('5è)"-f~,d
Berichtenblad van de heemkundige krtilg

HET LAND VAN NEVELE

1972
,

jrg.m,afl# 3

Berichtenblad v an de Heemkundige Krin g
HET

l A NOV A N

N E VEL E

Derde jaargang. aflevering 3 - okt. 1972
De Heemkundige Kring "Het land
van Nevel ~" he eft als wer~gebied de gemeenten Bachte - Maria-Leerne. Hansbeke.
landegem. lotenhulIe, Meigem. Merendr ee.
Nevele. Poeke, Poesele, St.-Martens-leerne,
Vinkt; Voss6lare en Zeveren-Deinze.
De vereniging streeft ernöer de
studie van ons heem te bevorderen, de resultaten ervan te publiceren en aktief bij
te dragen tot de bescherming en het beheer
van ons leefmilieu. Daartoe organiseert
zij geregeld voord~achten, die- en filmvoors telli ngen. tentoonstellingen, uitstappen en wandelingen. Alle leden worden op
die manifestaties uitgenodigd en kunnen er
gratis aan deelnemen.
Het -jaarlijks te betalen Zidgeld
bedraagt 100 F. (gewoon lid). 250 F • .
(steunend lid), of 500 F. (erelid) en kan
overgeschreven worden op P.R. 627982 v an
"Het land v an Nevele", Vossalarestr aat 16.
9840 landegem.
Bijdragen voor ~et Berichtenblad
dienen te worden toegestuurd aan redaktiesekretaris J. TAElOEMAN. Muizendale 10.
9840 landegem. Andere briefwisseling aan
voorzitter J. lUYSSAERT, Poeldendries 11.
9840 landegem.
+
+

+
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In memoriam ANTOON SCHELSTRAETE
Aalter 25-10-1918 - Gent 23-8-1972
Op 23 augustus 1972 ontviel ons
alweer een trouw lid dat vanaf het prille
begin in 1970 onze aktiviteiten m8t belangstelling en kennis van zaken gevolgd
heeft. Rechtstreeks heeft hij zich in
onze vereniging niet meer onder de
schijnwerpers geplaatst. Antoon SCHELSTRAETE was van nature eerder een stille
werker en zijn resterende gnergie wenste
hij terecht te gebruiken voor zijn gezin
en zijn beroep.
Antoon Renó SCHELSTRAETE werd
te Aalter geboren in de laatste oorlogsdagen van 1918. Naast hem vulden nog 13
andere kinderen de ouderlijke woning.
Door zijn begaafdheid en de inspanningen
van zijn ou~ers was hem een dBgelijko intellektuele vorming gegund. In 1960 promoveerde hij tot licentiaat in de Germaan se Filologie aan de Rijksuniversiteit te
Gent. Daarna was hij leraar aan het Vrij
Handelsinstituut te Sint-Michiels bij
Brugge.
Eon langdurige ziekte ondermijnde al sedert ettelijke jaren zijn gestel tot hij ons voor enkele weken uiteindelijk nog e nigszins onverwacht maar
helaas definitief ontviel.
Voor zijn verwant e n en zijn nabije vriendekring zal de nagedachtenis
aan zij n menselijke kwaliteiten nu ongetwijfeld het dierbaarst zijn.

- 130 -

"Het Ls nd van Nevels" wil als
laatste ~ r oe t voor a l de wetenscha p pelijke
verdienste van deze oud-N8velen~ar even
memoreren. Antoon Schelstraetes promotie
in 1960 was op de eerste plaats het resul taat van een degelijk proefschrift dat
o.l.v. Prof. Dr. A. Van Elslander tot
stand \tJas gekom8n en handelde over CYY'iel

Buysse. Zijn NeveZse peY'iode (1859 - 1896).
Ik herinner me nog zeer g oed dat Prof.
Van Elslander in zijn kolleges over de
Nsvelse schrijver herhaaldelijk de naam
van de aflijvige citeerde bij de behandeling van Cyriel Buyss8s literair debuut
in de jaren 1880.
Met zijn proefschrift heeft
Antoon Schelstraete op de eerste plaats
bewezen dat Buys s e zich al geruime tijd
vó~~ zijn eerste publiknties (1885-86)
intens maar in stilte met scheppend werk
had beziggehouden. Verder bevat zijn
skriptie een schat aan biografische gegevensove~ de Nevelse auteur. een boeien de milieuschets over Nevels in de tweede
helft van de 19de eeuwen een merkwaardige uiteenzetting over de manier waarop
Buysses eerste romans tot. stand gekomen
zijn (geïllustreerd aan "Sursum Corda").
Voor ons blijft Antoon SCHELSTRAETEverder leven als sen man met heel
veel aanleg voor wetenschappelijk werk.
gek onkretiseerd i n zijn uitstekende
Buysse - studie.
J.

TAELDEMAN.

+
+

+
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BIJ

DE

KAFTFOTO

De kaft biedt een foto van aen
van de schoonste landelijke woningen van
Nevels. waar de ver~ouwingswoede nog geen
vat op gekregen heeft. Zij is gelegen in
de Ham. nr. 9.
De oudste Vermelding en van een
hoeve op die plaats dateren van 1682.
Toen was de "hofstede ende lande daer
mede gaende" eigendom van Lieber Mortier.
Ook op de kaart van FERRARIS
(1769 -1777) treft men die hoeve aan. Wel -

licht is ze enkele jaren vroeger ver nieuwd of verbouwd . want de gevelankers
dragen het jaartal 1767.
Omstreeks 1840 is de woning
grondig vernieuwd. De vensterramen zijn
toen van tralies voorzien. Dat is typisch
voor de "hongerjaren" : de afgelegen hoeven moesten toen inderdaad op éllerlei
manieren beveiligd worden tegen (heel
vaak uit noodzaak) pl~nderende benden.
Zelfs het venster in de zijgevel heeft
stevig traliewerk voor zich !
De woning is zuidelijk gericht.
wat in onze ~tr8k8n heel veel het geval
is. De oude stalling is naar het oost en
gericht.
In 1860 was deze hoeve eigendom
van Maurits Cackaert. landbouwer.
Nu woont er Maurice Van Nevel;
de eigenaar is ons medelid veearts
Dr. BOONE ui t Neve Ie.
+
+

+
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ZANTEN

uit

NEVELE

- DE SLECHTE JAREN
re jaren 1840-1850 staan in de
geschiedenis bekend als de "zwarte jaren"
van armoede 8n ellende (slecht e graanoogsten, aardappelplagen. werkeloosheid).
DDk in Nevels moet die slechte tijd zich
sterk hebben laten vo elen. zoals blijkt
uit e8n aantal berichten in de toenmalige
pers :

De Bro ede rm i n (2 4. 4. 1 84 9 )

" 0 e u i tg e h 0 n gerde bewoners v a n de Blasiusdrieschstraat
en de Zijstraat te Nevel s hielden jacht op
elke hond. nadat men in de gemelde straten
geen enkele kat meer aantrof."

Jou zon a Z de 8 F Zan d zoe 8 (1 -: • 2 • 1 8 48 ) : In het
kanaal v an Schipdonk kwamen veel scheepjes aanleggen die mest brachten voor de
landbouwers. Het 10ss8n gebeurde door be woners van do Blasiusdriesstraat en de
Franse straat."oeze losasrs zochten oerst
tussen het mest naar de aardappelschilIen.
deze werden gewasse n geroosterd op de
stoof en zo opgeten."
Hierbij dient opgemer kt te worden dat aardappelen hier toen weinig
v oorkwamen. want de oudste aanplanting in
Nevels dateert van 1777.
- ZWARE BRANDRAMP
Op 19 augustus
's nachts brak brand uit
v an Pieter van Nevel (nu
Oale" van L. De Me ester ).
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1870 om 2.30 u.
in dG stelling
het "Hof ten
Alle stallen -

met 11 runderen, 4 melkkoeien. 1 vette
vaars, stro en hooi werden door het vuur
vernield. De schade bedroeg toen 24.000
fr.
(Notulen van de Navelse Gemeenteraad,
jaaroverzicht 1B70).
- AANHOUDING van PASTOOR SOMERS te NEVELE
Dez8 pastoo~ h ad desed van
trouw aan de Franse Republiek niet willen
afleggen en dook onder. Hij verschool
zich bij landbouwer Vincent. die in de
Meulenaerestraat (nu Van derCruyssen~
straat, woning B. Van Wontergheml - woonde.
Samen met diens zaan, die geweigerd had
zich als soldaat aan te melden. had hij
een schuilplaats op de zolder. Op 13
februari 17gB ' werden ze echter verklikt
door een Ne velenaar. Franse soldaten omsingelden de woning. Op levensgevaar wron g
de jongeman zich door esn hoog zoldervenstertjedat niet in het oog werd gehouden en kon zo de vlucht nemen. De priester
wilde dat nadoen, stroopte daartoe zelfs
zijn hemd uit maar kon er niet doorheen.
De geestelijke werd aangehouden, mishandeld en afgeranseld. Ondertussen kroop de
jonge Vincent langs de haag naar ~et
kreupelhout en verborg zich in een droge
gracht. Hij hoorde de wachten schreeuwen
en vloeken : "Langs hie r. langs hier is
hij ontsnapt". Met hun spiesen staken ze
in de gracht rond hem heen maar ,ze vonden
hem niet. Toen alles stil was, sloop hij
naar de Dodemanstraat in BaarIe. waar nog
andere jongelingen in de bossen ondergedoken wa~8n, en hij verbleef daar lange
tijd.
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Pastoor SOM ERS werd naar Gent
en in het Rasphuis opgesloten. samen met nog 9 anderen. Hij verbleef er tot 19 februari 1798. toen hij
wegens ziek~e vrijgelaten werd.
oV8rgebr~cht

(Gegevens uit het kerkarchief van Nevels).
- TOLRECHTEN
Na de verharding (met stenen)
van de weg Nevele-Poesele-Lotenhulle werd
op het grondgebied van Nevels een tol
("barrière") opgericht te~ hoogte van dè
herberg "Het Goedje". Op 28 maart 1859
werd die tol als volgt vastgesteld
1 paar wielen : 3 cent
2 paar wielen of 3 wieion
5 cent
met paard of muilezel of 4 ih~espannen
trekdieren : 5 csnt
5 trekdieren : 8 cent
6 trekdieren : 10 cent
7 of 8 trekdieren: 20 en 30 cent.
Oe tolwes aangeduid door een
staak die verlicht moest zijn tussen 1
november en 30 maart. Bij man~schijn was
die verlichting niet verplicht.
Deze "barrière" werd afgeschaft op 16 november 1867.
(Uit de Notulen van de Gemeenteraadszittingen te Nevele).
- HET OPLATEN van 8en BALLON
Op de wijk Akker hadden eertijds vele volksspelen plaats ter gelegenheid van de kermis: mastklimmen. kik-
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vorskoers. hondenkoers. valiezenkoers.
zaklopen. kuipkesteken en paardenKoers
langs de Oasehekouter (toen nog een aardeweg) lokten veel volk.
Op Pinksteren van 1888 zou men
echter een ballon oplaten 1 Die belIon in
dik papie~, met een meter doorsnede en
versierd met de Belgische driekleur hing
al twee weken tevoren voor het vensterraam van de herberg "In de hoop van Vrede"
bij K. Verplaetse. Op de kermisdag kwam
dan de man die voor d3t spektakel zou instaan. "Stien Joos", aangewdndeld in groot
ornaat met wandelstok, hoge hoed en heren rok ("pieteleir"). Oe ballon werd aangebracht, openg~ro1d en met zilverpapier
behangen. Onder de ballonopening hing men
een spons die in spiritus gedrenkt was.
Stien stak met een zeKere waardigheid de
spons in brand, waarop de ballon de
hoo gte inging tot ze hem niet meer konden
zien.
Later werd het oplaten van een
ballon een vaste kermisattraktie, in
Nevels en omgeving lange tijd met "Stien"
als vedette. Hierbij gebeurden wel eens
onvoorziene dingen, maar dat alles verhoogde nog het spektakel. Zo gebeurde op
een schuttersfeest eens het volgende :
een sterke wind deed de ballon schuin
wegdrijven en hij schoot in brand.
Als "Stien" zijn taak volbracht
had, wreef hij zijn handen af, nam zijn
hoge hoed af als groet en wandelde waardig verder ••.••
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-

CHOLER/:\, f"lORBUS

Velen hebben wal v an deze v reselijke ziekte gehoord. Minder bekend is
misschien det Nevele er in de jaren 1830
fel door geteisterd werd, bij zo verre dat
de gemeenteraad op 18 april 18 32 de vol gende maatregelen moest goedkeuren om de
ziekte te bestrijden:
1. "Allen der gemeente, binnen het dorp,
moeten 2 mael daags de strate n kuischen
en met water besproeien op een behoorlijke manier te weten :
's morgens om 9 uur en 's namiddags om
4 uur."
2. "Alle eigenaars der kleine woondsten,
zullen na 3 dagen na deze afkondiging,
hunne woningen binnen en buiten witten
m8 t Ie ven d 8 n k a I k J f a u te zal 0 p hun n e
kosten worden gedaan."
3. "Alle woondsten v an het armbestuur zullen door de administratie kosteloos wor den gekalkt."
4. "Alle bewoners moeten in de 3 dagen
hunne beerputten uit ruimen en behoorlijk
zui veren als ook gene minste vuiligheid
op de straten laten liggen welke slechte
reuk kan bij brengen.»
5. "lUIe Bengelanden der waterlopen zullen
verplicht wezen behoorlijk de grachten te
z~iv8r8n en de waters hunne loop te geven
om alle onheijlen te v ermijden."
6. Verder werd een kommissie belast "om
ook na te zien de gesteltnisse der slaap-
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in ge der g emeene klasse." Die kommissi~
bestond uit : Francies Vermeire - onderpastoor, Jan Tesselij, Jan-Baptiste
Ma enhout en Jan-Baptiste loontjes.
De gemeente richtte ook een
hospitaal in : in het Dostbroek stond een
kapel (nu van Onze-lieve- Vrouw) waarin
men voortaan 6 tot 8 personen kon verzorgen. Felix Blomme was daar geneesheer.
Om de kosten van dit alles te dekken zou
men een kollekte houden bij de gegoede
ingezetenen van de gemeente.
(Uit de notulen v an de Nevelse gemeente raad).
- INSLAANDE BLIKSEM
In het dagblad De Denderbode
van 17 augustus 1890 (blz. 2) trof ons
volgend bericht :
"Het verschrikkelijk onweer v an
zondag heeft v ooral in Vlaanderen schae
aangericht. Te Nevele rond half drie ure
zat de huis v rouw v an Jan D'Haenens eene
moeder van zeven kinderen rustig aan de
stoof. Twee kleinen stonden aan hare
r e chterhand, terwijl zij een derde op
hare schoot te eten gaf. Op eens bij
enen felle donderslag, drong de bliksem
binnen langs de schouwen wierp moeder en
kinderen bewusteloos tegen de grond. De
kinderen bekwamen g8en letsel, doch de
moeder heeft lang bewusteloos gelegen.
Waarschijnlijk zal zij he"t gebruik van
haar arm enige tijd missen."
A. JANSSENS.
+
+

+
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HAERENS.
Hetzelfde als Aerens. maar met esn hypercorrecte h gespeld. Arent is hetz~lfde
als Aernoud. Een ~fsta mmelin g van Arent
werd Aerents of Aerens genoemd.
CLAUS.
Zoals Claeys (1) is het een verkorte vorm
van Nicholaus.
LEYS.
Ley is een variant van Loy uit Elooi CS).
Een afstammeling van Ley werd Leys genoemd.
MATTHEUWS.
Naam van de evangelist Matthaeus.
MEYSKENS.
Zoals de naam Meysensone vermoedelijk een
vari ant is van Meynsen sone (assimil atie
van !l.:!-~. vgl. veinster - veister) CS) is
~eyskens vermoedelijk een variant van
meynskens. een verkleinwoord van MainS8.
Mainse is een afleiding van een Germaanse
meinMeino. Meineken (7).
- naam. vgl.
.
Het kan ook gewoon het Middelnederlandse
woord meiskin "meisje" bevatten. Een kind
van een ongehuwde moeder kon gemakkelijk
die naam krijgen, want een afstammeling
van meysken werd meyskens genoemc.
ROMBAUT.
Mannelijke voornaam Romboud, uit het Germaans hrom - bald.
ROWAERT.
Waarschijnlijk een Germaanse naam.
BRECHENMACHER (8) citeert voor het Duitse
taalgebied Rohart uit Ruothart.
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SEGHERS.
Mannelijks voorna a m Segher, uj.t het Germaans Siger (9). Oe afstammelingen van
Segher kregen de naam Seghers.
TIETENS.
Afstammeling van Tieten of Tietin. Tietin
is een vleivorm voor Tiet, dat we kunnen
v erklaren uit de Germaanse naam Thiodo,
Tisdo (10).

(1)

BeriohtenbZad van de heemkundige
kring "Het Land van NeveZe", jr. 2,

afl. 4, blz. 169-176.
(2) F. DEBRABANoERE, Studie van de Per-

soo,n snamen in de KasseZrij Kortrijk.
(1350-1400), Handzame, 1970, blz.123.
(3) M. GYSSELING-P. BOUGARo, L'onomastique · oaZaisienne , à Za fin du 13e
si è 0 Ze, L e u ven - B-~ u S S 8 1 , 1 9 63, b 1 z • 33 •
(Dauid AngZious
Dauwe ZEngZes).
(4) M. GYSSELING-A.G.F. KOCH. DipZomata
BeZgioa ante annum miZZesimum oentesimum soripta, Brussel, 1950. blz.

=

133, 252.
F. DEBRABANDERE, o.o., blz. 273.
(S) Ibid., blz. 302.
(7) J.K. BRECHENMACHER. EtymoZogisohes
(5)

Wörtel?buoh der deutsohen Fami Ziennamen, GlÜckburg/Ostsee. 1958-62. dL
2, blz.

251.

(8)

Ibid., dl. 2. blz. 424.

(9)

M. GYSSELING-A.G.F. KOCH. o.o • .;
318. 217.
Ibid., blz. 70, 391.

(10)

J.

LUYSSAERT.

+
+

+
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blz.

DORPSGEBEURTENISSEN UIT VROEGER EEUWEN
EEN ONEERLIJKE MOLENAAR
Op verzoek van ,Baudewijn De
Meyere, baljuw, werd do~r de wethouders
van Hansbeke op 30 april 1636 een onder zoek ingesteld tegen Jan De Clercq,
dorpsmolenaar, die reeds enige tijd van
onregelmatige handelingen verdacht werd.
Enkele dorpelingen legden hieromtrent voor de schepenbank, "inde presentie" van de molenaar, be~warende beschuldigingen af.
Gi11is Van Hulle, 47 j. oud, getuigde dat hij aan Jan Verniers "vier
mueokens (1) ooorne" had gekocht "ende
tse~ve behoor~iok met een goede gebrande
viertaeZe (2)" had gemeten vooraleer de
huisvrouw van Verniers het samen "met
haere baokte ooorne" naar de molen had

gebracht. Bij het nawegen van het afgehaalde meel had hij vastgesteld "dat

vuyte voornomde baakte te aort quam ontrent een muedken aoorne."
j.

Joos De Meyere fs. Nicolaes. 32
oud, had een vooraf gewogen "baokte

ooorne H "naer de mueZen van Jan De

C~eraq"

gebracht en het nadien door zijn knecht
laten afhalen. Er werd "bevonden datter

vuyte voornomde baakte weZ thien pont meZ
meer vuyt genomen was dan treoht." De
Meyere had "sijnen anaepe" "terstont
1.Vederomme gesonden", die de molenaar op
de vingers ' tikte met de woorden : "GhijZieden hebt 1.Ve~ thien pondt meZ te vee~e
vuyt ons baakte ghenomen" waarop de '~uZ
der". die het tekort bijpaste. antwoordde:
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"Mijnen knecht moet hem verabuseert hebben."
Jan 08 8 r a U liJ er, 35 j. 0 u d, V 8 rkl aarde dat hij had "gemeten ende ghelve-

ghen met een behoorlicke gewichte Bes
meuckens coorne" en "ontrent drij steenen
(3) mel" te weinig ontving. Het tekort
werd echter door de molenaar niet teruggegeven, die beweerde : "Iaaei:' vuyt uwe

backte meer genomen dan behoort3 iak en
hebbe tselve niet gedaen. "
Pister Verstraetsn fs. Gherolf,
30 j. oud, liet "swijnneaost up de meulen"
malen maar stelde achteraf vast "datter

onder inden voarseyden Baak was ligghende
gruys ende ander nateur van mel ghelijck
ofte tselve hadde ges·~cht ofte gebuyhelt
gheweest."
Pieter 8eckaert, 24 j. oud, verklaarde dat hij van "een muecken taeruwe",
wegende ongeveer 27 à 28 pond, slechts 22
pond tBrugkre8g. Toen hij de knecht van
de Molenaar hierover aansprak, had deze
geantwoord: "Ick en hebbe tselve niet

gemaelen nochte gheweghen~ mijn meester
moet hem ve~abuaeert hebben."
Ook Symoen Van Houcke, 43 j. oud,
had de molenaar terechtgewezen die hem

"'ten diversche reysen heeft gereBtitueert
vier pont mel twelcke hij up sijnen mueZene te veele genomen hadde."
wist Gillis De Backere
j. oud,
te vertellen dat Jan De Clercq "muelenar"~
ongeveer 3 jaar geleden, "twee ofte drij
Tens~otte

"capeteyn vande prochie" (4), 36

appelboomen of perreboomen up taasteel"
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had gehaald "endede8eZve" had "geplant .
up de hofstede vanden heere"~ waar hij
woonde. De ambtenaar beweerde dat deze
bomen nadien door de molenaar dievelinrrs
werden "verplant ende vuytgedaen vande '"
hofstede vanden heere" en werden geplant
op de hofstede, die hij aan Ph1lips Thijs
verpachtte . Dit werd door Cornelis
Bayens, die bij het k arweitje had geholpen. bevestigd.
(Rijksarchief Gent. fonds. Hansbeke. bundel 144).
.

Inhoudsmaat voor koren.
(2) Verwant met"vierendeel" : maat voor
graan. G8~rand: wellicht geijkt.
(3) Steen: gewicht (~ 6 pond).
(4) Eerste veldwachter .
(1)

VERBODEN TE VISSEN

"Louys Mee8san,

lan8man".

30 j .

oud. was pachter van een omwalde hofstede
te Hansbeke. toebehorend aan "Jan Huybens

tot Gendt"

(1) •

.

"Inde maent van Juny 1659" vroeg
Don Alexander de Guernoval aan de boer
/lomme te moghen visschen in het ~aeter
ofte wal~ het geen door deze word ge wei gerd "mits hij 8u'lck consent niet en vermocht te gheven, ghe~crckt den v~sch was
toebehoorende den voorseyden Huybens."
Niettegenstaande dit verbod kwam
de edelman "inden avontstont naer sonne

onderganck met sijnen knecht ende andere
persoonen", die op zijn bevel "eenighe
quantiteyt van visch" uit de wal vingen.
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Deze verboden vispartij werd.
tijdens de "informaetie preparatoire ge-

hoort bij burchmeester ende schepenen
vande prochie ende heere Zickhede van Hansbecque" op 4 october 1659. door Marten Van
HuZZe fs. Sacharyas Zansrrian" 68 j . oud en
zijn knecht "Frans Vergate jonckman" 33 j.
oud. getuigen ter zake, bevestigd.
Tijdens dezelfde ondervraging
verklaarde de plichtgetrouwe pachter dat
hij op die avond "tseZve ghe~aere wordende" aan de vissers had gevraagd "waeromme

sij daer waeren vissahende ende wie hemlieden ertoe consent hadde ghegeven"~
waarop Don Alexander riep "dat hij soude
in huys gaen ende swijghen ofte dat hij
hem onverre soude schieten met sijn roer".
Mees&man, die zich ingevolge dit
dreigement bevreesd terugtrok, had echter
het voorval aan het klokzeel gehangen.
Toen hij enige dageh later de
adellijke heer langs de straat, "seer naer
het huys van Jan Lefebuere" tegenkwam,
vroeg deze hem toornig "oft hij gheseyt

hadde dat hij gevischt soude hebben inden
wal van Sieur Jan Huybens. "
Volgens de verklaringen van de
landmail had de verbolgen Don Alexander hem
op het bevestigend antwoord "willen onver-

resahieten met sijn roer."
Gillis Vander Ghinst, koster, 40
j. 0 u d, die t 0 8 V a lli g va 0 rb ij l i e p, h ad
gehoord dat Messman tegen de edelman zegde

"dat hij sijnen haene van sijn roer niet
moeste uptrecken omme te schieten."
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" Op 29 juni daaropvolgend ontmoettede b~er "ande kerake" opnieuw Oon
Alexander dis "was vuyttreakende sijne

rapiere (2)~ dreeghende ermede te griefven" zodat de landbouwer "van vreese quam
geZoopen door het huys" van Jan Ghysels
fs Jans.
(Rijksarchief Gent, fonds Hansbeke, bundel 144).
(1) Pachthof in de
(2)

V~Qrdestraat.

Lange puntige degen.

EEN BETRAPTE INBREKER
Op 3 mei 1696 zat Jan Morthier
fs. Pister, 50 j. oud, "ghesupsti "t;ueert

offiaier (1) der proahie ende meereZiakhede van Hansbeke" in "het huys van
PhiZippe Van MaZdeghem tavernierop den
wijak van Reybroeak" in gezelschap van
Nyclays Mynsberghe, Joos Maryn en andere

"die waeren gheaommen om den vont te maken." (2)
OmstrBe~s middernacht stapte hij
op "ende aZeer hij in sijn huys is gegaen"
hoorde hij "een gheruahte van t'bassen

van eenighe honden~ presumeerende datter
eeniah vremt voZak op de baene was."
Zoals het een onverschrokken
veldwachter past. verschool hij zich

"aahter sijn huys omme aZdaer te hooren
ofte siene watter gaende was."
"CortB daernaer" hoorde hij "iet
araeaken aen het huyseken~ de aude smesse
gheweest tot Reybrouak" waarin "CatheZijne
Verniers fa. Jaeaques jonghe doahter"
woonde.
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Toen hij behoedzaam naderkwam,
denkende aan neenen dief die daer in wilde breken". was "het craecken ende bre-

eken vande Zeucke ende het vallen van het
aleem van het huyseken U duidelijk hoorbaar. Hij hoorde ook "de deure oppendoen",
iemand binnengaan en Ifiet roeren ende ram melen ande rebbanck (3) binnen het huyse ken. It
Nadat hij "eenen stock ligghende
achter sijn huys" had gehaald en terug
was "ghecommen tot anden deurstijl" was
de dief "besich met iets te verhandelen
ende verZegghen."
Op dat ogenblik kwam iemand (die
Gi1116 •. Jongman. 23
j. b leeK te zijn) "Zancxt de straette
ende hem siende" is Morthier "naer hem
stiZZekens toe gheloopen" zeggende :
Cornelis Rc obier ·Ps.

"Compt met miJ.J hie1" is eenen dief die
wij suZZen vanghen. /1 Hij gaf Cornelis een
mes "omme hem te assisteren ofte diffende ren in noot. "
Intussen was Cathelijns Verniers.
28 j . oud. di8 te bed lag. nin haer
eersten slaep siJndelt op het gerucht
"wacker geworden". Toen de deur werd geopend was zij stilleksns opgestaan "ende

om uyt vreese haer te solveren onder
haere coetse (4) ghearopen"; zij hoorde
"oppendoen haeren rebbanck waer inne Zaah
haere cZeederen ende ZiJnwaet ende montcost. "
Vergezeld v an Cornelis Roobier
sprong de onbe v reesde politieman in het
huizeken en gaf in het donker de dief
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"eenen slaah met den stoak." "Hem retire rende tot ande deure" riep hij vervolgens
luidkeels "naer de ghebueren om ter
assistentie te aommen, datter diefven
waeren" en zond zijn metgezel "ten huyse
van PhiZippe Van Maldeghem omme sijnne
aorden. "
Op het alarm kwam Pieter
Morthier. die als dienstknecht bij zijn
broer woonde en er 'in de schuur sliep.
toegelopen alsook Arent Le Parcq . Maryn
De Meester fs. Adrian en Lieven Van
Vynckt fs. Joos.
De inbreker. die intussen als
Jaecques Lamme fs. Pieter werd herkend.
poogde nog "uytten huyse te aonnen ende
gaen loopen~ maar kreeg van Pieter
Morthier "eenen stoodt met sijn roer."
Hij werd tenslotte door de "offiaier"
"ghehantvast ende gheapprendeert" en "ter

assistentie van Cornelis Roobier ghele veert ten huysse ende in handen van den
heere BaiZliu."
Ondervraagd door de "burah-

meester ende ~ahepenen mitsgaeders leenmannen der proahie ende leenhove" van
Hansbeke op 6 en 8 mei 1696. gaf Jaecqu8s
Lamme noodgedwongen een opsomming van hetge e n hij gedurende de laatste jaren had
gestolen en vertelde meteen ' aan wie h i j
de ontvreemde waar had verkocht :

- drij meukens bouaquit .. aen wijZent
Jaeaques Coopman
- anden voorseyden Coopman •• 4 meuken
aooren
aen Joos Truye~ thuwelij~k ghewees~ met
de wedewe vanden voornomden Coopman ..
vier meuken rogghe
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- an de üJedelVe Jaecques Coopman, dael~naer
üJedelVe ende noch is van Joos Truye .. een
meuken taY'UlVe
- an CatheZijnne De Rijcke een meuken
tarulVe
- aen CatheZijnne Autermans tlVee meukgns
tarulVe
- aen Pieter Rougens een broot van 12 à
13 pont
- ande lVedelVe Joos Truye 2 pont garen
- aen Jan De Reytere tot 3 à 4 maeZ 2· meukens coorne .. t'eZcker reyse
- 3 à 4 meukens boucquit an Pieter Coopman
ten div~r8sche stonden
- 6 meukens rogghe ende üJeZ 8 meukens
boucquit .. aen Pieter Coopman aZs aen
sijn huysvraulVe
- aen Jaecques CoZpaert diverssche reysen
cooren tarulVe bouoquit ende vZas tot
eenen steen
- an Jan De CZercq .• ontrent 3 pont garen
- anden voornomden Jan De CZeroq een meuken Zijnsaet
- eyers •• aen Jan De Clercq sijnne vrauüJe
ende dochters •• soa dyckmaeZs dat hij
daer gheen ghetal en can af decIaren
- an Jan Verstraette fs Jans een meuken
tarulVe
- aen dhuysvraulVe van Joos JuZiaens .. een
meuken tarulVe ende 1/ 3 van een pont
gaeren
- an Jan Bekaert •. een meuken taruüJe
- an Jan Goethals een meuken tarulVe
De verkochte waar werd ont vreemd

"ten hUyBe van sijn vader ende moeder" en
bij Geeraert Isserman, Jaspard Oe Sutter,
Baudewijn Maenhaut en de weduwe Pieter Van
Maldeghem.
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In afwachting van het vonnis
werd de gevangene opgesloten "in de
aepipag~ vanden Gpave CasteeZe" te Gent.
In een akte van 14 mei 1696 werd
door de "heepen BaiZZiu ende Mannen van

Leene vanden CasteeZe ende Audepbupah van
Ghendt" aan de wathouders . van Hansbek~ ge adviseerd Jaecquas Lamme "te aondemnepen
op een sahavot tep plaetse opdinaipe ghe geesseZt te wopden met saheppe poeden tot
den Zoopenden bloede 3 midtsgaedeps te
bannen uyt dese ppoahie ende heepZiakhede
ende uyt de ppovintie van V1aendepen voop
den tijdt van dpij jaepen. "
(Rijksarchief Gent, fonds Hansbeke, bun del 144).
(1) Tweede veldwachter.
(2) Den vont maken : verwant met von(t)-

nisse: recht spreken.
(3)
(4)

Rebbanck < rechtbank
Bed.

=

het aanrecht.

A. MARTENS.
De Pinte
+
+

+
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EEN PROBLEEM IN VERBAND MET HET OOSTVELD
TE HANSBEKE
Het Oostveld. op het gehucht
Hamme. is blijkbaar oen van de laatst in
kultuur gebrachte gronden te Hansbeke.
In het ~Zantboeak", vernieuwd
anne 1700 en in gebruik tot op het einde
van het oud regiem (1), wordt het in het
vierde beloop "Velde en Ham" onder het
perc8elnummer 235 nog aangeduid als:

"Het OOBtveZt (2) ofte gemeynte~
groot achthien gemet twee hondert en
vijftiah roeden" (3).
Op een uittreksel (bijlage I)
van de "aaerte figurative" van Hansbeke,
opgemaakt omstreeks 1700 door Joos De
Deken gezworen landmeter, wordt dit eertijds uitgestrekt terrein. ter grootte
van circa 8,5 ha .• nader gesituGerd.
Gelegen in de noordoostelijke
hoek van de "proahie" werd hst omsloten
door de meers e n langsheen de "beke ofte
oaZe" komende uit de richting van Bellem
(Bellembake) en door de "ooBtdonaken"
bezijden de "oruYBoaZene" (Vaardeken),
die de grens vormt tusssn Hansbeke en
Merendree.
Man bereikte het veld aan de
westzijde langs de er doodlopende "Hammestrciete" en in de zuidelijke hoek langs
het "Loakstraetjen".

-151-

Op het einde van de 189 eeuw
was het nOostvelt" . no g een gr ote onvruchtbare vlakte, bestaande "in heye ofte
weede ~ rondt begraaht", doorkruist met
enKele veldwegen.

Het was gelegen nin 'tenalos
vande Jurisdiatie van Nevel" (4) en
"altiJt vrij bleven van pointingen" (5).
Het terrein werd sedert mensengeheugnis door de dorpelingen, die in het
geh u eh t "Hammestrae te" woon den, a Is . gemeenschappelijke grond in beslag genomen.
Ze dolven er het leem uit de
bodem, waarmee ze hun "stedekens" bouwden
of herstelden} ze staken er turf, dat op
stapels tot brandstof werd gedroogd; op
zonnige pleKKen werd het geroot vlas opengespreid; het schrale gras lieten ze af grazen door hun vee; zelfs de "kudde
sahaepen Van het aasteelgoet" ' werd
er
soms samengedreven om te grazen.
Door de wethouders van HansbeKe
warden deze workzaamheden op het nDostvelt" oogluiKend toegelaten en nieMand
werd aangemaand hiervoor enige lasten te
betalen.
Zelfs toen in 1768-1769 8en

"sekeren persoon op tselve velt heeft gebauwt een woonhuys~ ende afgedolfven een
paraheel erve van ontrent 200 roeden van
tseZve veZt~ tot sijn ghebruyak sonder
aonsent van iemand" werd tegen deze onwettige ingebruikname niet gereageerd.
In 1773 werd beKend dat opnieuw

"een armen

persoon~

noahtans vremde ende
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van Hansbeke niet gheboortigh 3 van inten t1:e" was 0D het Oostveld "ende met consent
vanden heer Baron van Nevel 3 als tselve
besloten in aijn jurisdictie"3 "een nieuw
huyseken" te bouvJen "op t s e Zve ve lt 3 ende
daer Van te nemen eenighe erfve tot sijn
ghebruyck Ir.
Hierover werd in de wstsvergaderingen door bur ge meost e r en schepenen v an
Hansbeke (6) lang gepala verdJ zij waren
immers "bedught dat 3 soo sij sulcx niet en

connen beletten 3 alle arm volck tsij
vremde ofte insetenen (7) daer op sullen
commen cabanen te bauwen ende tBelve velt
int gheheele incorporeeren 3 waer door den
armen diBch (8) in meerderen overlast Bal
commen. "

Ten einde een 5rgument te vinden
om een eventuele massale inwijking van
behoefti ge n te vermijden, ge lastten zij ds
griffier J. Steyaert tot het instellen v an
een onderzoek. Deze pluisde "in eenen ge-

useerden op ende afstel lantboeck, begonst
gemaeckt ontrent anno 1647 ende gebruyckt
tot anno 1700 (g)", maar vond daarin geen
ophelderende bijzonderheden in verband met
het Oostv e ld.
Ze onderhoorden metsen enkele
ouderlingen v an het dorp. Die wist e n te
vertellen "dat de Belve partijen v e lden

vóór deBen door iemant soude gegeven sijn
aende gemeynten (10) deser prochie 3 omme
de Belve met hun vee te laeten aftepatieren lt. • • "dat het lange tijt door hun is
afgepatureert geworden" en "waer over
noeynt eenighe pointynck lasten sijn betaelt." Eigendomstitels of enige andere
bewijsstukken hieromtrent konden echter
niet worden v oorgelegd.
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MEERENTRE

Hoewel de geza g voerders wel
meenden dat de bewoners van de wijk Hamme
vanouds g erechtigd waren het Oostveld te
laten afgrazen doch dan ook verplicht konden worden daarvoor enige lasten te betalen. vroegen ze hieromtrent het advies van
rechtsgeleerden in de Raad van Vl ~ anderen~
Vooral wegens hun vrees voor 8en
toeloop van arme mensen uit andere dorpen.
die naderhand door de "aermen disch" zouden moeten gevoed worden. waren ze in het
bijzonder geïnteresseerd in het juridisch
aspect aangaande het bebouwen en het inbezitnemen van delen van het Oostveld.
Ze stuurden op 4 maart 1773 een
dienstbrief "aenden heer Secretaris ende
Advocaet GoethaZs". waarin het geval uit
de dDeken werd gedaan en waarin. met het
DOg op te treffen maatregelen. twee precieze vragen werden gesteld:

- "of Burghmeestere ende schepenen •.. niet
gherecht en sijn den gonne~ die van tseZve
veZt aZreede eenighen tijt een deeZ in besit heeft genomen~ den selven daer over te
oonnen belasten in pointynghen ghelijck
den angheleghen landen belast sijn in
po-intynghen. "
- "of wethauders aZs regierders der
niet jegenstaende 't verleende
ende noch ander te verZeenen consenten
vanden heer baron van NeveZ~ het voorder
bebauwen ende afnemen van deeZen erve van
tseZve veZt~ twaere seZfs door hunne insetenen~ .•. niet ghereght en sijn suZcx te
be '/,etten~
ende oock bij wat weghe sij suZcx op een
ander jurisdictie souden moeten doen."
prochie~
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Reeds op 8 maart 1773 ontvingen
ze een gemotiveerd antwoord van de gecon sulteerde rechtsgeleerden.
"
In verband met de eerste vraag
beriepen die zich op "het regZement geema-

neert voor de 4ireatie van het pZatten
Zandt ten jaere 1672" waarin werd geformuleerd dat "niemant wie hij s ij , die
eenige gronden van Zande in gebruyak
heeft, vrije van pointingen en is ~ noghte
en mag geZaeten worden." Ze adviseerden
derhalve dat de actuele gebruiker van het
Oostveld "ende de weZake, in het toeaom-

mende, deeZ ofte deeZen van diere in het
gebruyak sauden nemen, geobZigeert e nde
bedwyngeZyak sijn te aontribueren naer
proportie van hun gebruyak in de pointingen ende settingen. "
In verband met de tweede vraag
verwezen ze naer het decreet van 24 - actober 1750. waarin werd bepaald dat "afs"étenen (11) die hun aommen etabZiseren op"

andere_ proahien sahuZdig sijn, ter indemnitijdt van den aermen disah der seZve _
proahie, versekeringe te geven tot aonaurrentie van hondert vijftig guldens •••
ende bij gebreke van diere buyten de
proahie versonden moogen worden."
Deze schadeloosstelling kon
echter niet worden geëist van de ingeweken vreemdelingen die reeds "geduerende
den tijt van drij aonseautive jaeren" in
het dorp woonden en tijden~ deze periode
de gebruikelijke "settyngen ofte ander
pubZiaque Zasten" betaald haddenJ ze
hadden immers hierdoor het "reaht van
wooninge" verworven "ende aZdus ooak van

alimentatie ten Zaste
disah."
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va~

den aermen

Volgens de rechts geleerden dienden de demarches in verband met de borgstelling te word e n verricht "dóor den

bailliu ofte offioier der jurisdiotie
waer onder gelegen is de plaetse alwaer
de vremdelingen hun willenetablisseren"
en derhalve, in het geval van hst Oostveld,
door de wethouders van Nevels. Dezen waren
hiertoe van rechtswege -vèr p licht "tot soo

verre dat indien sij dan of B~uden blijven
in gebreeoke daer over thunneh" Za~te ge ageert mag worden ende gevraeght alle
sohaeden ende intresten door den disoh
geleden ende te Zijden."
Met dit advies waren d e wethouders van Hansbeke wellicht gerustgesteld.

Weliswaar konden ze de verdere
ingebruikname van ~elen van het Oostvald
niet beletten. maar de persoori ' die sr zich
enkele jaren tevoren had gevastigd en degenen die er gebeurlijk zouden komen wonen, mochten worden belast volgens grootte
van het perceel g rond dat in gebruik werd
genomen. Bovendien dienden ze eeh borg
ten bedrage van 150 gulden te laten registreren, onder de verantwoordelijkheid
van de wethouders van Neve18, het geen de
"aermen disoh" van Hansbeke eeh bepaalde
zekerheid verstrekte niet in het onder houd van de ingewskenen te zullen moeten
voorzien.
Het zou interessant zijn de ge schiedenis en de evoluti e van de ontgin ning van het Oostveld nader te onderzoeken.
In ieder geval was het eertijds
onvruchtbare Oostveld in de tweede helft
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van de 1ge G8UW p r a ctisch volledig in
kultuur gebracht. Op de Poppkaart (bijla ge 2) werd het inderdaad . reeds in anderscheiden percelen verdeeld. De Hamme straat werd dwars doorheen het verkavelde
veld doorgetrokken tot a an het Lokstraatje, dat langs de oostelijke begrenzing van de oorspronkelijk 8,5 ha grote
vlakte loopt.
(Rijksarchief Gent, fonds Hansbeke, register 6, los blad).
A. MARTENS,
De Pinte.
(1) RAG, fds Hansbeke, reg. 7bis, fo 139v
Velt: mnl voor een met magere, gedegenereerde bqsjes bezaaide heide
Oost : plaatsbepaling.
(3) Zie: Oude "landmaten, 8erichtenblad
1971, jrg. Ir, afl. 3
1 gemet = 300 roeden, 1 roede ~
14,85 m2
(4) Ingesloten rechtsgebied te Hansbeke.
(5) Soort grondbelasting.·
(6) Frans Braet. baljuw. Pieter Van
Kerrebroeck, burgemeester. Joannes
.Rombaut, Joannes Maenhaut. Pister De
Schuy:ter, ' Gheeraert Standaert, Pieter
Van Nevel en Pister Frans Vander
Plaetsen. schepenen.
(71 Inwoners.
(8) Armbestuur.
(9) RAG, fds Hansbeke. reg . 5A en SB.
(10) Gemeynte : gemeente: het volk. vandaar de dubbele benaming van het
Oostveld.
(11) Niet-inwoners.
(2)
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BOMBOARE
DIALEKTWOORDEN EN -WENDINGEN uit het
LAND VAN NEVELE
1. FLIEFLETTER

(=

vlinder)

Al in de vori ge aflevering hebben wij. n.a.v. de benamingen voor de
meikeve r. kunn en kon s tats ren d at on ze
voorouders bepaald veel fantasie aan de
dag hebben gelegd bij het geven van namen
aan lagere maar hesl bek8nd~ diersoorten.
Een nog duidelijker voorbseld h ier van
zijn de namen voor de vlinder. In het
Land van Nevele komt weliswa ar vrij uni form het type fZiefZetter ( e n klankvarianten) voor, maar als wij er de studie
v an J.L. PAUWELS over de vlinde rna men (1)
op naslaan, dan kunnen wij zonder moeite
voor de beide Vl aandere n alleen al ten
minste 25 verschillende benamingen optekenen; o.a. uiZ (westen van West - Vlaan deren), botersohijte (Frans-Vlaand ere n),
motte (omgeving van Brugge), mottevijver
(het Waasland), vZiegewouter en -bouter
(Zuid -Dost- Vlaanderen), sohoenZapper (omgeving van G-ent en Kortrijk), botervijver
en botersneppe (t e n oosten van Gentl,
papiZjon (la~gs de taalgrens), vZiegeboute (in een paar Meetjeslandse dorpen,
o.a. Knesselare) en fZiefZetter of -fZatter/-fZotter (tussen Brugge-Gent-Kortrijk).
(1) J.-L. PAUWELS, De vZinder~ in Handelingen van de Kon. Com missie voo_r Toponymie en Dialoctolo gie IX (1935), blz.329382 + kaart.
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Hisr interesseert ons alleen
het laatste naam gevingstype omdat dat in
het Land van Nevele voorkomt. Waar komt
nu die benaming vandaan en hoe is men ertoe gekomen ze op het ons we1b8k8~de
insekt toe te passen?
(Vraag van A.
Martens).
In enigszins andere vormen komt
het woord al in oude stadia van diverse
Germaanse talen vaor. zodat wij mogen aannemen dat het geen Romaans leenwoord is
maar een Germaanse oorsprong heeft.
Om de ontwikkelingsgang en de
eigenlijke betekenis van het woord te
achterhalen vertrekken wij van een van de
oudst bekende vormen : Oudhoogduits
vtvaZtra of ftfaZtra (1). Oe stam van dat
woord is faZt~ waaruit het Mad. Duits
faZten~ FaZte (Nederlands : vouwen~ vouw)
ontstaan is. Het achtervoegsel -ra is
hetzelfde als Nederlands - er. dat bij de
stam van 8en werkwoord gevoegd wordt om
een persoon (of dier) aan te duiden die
(dat) een handeling verricht (b.v.
kijk-er~ werk-er). Het voorvoegsel fti~ een "reduplikatie" van de beginklanken
van de stam en geeft de notie "herhaling"
weer. De betekenis van de grondvorm kunnen wij dan letterlijk als volgt weergeven: "hij die (zijn vZeugeZs) vooridurend
vouwt"~ een wel erg beeldende omschrijving van het di8rtja, dat inderdaad al
vliegend of zittend voortduren~ zijn vleugels open en dicht vouwt. De benaming

(1) F. KLUGE - W. MITZKA, EtymoZogisahes
Wörterbuah der deutsahen " Spraahe (Berlin,
1963 - 19de druk), blz. 183.
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slaat dus op een opvallende karakteristiek
van het insekt.
In het Middalnedsrlands vinden
wij dat woord in de vormen vivaZter(e)
en viveltere terug (1). Hoe kunnen wij het
huidige fliefletter daaruit afl8~den ?
Naast vivelter zal ook wel een vorm
fifelter bestaan hebben. met de stam
feIt. Verplaatsing (technische term
metathesis) van I an ook r in sen woord
is een verschijniel dat wil vaker opgetreden is : b.v. K~ist-Ke~st. bo~ne-bEon.
kolvenier--klovenier. Wellicht heeft zich
in de stam -feIt/faIt dezelfde ontwikkeling voltrokken. met als resultaat een
stam flet/flat; misschien werd die overgang hier nog vergemakkelijkt door begripsassociatie met fladderen/flodderen
(trouwens ook flieflotter komt voor). De
ontwikkeling fie + flie in het voorvoegsel is waarschijnlijk te verklaren als
8en aanpassing aan de nieuwe stam flet/
flat/flot (beginklanken telkens fl), ditmaal misschien mee door associatie met
vliegen. Tussen Middelnederlands fifelter
en hedendaags fliefletter liggen dus twse
klankwijzigingen die in de taalgeschiedenis wel maer waargenomen zijn : verplaatsing van I in de stam (die daardoor met
fl--begonT on daarna in het voorvoegssl
klankaanpassing aan de stam (analogiewerking). In ons geval zijn die twee
klankwijzigingen wellicht mea in de hand
gewerkt door associatie met .resp. fladderen/flodderen en vliegen. de twee op(1) E. VERWIJS-J. VERDAM. Middelnedeplandsah Woordenboek" deel IX, kolom 569.
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vallendsts ~handGlingen" van de vlinder.
Met die klankwij ziei ngen en vervolgens
die associaties is bij ~8 taalgebruiker
het besef van de oorspronkelijke beteke nis van fli e fletter. n1. hij dis (zijn
vleugels) voortdurend vouwt. volledig
verdwenen.
Straks is door de insekticiden
Dak het prachtige diertje verdwenen.
2. Een paar knikkertermen : BOLLEKET en
LAVOOR
A. MARTENS (De Pinte) signaleerde me de beide woorden voor het dialekt
van Hansbeke met respektievelijk de volgende betekenis : grote knikker (= bolleket) en kleinere knikker met een vaalgrijze klaur (= lavoor) . Of ze in hesl het
Land van Nevele met die betekenis ge bruikt worden. heb ik nog niet kunnen nagaan (wie helpt ons in dat opzicht aan geg e ven s ? ) • We I meen ik op de v r a ag van dh r •
Martens. nl. wat de herkomst van die
woorden is. te kunnen antwoorden.
- BOLLEKET : op het eerste gezicht was ik
geneigd dit woord rechtstreeks in verband
te brengen met bollen of ketsen of een
dergelijk klankschilderend woord. Verderop blijkt wel dat dat verband er heel
waarschijnlijk ook is. maar wel'licht maar
sekundair.
Tot de primaire betekenis bracht
me het Westvlaamse bonket (naast bolleket)
dat dezelfde betekenis heeft. In het Woordenboek der NederZandse TaaL (W.N.T.) is
het woord 1n die Wvla. vorm opgenomen met
vermelding van enkele bijvormen : banket~
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boZket on boZZeket (1). Verder lezen wij
daar nog dat het een afleiding is v an het
znw. bonk en gebr uikt wordt v oor aari
grote knikker. oorspronkelijk zeker van
been of -ivoor, lé1ter ook van leem. gles,
steen, ijzer, lood, enz. Van bonk wordt
(ibid., kolom 357) de vol gende betskenis
opgegeven : "been van het dierlijk li~
chaam; inzonderheid de grote. grove
hoofden of bollan der dijbeonderen van
runderen en paarden~. Uit enkele citaten
blijkt nog dat die voorw erpe n vanouds gebruikt werden bij het bikkel- of knikkerspel. Bonk(etJ is dus waarschijnlijk het
aloude woord voor het ~oórw~~p waarmee
het univers eel verspreide knikkerspel bedreven werd/wordt. Later is in onZ8
streek het woord bonk in zijn oorspronkelijko betekenis, n1. onderdeel van een
boen, uit het taalgebruik verdwenen. Als
knikkerterm bleef het (in de v~rm bonket?)
met een sekundaire betekenis " bestaan. Op
een bepaald ogenblik moet men het echter
zij n g a a n as s 0 c i ë ren met de b e weg i n g di 8
het uitvoert, nl. boZZen. en " niet meer
met zijn oorspronkelijke makelij ( ee n
bonk = bolvormig uiteinde van een been).
Hierdoor werd bonket dan volksetymol ogisc h boZ(ZeJket. Dat is natuurlijk een
taalkundige veronderstelling, " gebaseerd
op louter taalkundige gegevens~ Voll edige
zekerheid zouden wij kunnen krij g en als
wij ook beschikten over ee n s~udie over
het knikkerspel door de eeuwen heen. Bij
ontstentenis daarvan kan onze taalkundige
voronders~elling het m~i.8chter (voorlopig) wel doen. Terloops stippen wij no g
aan dat de Nevelse schrijfster V. LOVELING
(1) W.N.T., deol III,

kolom 362.
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het woord gebruikte in haar roman Een
1S91L blz. 181.

dure eed (Amsterdam

J

Tot slot zij

~og

gemeld dat

boZZeket in onze streeK op zijn beurt allerlei sekundaire betekenissen gekregen
heeft. b.v. in de volgende gezegden:
Ze heeft ogen als bolleketten (grote ogen)
en - Het regende bolleketten (= grote hagelstenen).
- LAVOOR : Ook hier vonden wij in het
W.N.T. wellicht het goede spoor bij het
zoeken naar de oorsprong van het woord.
In deel VIII. kolo~ 1189 wordt het voorgesteld als eon vernederlandsing van het
Frans Z'ivoire; als stofnaam betekent het
werkelijk ook ivonr. als voorwerpsnaam
oorspronkelij k wel een ivoren knikker.
later ook een knikker v~n marmer, glas,
klei. enz. Uit de dialektwoordenboeken
blijkt dat het woord als stofnaam (=
ivoor) vrij algemeen verspreid is in de
Zuidelijke Nederlanden. Als voorwerpsnaam (= soort van knikker) kent het een
minder ruime verspreiding : buiten Oosten West-Vlaanderen is het me alleen voor
Leuven (1) bekend. Verder wordt in alle
Vlaamse dialektwoordenboeken duidelijk
aangestipt dat lavoor de term is voor een
witte knikker van marmer of gleierwerk.
Dat maakt de in het W.N.T. voorgest elde
etymologie(of herkomst) heel aannemelijk.
Alleen moeten wij nog trachten na te gaan
hoe l'ivoire ~ lavoor is kunnen worden.
Ivoren knikkers zullen in -de periode na
de ontlening v an het Franse woord wel
uiterst zeldzaam geweest zij n. zodat de
(1)
L. GOEMANS, Leuvensoh Taaleigen,
Woordenboek, dl. I. blz. 300.
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associatie met de stofnaam ivoor (Frans
Z'ivoire) al v lug verloren is gegaan. Als
voorwerpsnaam werd het voor de taalgebruiker een "ondoorzi9htig" woord, waardoor "verkeerde" interpretatie v an de
Franse verginding lidwoord + zelfst.
naamwoord mogelijk werd: hG~ lidwoord
werd namelijk vastgekoppeld aan het naamwoord dat met een klinker begon (Z'ivoire
-+ Zivoir(e) (1). Daarbij veranderde de
onbeklemtoonde klinker v an timbre (i > a)
wat bij de vernederlandsing van Franse
til/oorden v rij va ak gebeurd is (b.v. faisant
-+ fazant). Lavoor is dus eer Romaans"eontlening; door een aantal betet~enis- en
klankontwikkelingen echter is bij de huidigo taalgebruiker alla inzicht in dB
oorsprong van het woord verl oren gegaan.
Waar het woord als vo o~werps
naam (nog) voorkomt, blijkt hG~ een witte
of witachtige soort v an knikker aan te
duiden. al zal in het ene dialekt de betekenis wel wat enger 6f ruimer zijn dan
in het andere. Voor Hansbeke signaleerde
A. Martens me een heel enge betekenis
( = 8 e n v a a 1 - g rij zeg 1 az enk n ik k e r.J J het
lijkt ma helemaal niet uitgesloten dat in
andere dorpen u~t de omgeving hst woord
wel wat algemen~r gebruikt Wordt. Andar(1) Hetzelfde hebben wij in de vorige
rubriek. n.a.v. neuze, kunnen konstateren
bij Nederlandse verbindingen: cfr. den

uohtink -+ de nuohtink, den onkeZ -+ de nonkeZ, den p,uz(i ) e -+ de neuze. Bij Z'ivoire
heeft die "verkeerde" inter~retati8 niet
overal plaótsgegrepen : in West-Vlaanderen
en het Land v an Waas bestaat naast Zavoor
ook avoor.
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zijds is het ook mog8lijk dat sommige dialekten uit de buurt het woord helemaal
niet meer kennen. Dat is b.v. het geval
in mijn geboortedorp Maldegem-Kleit, waar
de Hansbeekse Zavoor een saffarstekker
genoemd wordt. Mocht dat laatste woord
ook in h~t Land van Nevele bekend zijn;
dan kom ik daar in een volgende rubriek
graag nog sens op terug. Wie bezorgt ons
hierover meer inlichtingen?
J.

TAELDEMAN.

+
+

+
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KRO N I E K
1. VERSLAGEN
- Tekenwedstrijd voo r de jeu g d uit het
Land van Nevele
Van af het begin heeft de H.K.
de jeugd aktief bij zijn werking proberen
te betrekken. Hen vooral moeten wij immers
de belangstelling en de eerbied voor ons
eigen kultuurgoed doorgoven. Na de suksesrijke maar omslachtige fotowedstrijd van
ve rleden jaar hebben de de rde-graadsleerlingen ditmaal hun talent en hun fantasie
mogen botvieren volgens een eenvoudiger
maar ook wel kleurrijker en persoonlijker
formule: een teken - of schilderwedstrijd
rond een heemkundig thema.
Overigens was de organisatie ~
zoals vori g jaar: elke lserling kon deelnemen o.l.v. zijn onder'wijzer(es). Daarna
werden door een neutrale jury (Piet Van
de WalIe, Mariëtte De Paepe-Snauwaert en
Willy QuintynJ een 150-tal werkjes weerhouden voor de ekspositie. Uit die 150
werd dan een winnaar per school aangeduid
en aan 4 jonge artisten werd oen bijzondere onderscheiding toegekend. Dat was
gee n 8envoudige taak, want de rijke pikturale traditie van Vl aanderen blijkt ook
bij de jeugd van onze streek voortgezet
te worden. Toch haalden zij een voor
iedereen bevredigend res ulta at uit de bus.
Oe proklamatie en de tentoonstelling hadden plaats op zondag 25 juni
in het Nevelse gemeentshuis. Er was ve e l
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jonge e n oude belangstelling en
de geestdrift over de behaalde resultaten
was groot. Graag vermelden wij hierbij dat
verscheidene gemeentebesturen hun sympatie
ook in s pe cie hadden latan blijken en ons
een subsidie hadden verleend voor de aankoop van prijzen. Daarvoor danken wij hen
van harte.
En nu de uitslag
Laureaten van de e e rste tekenwedstrijd
Luc Hertoghe CHansbekeJ
Eric Nasssens CLandegem)
J 0 s i a n e 0 h oor e (B ach te - Mar i a - Lee r n e )
Christa Yssbaert CMeigem)
Daarnaast behaalde de volgende leerlingen
de eerste prijs van hun school :
Hansbeke : Pascale Onderbeke
Landegam : Lucrèse Van Parijs
Lotenhulle : Bart Van Parijs
Carine De Cokere
Meigem : Paul Dhaenens
Kerendree : Erik De Nova
Martine Everaerd
Ne vele : Jan. Janssens
Marie-Claire Schelstraete
Eddy Van Parijs
Poeks : Geert De Clercq
Annie Maenhout
Poesele : Lutgarde De Boever
Vinkt : Ria De Rho
Patriek Rogge
Vosselare : Christel De Winter
Werner Schmit
Zeveren : Vera Vermeulen
Dirk Rutsaert

-169-

2. AANKONDIGINGEN
Op de bestuur svergaderi ng van
13 september werd de volgende (voorlopige)
aktiviteitskalender voor h et werkjaar
1972-73 samengesteld :
- 1 oktober: herfstwandelin g door Zeveren.
- november : lezing over een volkskundig
onderwerp in 8achte-MariaLeerne.
- december
lezing over een aspekt van
de lokale geschiedenis te
Mei ge m.
- januari
statutaire vergaderin8 te
Neve1e, waarbij een lezing
door J. VAN OE CASTEELE over
Buysses verhaal "Het Hofje"
en de historische achtergronden.
- februari : winterwAndeling door Meren dree.
- maart
88sc hiedkundige lezing.
kennismaking met het Lovaert - april
orgel van Poesele o.l.v.
Gh. POTVLIEGHE en daarna
orgelrecital (wellicht door
de befaamde organist Kamiel
OHOOGHE)
lentewandeling
of reisje naar
- mei
Frans-Vlaanderen.
wedstrijd voor onze jeugd :
- juni
"Schatten op Zolder" (Wa'es
dadde ?).
Te gelegener tijd ontvangt
elk lid over dat alles meer uitleg en
wordt hij uitgenodigd aan die aktiviteiten
des1 te nemen.
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3. BOEKENNIEUWS

- Appeltjes van het Meetjesland. Jaarboek
van het Heemkundig Genootsohap van het
Meetjesland. Nr. 22 (1971), 430 blz.
Verleden jaar bestond onze burenvereniging uit het Meetjesland 25 jaar.
Zij heeft zich in die tijdspanne heel
verdienstelijk gemaakt op het gebied van
de lokale historiografie en haar jaarboek
heeft een voorname plaats verworven onder
de geschiedkundige tijdschriften.
Symbolisch hebbon zij hun jongste jaarboek volledig gewijd aan Eeklo.
de hoofdplaats van het Meetjesland.
Voorzitter A. OE VOS schotst er
het ontstaan van het Eeklose stratennet
(blz. 6-102) en heeft het verder nog over
herbergnamen te Eeklo onder het Ancien
Regime (blz. 271-295).
Familiekundige W. STEEGHERS
schetst de kwartierstaat van Ed. L.
Neelemans(1820-1899), oud- burgemeester
van Eeklo en o.a. schrijver van de geschiedenis van die stad (blz. 1n3-112).
L. STOCKMAN, ook lid van onze
vereniging, toont zich in twee artikels,
De afpaling van de keure van Eeklo (blz.
113-120) en Het Goed ten Moere te Eeklo
(blz. 121-156) een uitstekend kenner van
het verleden van zijn geboortestad.

In Een eeuw Eeklo (blz. 157249) schetst Or. P. ROGGHE de sociaalekonomische geschiedenis van de stad tussen 1830 en 1930. Centraal daarin zijn
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het ontstaan en de doorbraak van het so cialisme aldaar.
Een kortere bijdrage van
W. HAMERLYNCK bevat een relaas van enkele
misdrijven uit vroeger eeuwen (blz. 250270) •
Een fotografisch r i jk geïllustreerde retrospektieve van Eekla's geschiedenis is insp. A. RYSERHOVEs artikel
Oud EekZo (blz . 310-395). De laatste
bladzijden bevatten een goede bibliografie van de Eeklose heemkunde.
Aan het einde van het boek her denken A. DE VOS, A. RYSERHOVE en
L. STOCKMAN de "nestor van de lokale geschiedschrijving in het Meetjesland",
wijlen Arthur Verhoustraete.
Wij feliciteren onze buren uit
het Meetjesland met dit nieuwe waarde volle jaarboek en wensen hen verder veel
sukses toe.
Tot hun vereniging kan men toe treden door overschrijving van 250 F. op
P.R. 60.40.56 van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, lJ.a. Gentstraat
13, Lembeke.
Wordt 1973 een heemkundig verbroederingsjaar ?
- Achiel DE VOS
Gesahiedenis van
ErtveZde, Uitg. v . h. Gemeentebestuur
Ertvelde, 1971. LIV + 1083 blz. 400 F.
(ta bestellen bij het Gemeentebestuur
van Ertvelde).
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Alleen al bij ean vluchti ge kennismaking komt zowel de specialist als de
amateur onder de indruk van de grondigheid en de deskundig hei d waa r mee de
schrijver zijn onderwerp aangepakt heeft.
lveinig .of niets uit het verleden van
Ertveldo en Kluizen (nu gef usioneerd) is
aan de aandacht van de begaafde historikus
ontsnapt.
Het is eon voorb eeld van een
degelijke dorpsmonografie. die bovendien
door de vrij eenvoudige verwoordin g en de
relatief goedkope prijs ten volle toegankelijk is voor de "leek" in de geSChiedschrijving.
De enige schaduwzijde is misschien dat zij juist in al haar kwaliteiten de "aankomende" historikus eerder
ontmoedigt dan aanzet tot een gelijkaardige onderneming voor zijn eigen dorp ..•
maar dat is dan weer een kompliment voor
de a uteur.
- Robert BERNAERT. Uit de kronieken van
Sint-Laureins vd~r 1900~ Twee delen.
Bes. talIe n bij de a u te u r. p. a • Gr a ven jansdijk. Bassevelde (totals [Jrijs
300 F .• te storten op P.R. 41.06.811.
Misschien iets minder groots
opgevat dan het hierboven verm e lde werk
mear wellicht niet minder verdienst elijk
is deze onderneming van ons medelid
Z.E.H. Rob. Berneert.
Een volledige geschiedenis van
de poldergemeente kunnen wij deze publikatie weliswaar niet noemen : zij reikt
maar tot 1900 en sommige espekten. b.v.
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de sociaal-ekonomische geschiedenis, komen
er nauwe li jks aan bod. Dat wordt echter
vergoed door de verwerking van een schat
aan genealogisch materiaal, dat gewoonlijk te scraars of te onsystematisch in
dorpsmonografieën te vinden 1s. Aangenaam
voor de lezer is ook de schrijftrant,
waarin de auteur zi jn liefde voor nSents n
en zijn bewoners niet tracht te verbergen.
Het geheel is eigenlijk ontstaan
uit de vele aantekeningen die pastoor
De Swaef op het einde van de vorige eeuw
over Sint -La ureins gemaakt heeft. 1QO%
wetenschappelijk zijn die misschien niet
altijd te noemen (o.a. de bronnenopgave
ontbreekt vaak), maar toch hangen zij een
sprekend en ook getrouw beeld op van die
mooie poldergemeente. Oe merkwaardige
ill~strati8s en de artistieke aanleg van
de auteur hebben het werk bovendien in
een aantrekkelijk, modern kleedje gestoken.
Een mooi debuut van een stille
werker.
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4. VARIA
- Het volgende ( en laatste) nummer van
deze jaargang bevat, naast de vaste rubrieken van A. MARTENS (Dorosgabeurtenis sen van vroeger). J. LUYSSAERT (naamverklaringen), A. JANSSENS (anekdoten uit
Neveles verleden) en J. TAELDEMAN (dialek~rubriek). een aanvulling van Gh.
POTVLIEGHE over Lovaert-or ge l s.
Andere bijdragen zijn erg
welkom; z~J dienen v6br 1 december aan
de redaktie overgemaakt te worden.·
- Eksemplaren van het Lovaert . ~nummer zijn
nog wel te bekomen bij do auteur Gh.
POTVLIEGHE. Brusselbaan 284a. Meerbeke.
- Onze oprechte gelukwensen aan allen die
meegewerkt hebben aan de geslaagde tentoonstelling bij het gouden jubileum van
de Novelse Booron- en Tuindersgilde.
- Tot nog toe verscheen op de kaft van
ons borichtonblad steeds een foto of
tekening uit een van de dorpen die tot
ons werkgebied behoren. Alleen Sint Martons-Lserns, Vinkt en Zeveren zijn nog
niet aan de beurt gekomen. Dat geschiedt
in de volgen de drie afleveringen. Daarna
mo eten wij echter. om technische redenen.
wellicht overschakelen op een vaste kaft versiering. Suggesties i.v.m. de uitwerking daarvan zijn ten zeerste welkom.
- Dit is de tiende gewone aflevering van
ons berichtenblad. Veel woorden dienen
daar niet aan verspild te worden. De redaktie dankt uiteraard allen die er tot
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nog toe in de ee n of andere vorm aan mee gewerkt hebben. Zonder de verdienste van
anderen te willen minimaliseren richten
wij toch een speciaal woord van dank tot
onze sekretaris. G. SCHAECK. die steeds
naamloos en belangloos het uitzicht
(vooral de tekeningen en kaarten) van de
boekjes tot in de perfektie verzorgd
heeft. Hoe bescheiden onze publikatiavorm
in wezen ook is. door zijn talent heeft
het geheel een aangenaam uitzicht gekregen.
- Mogen wij onze leden die ergens anders
een heemkundige bijdrage gepleegd hebben
. vragen dat zij in de mate van het mogelijke een overdruk deponeren in ons archief (p.a. Stationsstraat 113, 9840
Landegem). Ook de verenigingen waarmee
wij onze publikaties uitwisselen verzoeken wij hun zendingen aan het hierboven
vermelde adres te richten.
+

+

+
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