
jesZands diaZekt~oordenboek ~ 8erich
tenblad Jg. I, nr. 4. blz. 9-19. 

(2) Nl. in de TaaZatZas van Noord- en 
Zuid- NederZand. Ze werd same ngesteld 
door J. STROOP en gepubliceerd in 
1971 (af 1. 9, k a a rt 8). 
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(3) iJoorcZenboek der NederZandse TaaZ~ 
desl III. blz. 327. 

(4) Zie A. Jt-ÎNSSENS , Een verdweru:m be
roep: het 8trodekken~ Burichtenblad 
J g. III. blz. 16. 

(S) Oudhoo gd uits. 
(6) Gotisch. een Germaanse taal waarvan 

ons uit de Sda Beuw na Chr. al t8k~ten 
zijn overgeleverd. 

J. TAELDEMAN. 

+ 

+ + 
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K 'R 0 N I . E K 

1 . . ,VERSLAGEN 

Film + voordracht over BOL~ EN KEGEL
SPEL IN VLAANQEREN door Lic. Renaat 
VAN -DER LINDEN ta Lotenhulle op 

.' zo;rr;d'ag 19 maart 1972 

De ~oden -van het weer gaan maar 
:door, ons bij elke gelegenheid voetje te 
7lichteff : als het weer goed moet zijn, is 
het slecht (cfr. onze lentewandeling) , en 
het omgekeerde is evenzeer waar. Zondag 
19 maart was in alle ge val de eerste zo 
me rse dag van 1972 (zoals we er trouwens 
nadien .. geen meer gezien hebben) en de 
meeste laden ha dde n er de v oorKe ur aan 
gegeven zich in de natuur te wa gen. Toch 
hadden een 20-tal dapperen zich in Loten
hulle ;tussen vier muren "verschanst" om 
het effenaf formidabele "optreden" van 
dhr. Van der Linden bij te wonen. 

Allereerst lichtte de spreker 
in g rot·s trekken de psychologie van het 
s pe .l toe; h ier bij bet oog d e hij .d at het 
spel--een primaire behoefte is in de mens, 
dus . wellicht 8en noodzakelijk element 
vo:or het mentaal evenwicht (ook hier 
du~kt a nze T.V. als speldader weer als 
een gevaarlijk instrument opl ) . Bovendien 
iS ' dffar in de "geciviliseerde" samenle
vi ~g oen nieuwe dimensie bijgekomen : de 
doörhet onpersoonlijke werk en de socia
leuitvlakking opgehoopte spanningen ko
men via de individuele spelprestatie tot 
ontlading (zie b.v. het fait dat men zich 
bij ' he·t ' s'pel vaak identi ficeert met een 
of andere vedette) . 
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De gekommentarieGrde film was 
(afgezien van de technisch e moeilijkheden) 
een aangename ve rrassin g in die zin dat 
hij ons Konfronteerde met een wonderbare 
vari atie in de technieken die a lleen al 
in he t . bol- en kegelspol in Vlaanderen be
reikt worden (of werden). On z8 voorouders 
hebben zich werk 81ijk met Ben ongebreidel
de fantasia in het spel ' ge worpen'. Daar 
Kunnen wij in onze technokre.tische samen
leving allee n ma a r afgu nsti g van zijn. Nu 
wordt in de vrij e tijd de sociale isola
tie nog gsa Ksentuserd. 

Bewondering hadden wij bij het 
bekijken van de film uiteraard oOK (en 
zelfs op de eerste plaats) voor het enor
me prospektiowerk e n het uniek e organisa
tietalent van dhr. VAN DE R LINDEN zelf. 

Na e e n korte pauze vol gde dan 
e e n besprekin g van hst onderwerp; na en
kele technische vragen over de film e n 
het bolspel zelf, kwam he t gesprek van 
zelf op do inleiding van de spreKer : de 
psychologie ( en dus do soci a le betekenis) 
van hst spel, me er bepaald v a n h e t bol
spel. Vooral het feit dat praktisch 
overal de jongeren zich van het (bol)spsl 
afgewend hebben, riap bij het relatief 
jonge publi e k heel wat vragen op. Dhr. 
VAN DER LINDEN wees daarbij op 8e n alge
mene kreativiteitsarmoede bij de heden
daagse mens, vooral in de ontspannings
sektor. Elementen die da a rtoe hebben bij
gedragen zijn ongetwijfeld de T.V. (die 
steeds meer kijkvee aankweekt) en de per
fektionerin g van de tr~nsportmiddelen, 
waardoor de menselijKe kontakten vluchti
ger worden e n de fysisch 8 luiheid sterk 
toeneemt. 
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Wij danken dhr. VAN DER LINDEN 
v an harte voor zijn intsressant bezoek 
bij ons : na ast ssn retrospektiev8 v an 
een verdwijnende speltechniek bracht hij 
ons naar eon kritische be schouwi n g o ver 
de zin on de (d)ev aluatie van sp e l en 
ontspanning in het verladen en het heden. 

" , " 
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LENTEWANDELING "NAAR OE LEIEKANT" ~.l.v. 

dhr. H.J. CASSIMAN op zo nda g 16 
6Dril 1972 

Ondanks de slechts weersomstan
digheden (en de konkurrenti e v a n de wie
lerwedstrijd Parijs-Rou ba ix) kreeg dhr. 
CASSIMAN aen "Oe Vos" in Vossela~8 toch 
nog Gon 75 -tal tr~uwe wandela ars onder 
zijn hoede. Een deskundiger gids ha dden 
wij moeilijk kunnen aanwerven : dhr. 
CASSIMAN is Ben kind van die stroek en 
maakte er ook oen studio over om het di
ploma van toeristische gids te behalen. 

Om 14.15 u. zette de kleine 
karav aa n zich in beweging en via de vaak 
vermelde en gerestaureerde kerk van Vos
selare bereikten wij op de Kouter de 
p I a at s w a a r d 8 V r 0 eOg era Mei rel in d 8 S ton d . 
Dat was oe n eeuwenoude g rensboom. die in 
1940 ( co rlog) afgebrand is. Ov e r die 
reusachtige uitgeholde boom vernamen de 
wandelaars allerlei buitensporige verha
len; volgens sommi ge n kon Ben hele Vo sse
laarso klas erin schuilen. anderen be
wearden dat men er gerust een "boom" in 
kon kaarten. 

Oe volgende haltes waren het 
Kasteel van Meiro (eerst e vermolding in 
1353. huidig gebouw van 1923) en op 
Bachte de heel mooie Raesboomkarel. Via 
MQaigemhoek kwamen wij aan het verste 
punt van onze wandeling: het prachtige 
kasteel van Ooidonk. Dat kasteel wordt 
vanaf ca. 1230 vermeld als eigendom van 
de heren van Nevele. In do 15de en de 
16de eeuw werd het sen paar keor verwoest. 
Het huidige bouwwerk word aangevat door 
de familie dela Faille. die het eigendom 

-115-



in 1592 had gekocht. In 1864 kwam dit 
unieke ranaissancokastael in ~et bezit van 
de huidige 8i ge naars, de familio 't Kint 
d a Roodonbeke. 

Misschion kan de Heemkundige 
Kring (in sopt ambo r ?) 8e ns een sp ocia al 
bezoek brengen aan dit pronkstuk van het 
Land van N8velo ? 

Via de Blauwe Poort en het huis 
waar E.H. Baziel De Craene, stichter van 
de Vlaamse Poëziedage.n. nog verbleven 
heeft, bereikten do wandelaars hot dorp 
van Lssrne. waar even gerust werd. 

Omstreeks 16u. werd de terug
tocht aangevat die ~ns.eerst in het unie
ke kader rond het kasteel van Crombrugge 
bracht. De Blauwpoortstraat is inderdaad 
een nog gaaf bewaard en rustig hoekje van 
onze streek. Langs de -Moerstraat kwam de 
inmiddels sterk verbrokkelde groep wande
laars aan de laatste halte : het Groot 
Goed ter Msersche te Vosselare. De boer~ 

dorij staat nu wat eenzaam en boomloos 
aan de rand van de Kouter (de eigenaar 
wenst Z8 echter in de nabije to~komst 
wear in het groen te steken), maar zij ge
tuigt nog steeds v~n een ver en groot ver
leden. 

Omstreeks 17.45u. was iedereen 
(?) moe maar gezond W8er aan "Oe Vos". 
Hartelijk dank aan dhr. CASSIMAN voor de 
deskundige begeleiding bij deze nieuwe 
ontdekkingstocht. De Vlaeminck versloeg 
Merckx op Franse bodem; wij versloegen 
de T.V. in eigen stroek I 
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2. AANKONDIGINGEN 

08 tokenwedstrij d voor de leer
lingen van da derdeg raa ds jaran uit het 
Land va n Nevel e wordt beslist oen sukses. 
Na a r wij menen hebben weer alle scholen 
deelgenomen. Een neutrale jury selekteert 
nu de werken di e bij de proklamatia ten
toongesteld sn /of bekroond zullen worden. 
Per school wordt één laureaat aangeduid. 
De prijsuitreiking en de tentoonstelling 
hebben plaats op ZONDAG 25 JUNI om 10.30u. 
Alles vindt W8er plaats in de bovenzaal 
van het Navelse gemeentehuis (waarvoor 
hartelijk dank aan het ge meentebestuur). 
Wij hopen op de aanwezigheid van vele le
den. alla leerlin ge n en hun ou ders. De 
tentoonstellin g blijft diezelfde dag toe
ga nkelijk tot 18u. 

Na 25 juni sluiten wij geduren
de een tweetal maanden de boe·ken ·. In .·sep
tember hopen wij samen met onze leden 8en 
zo interessant mogelijke ~ieuwe cyclus 
aan te vatten. Suggesties in dat opzicht 
zijn altijd heel erg welkom. Misschien 
kunnen wij al een bezoek aan Ooidonk weer
houden. Op de laatste bestuursvergadering 
is ook al even gesproken over de organi
satie van een tentoonstelling van kunst
werken gemaakt door personen uit het Land 
van Nevele (schilders. beeldhouwers. kera
miekers. tekenaars. atsers~ kunstfotogra
fan. enz.). De plannen zijn nog vaa g . dus 
ook hier weer zijn allerlei "tips" heel 
welkom. 

Honderd jaar geleden stierf te 
Gent de Nevelenaar Leonard LOVAERT. zowat 
de bekendste Vlaamse orge lbouwer uit de 
19de eeuw. Wij dachten dat zoiets door 
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onz8 vere ni ging uiteraard in herinnerinB 
gebracht moet wordon. Dankzij de mede
wer king van dhr. Gh. POTVLIEGHE (M8 srbe
ka bij Ninove). specialist terzak e, kun
nen wij die herdenking a ls volgt de nodi
ge luister geven : over 8en paar weken 
verschijnt een ekstra-aflevaring v a n ons 
tijdschrift. integraal gewijd aan L. 
LOVAERT. 

3. BOEKENNIEUWS 

Graa g kondigen wij 88n interes
sant 8n lijvig kunstboek aan dat de emi
nente volkskundige Renaat VAN DER LINDEN 
eerstdaags publiceert: De Ikon9grafie 
van Sint-NikZaas in VZaanderen lLsd eberg. 
Drukk. Erasmus. 1972). Over dat boek la
tan wij mat genoegen de auteur zelf aan 
het woord. 

"Kennen wij Sint-Niklaas ? Ja 
en n8e n. Ja. wij kennen hem, wann8er hij 
als 88n geschenkheilige jaar~ij~s de bra
ve kinderen erkent 8n verwant, wanneer 
hij in december - en sinds tientallen ja
ren vroeger - door de wereld rei~t en 
rijdt, te paard, op een stoomboot, per 
helikopter. Neen, wa kennen hem niet. 
wanneer we zoeken naar de zin van dat 
mysterie, dat sinds eeuwen ongewijzigd is, 
sn n aa r het wezen van de goedheid, die 
altijd onuitputtelijk blijf tc 

Het vreemd verhaal van zijn le
van vangt aan met een wonder: toen he t 
dienstmeisje na de geboorte het kind wou 
wa ssen. stond het minutenlan g met gevou
wen handen recht in het bekken. Zo gaat 
he t verder. Oude boeken sn kunstenaars en 
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ook h 8d 3n dna~s e arti Gstan bi e den ve l s ve r
ha len e n voors tellin gen v a n hem. 

Sint- Ni kl a as bevrijdde drie ge
n 8 r ~ als di s Ks izer K o nstan~ijn in Ge n ke r
ker had l a ten o p sluiten. t oen een j a lo e rs a 
gene r aal die mannan val s h ad a~n ge kl e 6zd . 

Sint-NikI8 ~ s vo rdadi g t armen en ZW 0 kkan; 
a ls bissch op rukte hij he t zw aa r d uit de 
hand van de beul di a o p h e t punt stond 
d ri S onschul d i g v o r o ord e8 lden t e onthoof
d e n. Een verarmde edelm a n kon zijn drie 
dochters niet uithuwe lijken vol ge ns zijn 
stand en hij was van p l a n uit g eldg ewin 
zijn dochters aan de prostitutie over te 
lever9n. De jon ge Niklaas ha d van zijn 
overleden ouders ee n ontzag lijk f o rtuin 
geGrf d . Hij vernam hot lot v a n dit gezin 
en gooide dri e maal een beurs vol goud in 
de wonin g van de e delman die s a men met 
zijn dochters wer d gere d . Hij verscheen 
zelf s an schippers in nood. bij de mast 
van hun vaartuig en stilde de storm. 

Zestien dergelijKs legenden 
leest u in dit boe K. Maar u ontdekt er 
veel meer in. Weini ge heiligen Kunnen er
op roemen én in het West e n én in het 
Oosten vooraan te staa n. Dit is het geval 
me t deze kinder - en volksheilige di e de 
jeug d in het Westen e n 6ud en jon g in het 
Oo sten fascineert. U ziet de kerk in 
Turkije, waar de sint begr a ven la g tot in 
1087. toen hand e laars uit Bari hem ont
voerden om hem n a ar de ha ven in Zuid
Italië over te brengen. U verneemt en 
ziet in beeld. hoe pelgrims en vissers er 
hem jaarlijks in mei eren. Maar na a st de 
uitvoerige inleiding en slot be schouwingen 
vormen de voorstellingen van Sint-Niklaas 
in Vlaanderen de hoofdbrok. Da vi d Teniers. 
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Ger a rd Da vi d . J a n Prov ost. Gaspard de 
Crayar. Jos. Ca sier, J a n v an Rillaert. 
Ern e st van den Dri ess ch s . GJsta a f Pijl. 
Ed gard Tytgat. Felix en Ton et Timmerma ns. 
Léo n Spilli a ert. Jules de BruycKer, 8nz •• 
honderden ~nb8Kanden hebben zijn fi guur 
8 n legenden uitgebeeld. U vindt mee r dan 
zeshonderd bes chrijvin ge n , onder ge br a cht 
in zes hoofdstukken : de uitverkoren 
sint, de redder, de beschermer, de ge v e r, 
de d1"'e ige r, de sint zonder at tributen en 
de oosterse pre Zaat. 

Bij hst begin v an achttien 
hoofdstukk e n sta a t een samenvatting in 
het Duits. Engels, Frans. Itälia~ns . ~n 
Spaans. Vreemde lezers weten aldus nauw 
keuri g . welke v oo rstellingen in het 
hoo fdstuk aan bod Komen. E8~ gr~ndig uit 
gewerkt re g ister voor personen- 8 n plaats
namen. zaken .• e8n schematisch overzicht 
va n de vo o rstellingen per e e uwen per 
werk vergemakkelijken het opzoeken van na
men en gegevens. Dit kunstboek be vat meer 
dan tw ee honderd vijfti g clichés en is g e
drukt op kunstdrukpapier, ' op formaat 
30 x 22 cm. IJ 

Voorlopi g kan men het boek bij 
dhr. R. VAN DER LINDEN zelf best8ll~n 
( a d re s : God vee r de g 8 m s tra at, 9 620 . Zot te.
gem ). 

De auteur tekent ~ lle eksempl a
ren. Het kost ingenaaid 750 frank. in ge
bonden 900 frank. Na het verschijn en en 
in de boekhandel kost de uit g ave 1400 
frank. Een buit e nk ~ nsje dus voo~ dB gega
digden. die zic h wel moeten haasten want 
de opla gs is beperkt. 
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4. VA RIA 

- Na Landeg s m 8 n Lotanhulle heeft oo k 
Ha nsbeke aBn onze v ere ni g ing es n s ub sidi e 
t oege ke n d. woa rvoor onze hartelijke de nk . 

- De Nev 8 l se Boeten- en Tuin dersgilde bo
staat 50 jaar. Dat wordt ' met de no dige 
luist er gevier d . On ze v ere nigih g juicht 
daarbij voo ral het v olgen~~ initiatief 
v a nwege he t ge meentebes tuu r toe : Ba n 
elke oude hoev e wordt 90n kera mi ekp l aa t 
b e vesti gd met de oude n eam v a n het b e
drijf erop. De platen w0rden gesch onken 
door het ge meent ebe stuur e n vervaardigd 
door da Neve lan aar Mar c Os Ket e laars. 

- Doo r de Besten dige Dep ut a ti e van de 
provincie Oost-Vlaan de r e n wordt voor 1972 
as n prijsvraag voo r heemkun de uit ge schre 
v a n. Aa n die prijs is 8en bedrag v a n 
10.000 fr. verbonden. De prijs wordt 
vo orb ehou de n a3n een heemkundi g8 studi e 
over Oost-Vlaanderen of 8 en onderdeel er
van. 09 studie mo e t een omvang he bbe n van 
ten minste 75 b l z. get y p te tekst (25 re
gels per blz.). 

De uiterst e datum van inzending 
is bepaald op 31 oktober 1972. 

De inzendingen kunnen vra cht
vrij to egezo nden wor den aan dhr. Gouver
neur v a n Oost-Vla anderen. Di e nst vo or 
Culturel e e n Socia le Aan g e legenhe de n. 
Bisdomplein 3. 9000 Gent. 

- Het a fsterven v a n de Ne vels e orgel
bouwer Lson a rd LDVAERT. honderd j a ar ge
leden. wer d door dhr. Kamiel O'HOOGHE. 
concertorganist e n directeur van he t 
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Koninklijk Muziskconservatorium to Brus
sel, herdacht met het uit b ren ~8 n van een 
fonoplaat waarop hij 19de-eeuwse muziok 
op de ~est-b8waarde Loveertorgels ver 
klankt. 

Zodra dia Dleat in de handel is. 
worde n de leden van onze vereni ging op de 
hoogte gebracht, aldus 8en bericht van 
dhr. Gh. POTVLIEGHE. 

+ 

+ + 

-122-



5. LEDENLIJST 

Op 1 juni 1972 telde "HET LAND 
VAN NEVEL E" 218 le den "I Een formidabele 
vooruitgan g dus, die zowel voor de leden 
als voor het bestuur een stimulans moet 
zijn om, in een vriendschappelijke sfeer, 
steeds naar een hoger peil te streven. 

Z.E.H. F. AER ENS, MEIGE M 
J. AND RIES, LANDEGEM 

oOL. BAEYENS, HAUWAART 
A. BAUWENS, MEIGEM 
J. BEERT, LOTENHULLE 
Z.E.H. R. BERNAERT, BASSEVELDE 
G. BOGAERT, LANDEGEM 
M. BONAMI, NEVELE 
A. BOONE, LOTENHULLE 
B. BOONE, LOTENHULLE 
Dr. J. BOONE, NEVELE 
A. BRAOT, LANDEGEM 
Mej. J. BUYSSE, POEKE 
H. CASSIMAN, GENT 
Mevr. G. CLAEYS, ZOMERGEM 
Mej. J. CLAEYS, LANDEGEM 
B. CLAUS, LOTENHULLE 
H. COCQUYT, LANDEGEM 
Mevr. P. COCQUYT, BRUSSEL 
R. COCQUYT, MERENDREE 

oOJ. COPPENS, LANDE GEM 
R. COPPENS , LOVENDEGEM 
V. COPPENS, LANDEGEM 
J. CORNELIS, NEVELE 
R. DAUW, GENT 
J. OE BAETS, HANSBEKE 
E. DEBBAUT, LANDEGEM 
Mevr.G. DE BEUL, LANDE GEM 
L. DE BOEVER, HANSBEKE 
Graaf B. de BOUSIES - BORLUUT, HANSBEKE 
G. DE BRABANDER, LANDEGEM 

o steunend lid 
00 = erelid 
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J. DE BUCK. LANDEGEM 
A. DE BUSSCHERE, GENT 
G. BUYSSE. LOTENHULLE 
T. OE CLERCQ, BRUSSEL 
DE CLERCQ-DOSSCHE. LANDEGEM 
M. DE CLERCQ, GENT 
R. DE CLERCQ. GENT 
F. DE CRAENE. HANSBEKE 
L. DE CRAENE, LOTENHULLE 
M. OE DAPPER, PETEGEM aid LEIE 
G. DE GRAEVE. NEVELE 
A. DE GROOTE, LANDEGEM 
E .H. A. DE JAEGHER, LOTENHULLE 
A. DE KE, DRONGEN 
S. OE KEYZER, NEVELE 
Mevr. R. DE LANGHE. LANDEGEM 
H. OE LEY, LANDEGEM 
O. DELDOF, LOTENHULLE 
H. DE MEYER, LA NDEGEM 
A. OE MEYER, LOTENHULLE 
M. DE MEYER, LOTENHULLE 
P. DE r1EYER. LOTENHULLE 
P. OE MEYER, LOTENHULLE 
P. DE MOOR. LOTENHULLE 
W. DE MUER, AALTER 
M. T. DE MUYNCK, ST. MARTENS-LEERNE 
A. DE PAEPE, LANDEGEM 
R. DE PAEPE. LANDEGEM 
A. DE PAUW. LANDEGEM 
W. DE PAUW, NEVELE 
A. DEPROOST, SINT-AMANDSBERG 
L. DE ROO, LOTENHULLE 
G. DE ROO, LOTENHULLE . 
R. OE ROO. LOTENHULLE 
A. DE SCHRIJVER. LANDEGE~1 

G. DE SCHUTTER, OOSTAKKER 
°Z.E.H. DE SMET, ZDNNEGEM (BURSTl 

E. DE SMET, EEKLO 
Mej. Ch. DE VOS, NE VELE . 
W. DE VOS. GENT 
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E.H. J. DEWITTE, SINT-AMANDSBERG 
G. DE WULf. DRONG EN 
R. DH AENENS, HANSBEKE 
W. DHAENENS . HANSBEKE 
D. DHOOGE, NEVELE 
W. D'HOYE. MELL E 
W. DIAZ, NEVELE 
H. DIERICK. GENT 
X. DOBBELAERE. NEVELE 
R. fRANCOIS, EREMBODEGEM 
Z.E.H. V. GAUBLOMME. GOTTEM 
E. GEIREGAT. NEVELE 

°GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE, BRUSSEL 
GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK. HANSBEKE 
E. GHYSSELS. LANDEGEM 
J. GOETHALS. KALKEN 
R. GOORMAN. HANSBEKE 
W. HAELVOET, MEIGEM 
Mevr. HAERENS-VAN WASSENHOVE. LANDEGEM 
M. HAERS. AALTER . ~ 
R. HAESERYN, SINT-~MANDSBERG 

M. HAUBOURDIN. LANDEGEM 
L. HAUTEKEETE. LANDEGEM 
D. HAUTEKEETE, MEIGEM 
f, HAENEBALCKE. LANDEGEM 
R. HERf4AN, GENT 
G. HEYNSSENS. LANDEGEM 
A. HOLSBEKE. VOSSELARE · 
L. HOLVOET. BERCHE M 
A. HUYSSE, LANDEGEM 
A. JANSSENS. NEVELE 
Z.E.H. JAMEE, NEVELE 
E.Br. O. JOOS, TURNHOUT 
KLOOSTER. LOTENHULLE 
A. LANGERAERT. LOTENHULLE 
R. LANGERAERT. HANSBEKE 
R. LEENKNECHT. HANSBEKE 
M. LEYS. HANSBEKE 
O. LOOTENS. GENT 
M. LDOTENS. ZULTE 
W. LOOTENS. NEVELE 
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R. LUTTENS, MERENDREE 
J. LUYSSAERT, LANDEGEM 
A. MARTENS, OE PINTE 
E.H. C. MARTENS, MUNKZWALM 
C. MARTENS, NEVELE 
E.H. C. MARTENS, NUKERKE 
R. MATTHEEUWS, HANSB EKE 
A. MESTDAGH, POESELE 
F. MESTDAGH, GENT 
G. MESTDAGH, LANDEGEM 

°Z.E.H. F. MICHEM, VINKT 
Mej. Y. MEYSKENS, GENT 
M. MICHIELS, VOSSELARE 
Mevr. MICHIELS-ORNELIS, AALTER 
J. MOERMAN, DEINZE 
A. MOEYKENS, DRONGEN 
G. MORTIER, NEVELE 
E. MORTIER, LOTENHULLE 

°0. MORTIER, NEVELE 
R. MUSSCHE, LANDEGEM 
R. NEIRYNCK. LANDEGEM 
W. NEIRYNCK. LOVENDEGEM 
R. NOTTEBAERT, MEIGEM 
H. PANHUYSEN. HANSBEKE 
Mevr. A. POPPE. SINT-AMANDSBERG 
G. POTVLIEGHE. MEERBEKE 
W. QUINTYN, HANSBEKE 
L. ROOZE. DEINZE-ZEVEREN 
V. ROS. LANDEGEM 
R. ROMBAUT, SINT-AMANDSBERG 
A. ROWAERT, BACHTE-MARIA-LEERNE 
H. RYCKENBOER. SINT-DENIJS-WESTREM 
E.H. Deken L. SANTERS. NEVELE 
L. SAVER, NEVELE 
G. SCHAECK, LANDEGEM 
A. SCHELPE. LANDEGEM 
A. SCHELSTRAETE. SINT-MICHIELS 
Mej. A. SCHELSTRAETE~ HANSBEKE 
J. SCHELSTRAETE, NEVELE 
J. SCHERPEREEL, HANSBEKE 

°G. SCHOLLIER, GENT 
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A. SEGHERS, SINT-AMANDSBERG 
M. SPOELDERS, LANDEGEM 
E. STANDAERT, VOSSELARE 
L. STANDAERT, L A~DEGEM 

Ir. L. STOCKMAN,AALTER 
J. TAELDEMAN, LANDEGEM 

oOProf. Dr. R. TAVERNIER, GENT 
E. T'HDOFT, LANDEGEM 
J. T'HOOFT, LANDEGEM 
F. TIETENS, HANSBEKE 
Baron J. 'T KINT DE ROODEBEKE, 

BACHTE-MARIA-LEERNE 
Prof. Dr. V. VAN ACKER. SINT-AMANDSBERG 
A. VAN BRAECKEL, MEIGEM 
G. VAN BRUSSEL, BRASSCHAAT 
J. VAN COUTER, HANSBEKE 
J. VAN DAMME, DEINZE 
J. VAN OE CASTEELE, SINT-AMANDSBERG 
M. VAN DE KEERE, HAN SBEKE 

oR. VAN DEN ABEELE, SINT-MARTENS-LATEM 
A.&D. VAN" DEN BERGHE, VOSSELARE 
J. VAN DEN BOSSCHE, LOTENHULLE 
Mej. VAN DEN HEUVEL, NEVElE 
R. VAN DEN HOVE, LEDEBERG 
KPN KOT VANDEPUTTE, GENT 
Dr. VANDER HERREWEGEN, EEKLO 
R. VAN DER VENNET, HANSBEKE 
A. VAN DE SOMPEL, HANSBEKE 
E. VAN DE SOMPEL, GENTBRUGGE 
E. VAN OE VELDE, MEIGEM 
A. VAN DE VELDE. LANDEGEM 
J. VAN DE VELDE , LANDEGEM 
C. VAN DE VOORDE, HANSBEKE 
D. VAN DE VOORDE, HANSBEKE 
W. VAN DE VOORDE, LANDE GEM 

op. VAN DE WALLE. LANDEGEM 
R. VAN DE WALLE, LOTENHULLE 
R. VAN DE WALLE, LANDEGEM 
G. VAN HERREWEGHEN, GENT 
A. VAN HESE. GENT 

-127-



A. VAN HOECKE. LANDEGEM 
oOOr . VAN KERCKHOVE, LANDEGEM 

A. VAN NEVEL. MEIGEM 
G. VAN PARYS, NEVELE 
M. VAN RENTERGHEM, LOTENHULLE 
J. VAN SEVEREN, LANDEGEM 
M. VAN SEVEREN. LANDEGEM 
A. VAN SPEYBROECK, LANDEGEM 
F. VAN WASSENHOVE, SINT-MA~TENS-LEERNE 

B. VAN WONTERGHEM, NEVELE 
°c. VE RBEKE, LANDEGEM 

Mej. L. VERMEI RE, LANDEGEM 
E.H. G. VERMEUL EN, ZWIJNAARDE 
J. VER SC HAEVE. LOTENHULLE 
Mej. M. VERSTRAETE ~ POEKE 
A. VERSTRAETE . VDSSELARE 
D. VERSTRUYFT. NEVELE 

oODr. J. WANNYN. NEVELE 
J. WINNE. NEVELE . 
VRIJE GEMENGDE SCHOOL. ZEVEREN-DEINZE 
VRIJE MEISJESSCHOOL. . VINKT -DEI NZE 
VRIJE MEISJESSCHOOL. HANS6EK E 
VR IJE JONGENSSCHOOL. HANSBEKE. 
VRIJE SCHOOL. POESELE-NEVELE 
GESUB. VRIJE SCHOOL, LANDEGEM 
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I N HOU 0 

- A. MARTENS. Iets over schand
palen te Hansbeke ••• 

- J. VAN SCHOOR. Cyriol Buysses 
"Oriekoningenavond a 

door het N.T.G ••••• 
- J. LUYSSAERT. Elk lid zijn 

naam (lIl) ••••••• 
- A. MARTENS. Dorpsgebeurtenis

sgn uit vroegere eeuwen 
- E. T'HOOFT. Het Erasmusgenoot

schap te Landegem ••• 
- A. MARTENS. Sprokkelingen •• 
- J.T •• Bombaare. Dialektwoor-

den en -wendingen uit 
het Land van Nevele •• 

- KRONIEK 
1. Verslagen •••••• 
2. Aankondigingen. 
3. Boekennieu\vs •• 
4. Varia •••••••• 
5. Ledenlijst ••••• 

+ 

+ + 

Blz. 

64- 72 

73- 7S 

76- 87 

88- 96 

97- 99 
100-103 

104-111 

112-116 
117-118 
118-120 
121-122 
123-128 
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