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De He emkundige Kring "Het Land
van Nevels" heeft als werkgebied de 8emeenten Bechte-Maria-Laerne, Hansbeke.
Landege m, LotGnhull e , Meigem. ~1erendr8o,
Ne vels, Poeke, Po esele, St.-Martens-Leerne,
Vinkt, Vosselar e en Ze veren-Deinze.
De vereniging streeft ernear de
studie van ons h88mte bevorderen, dG result6ten ervan to publiceren en aktief bij
te dr a ge n tot de bescherming e n het beheer
van ons lGofmiliou. Daart oe organiseert
zij gereseld v oordrac ht en, dia- en filmvoo rs tellin gen , tentoonstellingen, uitsta qpen en wa nd e lingen. Alla lederi worden op
die manifestaties uit gs nodi 8d en kunnen er
gratis aa n deelnemen.
Het jaailijks te bota len lidgeld
bedraest 150 F. ( g8~'JOD n lid), 250 F.
(steunend lid), o f 500 F. ( ereJ.id ) en kan
o verg eschre ven worden op P.R. 627982 van
"Het Land v an Nevele", Vosselarestraat 16,
9840 Lande ge m.
Bijdragen voor het Berichtenblad
dienen te worden toegestuurd aan redaktiaseKretaris J. TAELDEMAN, Muizendale 10.
9840 Landsg8m. An dere briefw5.sselinB aan
voorzitter J. LUYSSAERT, Poeldendries 11,
9840 Land888m.
+

+

+
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EEN PRAATJE BIJ HET PLAATJE
Oe kaftfoto stelt he~ "Goed ter
Borcht" voor, ge18~8n ten westen van het
dorpscentrum van Vinkt, op ongeveer 2 km
daar van daan en bij de steenwe g naar
AarssIe. DG hoeve ligt een eind van de
weg maar was er vroeger mee verbonden vi a
een dreef. Een van de gro te landbouwuitbatingsn die in een brede kring rond h et
dorpscentrum gelege n zijn. Vroeger is er
een omwalling ge weest. die in verbinding
stond met de noordelijker gelegen Poekobeek viB de Reigerbeek.
Oe h oeve was de zetel van een
Heerlijkheid die in leen werd geho ud en
v an de Heer van Nevele en verscheidene
heerlijko rechten bezat. Oe oorsprong ervan zou tot de 13de eeuw teruglopen.
Pachtkontrakten opgetekend in het Schepenregister van de Gentse Keure vermelden
dat ze in 1427 een opper v lakte had van 35
bunder (= bijna 47 ha) en eigendom was van
Rufaert Boreel. Hij verhuur de de hoeve
toen voor 9 jaàr aan Gillis de Scepene.
Eeuw e n lan g hoorde het hof toe
aan de adellijke familie Quarré. Sinds
1850 wordt de hoeve bewoond door de familie Oe Wulf. die in de Leiestreek bekendheid verwierf.
Het "Goed ter Borcht" is nu
eigendom van dhr. Jozef Van Nevele-oe
Wulf, burgemeester van Vinkt.

Fr. MICHEM.
+
+

+
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PEILING NAAR HET ANALFABETISME (1)
OMSTREEKS HET EINDE VAN OE XVIIIde EEUW
AAN OE HAND VA N OE PAROCHIALE HUWELIJKSAKTE~ VAN HANSBEKE (1778-1796)

Uit de geschiedsc hrijvin g is ons
bekend dat het intellektueel peil in ons
land omstreeks het einde van de 18d e eeuw
op een laag pitje stond. Het aantal analfabeten was zeer groot.
Gedurende de hele pericde die
aan de invoering v an de school~licht (2)
voorafging. kwam hierin slechts langzaam
enige verandering .
Nog vóór de eerste wereldoorlo g
versche8n van D. STRACKE een vlugschrift
met de intussen lo ge ndarisch geworden titel Arm Vtaanderen~ waarin een schrijnend
beeld werd geschetst o.m. van hot lago
geestelijke ontwikkelingsniveau van de
Vlamingen (3).
Enkele jaren tevoren schroef
A. VAN DE PERRE dat de Vl aa mse provincies
gezame n lij k nog 30% analfabeten telden
(4), hoewel men van Hendrik Conscienc8
(1812 - 1883) reeds had gezegd dat hij
"zijn volk leerde lezen".
Zowel de geschiodkundige, die
zich inzet om het verleden van eon bepaalde streek te doorgronden. als (vooral) de
familievorser. die meer in het bijzonder
belangstelling opbrengt voor de evolutie
van het v Qorgeslacht o.a. op Kultureel en
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intellektueel gebied. hebben zich bij
het uitpluizen v Qn de oude archiefbronnen
wellicht met verstomming .een idee kunnen
vormen van het massale analfabetisme in
vroeger eeuwen.
Inderdaad. sommige documenten
- zoals notarisakten. »informatien». enz.
- moesten door onze v oorouders ondertekend worden. Wie nu aandachtig de handtekeningen onderzoekt. stelt vast dat
degenen die vlot en zonder enige aarzeling de pen hanteerden. een kleine groep
uitmaken. Anderen schreven hun naam traag
en moeizaam. zelfs op een stuntelige
wijze.
Zeer talrijk waren echter degenen die hun naam niet konden schrijven
en. als bewijs van kennisneming. sen bepaald merk gebruikte n (5) of noodgedwongen met Gen eenvoudig kruisje tekenden;
blijkbaar werden sommigen zelfs hierbij
ge holp en door de griffier. die de pen
mee v asthield.
Terwijl het hanteren van de
pen uiteraard nog geen vol doende maatstaf is nopens de preciese ontwikkelingsgraad van de personen die hun naam konden schrijven. kan integendeel Beoordeeld
worden dat degenen die als handtekening
een gewoon kruisje plaatsten. ongetwijfeld tot de groep v an ' analfabeten behoorden.
2. Iets o ver parochieregisters
Inge v olge de besluiten van het
Concilie v an Trente in 1563 werden in de
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Nederl a nden. v6br of na de daaropvol go nd e
eeuwwi s selin g . schoorvoetend door de parochie geestelijkheid registers aan~8l8gd,
waarin ~ata en bijzonderheden betreffende
dopen. huwelijken en o verlijdens opgetekend werden .
Deze ro g isters werden echter.
zelfs na herha a lde aa nmaningen van do
kerkelijke overheid en richtlijnen van
het burgerlijk bestuur. op uiteenlopende
en onvolledige wijze bijgehouden (6). Nog
in 1778 werden dienaan g aande in het Edikt
van 6 au g ustus, uitgevaardi ~d door d e
Oostenrijkse re g ering in de Nederlanden.
de vroegere voorschriften hernomen en
aan ge v uld (6) (7). Volgens dit Edikt
di e nden in de huwelijksakte o.m. naam.
v oornaam. geboorte- en woonplaats van de
trouwers en v an de getuigen vermeld te
worden. De akte moest in twee registers
ingeschr e ven en bovendien door de pastoor
en de betrokken personen ondertekend worden; analfabeton zouden een merkteken
plaatsen. Ook in verband met de doopakten
golden ge lijkaardige richtlijnen.
Indien het gevraagde dubbel niet
gedeponeerd werd, zou de in gebreke
blijvende pastoor v an overheid s wege beboet worden tot het betalen van 50 g ulden~

Blij~baar door deze realistische
strafmaatre g el werden in een aantal parochies de r e gisters v an a f be g in 1779. het
eerste jaar waarin het Edikt van 6
augustus 1778 van kracht was, op een ge detailleerder manier bij gehouden.
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De doopakte werd er ondertekend
door de vader van de dopeling, door de
doopouders en soms door de vroedvrouw; de
huwelijksakte door de huwende partijen,
de huwelijksgetuigen e n, ingeval één der
trouwlustigen minderjarig was, eveneens
door één van de ouders of door de voo gd,
indien die ni et als get uige optrad.
De bedienaar van het sakrament
vergewiste zich vooraf van de kunde of
onkunde van de optredende personen zodat,
na a r ge lang van zijn bevindingen, in de
akten allerhande formuleringen voorkomen
zoals :
"intarrogati an scribere passant,
rasponderunt omnas quod non"
"interrogati en possant scribara,
responderunt pater et matrina quod non"
"interrogati en scribera passant,
responderunt sponsa at una tastium quod
non"
"solus sponsus scribit"
"omnas scribunt excepta secunda teste" a.e.
Voor degenen die hun naam niet
konden schrijven, werd onder aan de akte
een plaatsruimte voorbehouden waar ze een
kruisje plaatsten naast de passende aanduiding "chiro grap hus (of signum) sponsa",
"chirographus secunda toste"
Door de organieke wet op de
burgerlijke ~tand, daterend van 20-25
september 1792, werden alleen de ambtenaren van de burgerlijke stand bevoegd

-184-

verklaard om akten op te maken. Dat betekende geenszins dat de geestelij khe id
verbod en werd haar eigen registers verder bij te houd en. Oe parochiale akten
verloren echter wel hun bewijskracht inzake burgerHjf<. recht. Oe toepassing van
die wet werd in ons land ~ijdens de
Franse overheersing bevolen door het Oekreet v a n 29 Prairal an IV (17 juni
1796) (8).
Dit en de troebelen van die
tijd hadden wellicht tot ge vol s dat de
rogisters in de meeste parochies vanaf de
tweede helft v a n 1796 nog enkel door de
pastoor (of de onderpastoor) ondertekend
\. . erden.
Oe van 1779 tot 1796 ondertekende doop- en huwelijksakten verschaffen
als zodanig be wijskrachti ge gegevens
i.v.m. de (meest elementaire) geletterdhe id v a n een zeer talrijke groep personen.
Een op grote schaal doorgevoerde statistische analyse van dit omvangrijk materia al zou van zel fsprekend leiden
tot een juist inzicht in het intellektu8el niveau omstreeks het einde van de
18de geuw bij sen groot deel van de
Vlaamse bevolking.
Reeds in 1922 raamde M. SACRE
aan de hand van de huwelijks ak ten uit de
jaren 1795 en 1796 het percentage ongeletterden. te Merchtem op circa 60% (9).
P. OE ZUTTERE (10) schetste
een beeld van het a nalfab etis me in de
Kemp e n omstreeks 1779-1796, uitgaande van
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de doop- en h~welijksakten van Kalmthout
(38%), Loenhout (52%) en Wuustwezel (36%).
Onlangs werd een beperkte peiling naar het a~ntal analfabeten verricht door dhr. F. VAN DEN KERKHOVE (11)
aan de hand van de parochi5le huwelijksakten te Astene (62,8%).
Deze lovenswaardige, wellicht
niet alleenstaande initiatieven op Ben
nog praktisch braakliggend onderzoeksterrein, verdienen nagevolgd en aangevuld te
worden.
3. Parochieregisters te Hansboke (1779-

1"796)

Ook te Hansbeke werden de bestuurlijke richtlijnen v an 1778 door Jan
Van Basten, pastoor-deken, vrij stipt nageleefd.
De doopakten werden er door de
betrokken personen ondertekend vanaf
1 januari 1779 tot 30 juli 1796, dB huwelijksakten vanaf 20 april 1779 (eerste
ingeschreven huwelijk van 1779) tot 28
juli 1796 (12).
Een peiling naar het analfabetisme omstreeks het einde van de 18de
eeuw is derhalve ook te Hansbeke mogelijk.
Hoewel men mag verwachten dat
ook Ben studie van de doopakten wellicht
tot interessante bevindingen kan leiden,
werden nochtans voor deze peiling naar
het analfabetisme, om enkele redenen van
metodische aard, alleen de huwelijksakten
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geraadpleegd. Immers# wegens de toenmalige tradities in v erband met de huwelijks getuigen. die ook nu nog in zwang zijn,
behoren de bij de trouwakten betrokken
personen in praktisch evenredige mate tot
de beide geslachten. hetgeen bij de doopakten niet het geval is.
Bovendi e n bereikt men via de
huwelijksakten een immobiele en h etorogene
groep vermits het eerder uitzonderlijk is
dat d 3ze lfde personen. zelfs over een periode van verschoidene jaren, herhaaldelijk optreden. In de doo~akt8n daarentogen
is de v ader van GGn talrijke kroost een
r ege lmatiBopduikende klant en behoren de
dooDouders in de regel daarenboven tot dezelfde families.
Het uit deze huwelijksakten 8epuurde cijfermateriaal wordt in tabel I
verzameld en pei jaar gerangschikt (p.1B8).
Uit dit tabellarisch overzicht
blijkt dat te Hansbeke. in 8en periode
v an circa 18 jaar. 239 huwelijken ingeschreven werden waarbij 4B7 mannen en 478
vrouwen (in totaal 965 personen) betrokken
waren.
Onder die groep magen 702 personen. die de akte n met 8en ge woon kruisje
ondertekenden. als v Dlkome~ analfabeet beschouwd wnrden ( 293 mannen 8n . 409 vrouwen).
Dit cijfermateriaal. uitgedrukt
in procenten. kan aanschouwelijk voor gesteld worden in een zogenaamd cirkeldiagram (13).
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De 80ge vsns tonen aan dat niet
minder dan 72.7% van de t otale groep betrokken po rs cno n on ge letterd (14) warsn;
de overi ge 27.3% kunn en als min of mBor
geletterd aan ge zien worden (fi g. 1 en 2).
Wanneer de geslachten afzonderlijk beschouwd worden. blijken 60.2%
mannen on ge letterd 9 n 39.8% geletterd te
zij n ( f i g • 3), te rw ijl men 8 5 • 6 % on gele t terde en 14.4% geletterde vrouwen telt
(fi~.

· 4).

Indien enkel de groep analfabeten wordt beschouwd. blijkt die te bestaan uit 58.3% ongeletterde v ro uwen en
41,7% ongeletterd e mannen (fig. 5).
Tenslotte bevat de z roep analfabeten 47.2% ongeletterde trouwers en
52,8% ongeletterde getuigen (fig. 6).
4 • Enk e .18 bes eh Cl u win P; 8 n bij

de re s u I t at e n

v a n de peiling
Het is interessant hi er enkele
van de bedenkingen diodhr. F. VAN DEN
KERKHOVE in zi jn bijdrage (11) geformuleerd hoeft. te hernemen en op bepaalde
punten aan te vull e n .
Vermits het onderzoek van de
huwelijksregisters (1779 -1796 ) te Hans beke een lokale aangelegenheid betreft en
het er aan bod gekomen aantal personen
boperkt blijft. is het zeker ge waagd de
hierboven in procenten gesc hetste bevin din ge n als algemeen geldende en met de
werkelijkheid o ver eenstemmende maatstaven
t8 aanvaarden.
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Terecht heeft dhr. J. VERHELST
(6) opgemerkt dat de huwelijksakten in de
periode 1779~1796 nog veag en onvollodig
zijn betreffende de vermelding van de geboorte- on woonplaats van de optredende
personen.
Van de in _ de Hansbeekse huwe lijksakten 1779 - 1796 vermelde personen
kan het aantal autochtonen nochtans 00
circa drievierden geschat worden. terwijl
de overigen geboortig zijn van of woonachtig in de 50 op de kaart (fi~. 71 aangeduide plaatsen; die liggen meestal in
de omgeving van Hansbeke verspreid.
De in Hansbeke g ehouden steekproef geldt ook maar voor eon in hoofdzaaklandelijk gobied en 1s zoker niet
representatief voor gen stedelijke bevolking. Bovendien kan een dorgelijke poiling van dor~ tot dorp verschillende resultaten opleveren. wat reeds voldoende
blijkt uit het onderzoek van de huwelijksregisters van f\stene. Hansbeke en de Kempische gemeenten.
Anderzijds behoren de in de huwelijksakten vermelde personen overwegend
tot de jongere generatie. daar een van de
getuigen vaak esn broer of zuster van
bruid en bruidegom is. De leeftijd van de
betrokken groep ligt derhalve vermoedelijk onder het gemiddelde; in ieder geval
behoren de optredende personen praktisch
uitsluitend tot de akt1eve bevolkingsgroep.
Met inachtname VBn deze reserves
mag men wel stellen dat een plaatselijke
peiling als dis te Hansbeke toch een be-
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naderend beeld van de werkel ijkheid
schetst. of toch zeker enkele algemene
krachtlijnen aftekent.
Vooreerst stelt men vast dat een
a.
zeer hoog percentage van de onderzochte
groep niet in staat bleek een handtekening
te plaatsen (fig . 1).
Die toestand was blijkbaar vrij
algemeen voor de bevolking van het hele
Vlaam se land. hoewel het berekende percentage misschien wel te sterk is geprononceerd.
In ieder geval wa s _de geestelijke nood van onze voorouders reëel en
massaal. te meer daar men ook nog rekening
moet houden met het tamelijk groot aa ntal
onzekere en misvormde handtekeningen. die
op een onvoldoende ontwikkeling wijzen.
Het grote aantal analfabeten
kan aan versch illende faktoren van algemene aard worde~ toegeschreven.
Het dorpsonderwijs. dat vanouds
door de parochiegsestelijkheid werd georganiseerd en gedurende het oud regime
door de kerkelijke overheid werd gemonopoliseerd, bleef in hoofdzaak een geloofsonderricht (15). Het beperkte zich meestal tot het aanleren van gebeden e n katechismusJ de elementaire vakken - lezen,
schrijven en rekenen - waren soms van sekundair belang. Alles werd aanvankelijk
bijgebracht door de pastoor. de desserv itor en vervolg e ns overgelaten aan de
koster. Onder die "schoolmeesters" bevonden zich ongetwijfeld verdienstelij ke en
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toegewijde personen. Nochtans kan ni e t
ontkend worden dat sommige lesgeverS niet
of onvoldoend e gevormd en/of minder bekwaam waren, waardoor de resultaten van
het onderricht wel nav e nant zullen ge weest zijn.
Door eeuwenlange vreemde overheersing bestond in onze streken bovendien een betreurenswaardige toest a nd van
algemene verwarring en verwaarlozing,wat
zeker niet bevorderlijk was v oor de
geestelijke verrijking v an de bevolking
(161. Onder het Oostenrijks tijdvak b.v.
werden door een passieve regering praktisch gesn noemenswaardige initiatieven
genomen tot eon degelijke uitbouw van het
onderwijsnet (171. De historicus
H. PIRENNE vermeldt dat in 1789 slechts
3% van de Vlaamse be volking naar school
ging (18)'.
De schrale bezetting van de bestaande dorpsscholen wordt ook wel voor
een deel verklaard door de soc~ale noden
van de bevolking. De opgroeiende kinderon
werden zo vlu g mogelijk ingeschakeld in
de strijd voor het levensonderhoud en
moesten thuis of op het veld een handj8
toest e ken. Een landbouwer die geen ei g en
grond bezat en dikwijls uitgestrekte akkers in paèht n a m, kon zich ge sn betaald
werkvolk veroorloven en derhal ve niet
standhouden zonder medehulp v an zijn gezin.
Enkel de kinderen uit de gegoede stand konden voortgezet onderwijs
genisten ' in één of andere (stads1school.
Een nader onderzoek naar de identifikatie
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van enkelo zgn. g eletterden te Hansbeke
b.v. toonde inderdaad aan dat ze behoorden tot vooraanstaande en welgestelde
boerenfamilies. Anderzijds ~I}aren leden
van een zalfde familie vaak allen geletterd ( of o n geletterd), zoals blijkt uit
een in dit opzicht representatieve huw elijksakte die achteraan als bijlage wordt
toegevoegd.
Opvallend is ook het zeer hoge
percentagG on geletterde vrouwen (fi g. 4 )
e n het nog v rij ho ge percentage ongeletterde rnannen (fi g. 3), wat betekent dat
de an·alfabete n overwegend v a n het vrou welijk geslacht v.Jaren (fi g. 5).
b.

Dat is ze ker ge8n toevallig lokaal verschijnsel, de becijferde verho ud i n g ben a d 8 r t wel I i eh t v rij go e d de we rkelijkheid.
Vol gens de beschikbare statistieken v an de schoolbevolking in 1789
lag het aantal schoolgaande meisjes inderdaad o ver het algemeen lager dan het aantal s c h 0 0 I g a a n d 9 jongens (1 6 )
het g 8 (3 n
meteen een verkl aring biedt vo or de grotere ongeletterdheid onder de vrouwen dan
onder de mannen. En ook in de v oorgaa nde
ee uwen zal de schoolgaande jeugd wel
steeds o verwegend uit jonsens bestaan heb ben of kr egen jongens e n meisjes een verschillende leerstof te verwerken. Dat ~I}as
blijkbaar in hoof dzaak het gevolg v an een
aloude opvatting v an onze voorouders, die
het wal noodzakelijk von den hun zonen in
de elementaire v akke n te laten onderwij zen terwijl hun dochters zic h enkel in
typisch vr ouwelijke bezigheden dienden te
bekwamen.
1
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Die houding wordt b.v. duidelijk
ge!llustreerd in de "Staat ende verclaers
vande goede". opgemaakt op 21 maart 1620
na het overlijden van Jacob Martens. b a l juw te Hansbeke. die 9 kinderen achterliet
waarvan de oudste vier gehuwd en de o verige. vier zoons en een dochter. minderjarig
waren. In die invent.aris werd ingelast "dat
de weduwe. Lievine Clays fa Martins.
tegenover de resp. voogd en de ve rplichting
op zich nam "haere knechten (19) te doen

leeren lees en ende schriven ende de
waZsche tale~ omme hemlieden te manne
commende te behelpen~ ende ook het meyskin
te doen leren hemden nachtdoueken ende
dierghelycke tsnyden ofte seheppen ende
connen nayen om ooek haer seZfs vrauwe
synde te eonnen behelpen" (20).
Een voorb88ldvan zo'n konsBrva ~
t1eve mentaliteit vindt men ook omstreeks
1770 bij de oude Joannes Maenhout (21).
landbouwer en weduwnaar van Maria Franscisca Ha erens. die op herhaaldelijk verzoek
van de deelvoogd. Pieter Lamme. weig erde
zijn dochtertjes "te laeten uytwoon en ter

seholen in eloosters ofte sevire plaetsen"
niettegenstaande de meisjes "alanoeh seer
weynigh ter sehoole gegaen" waren "ende
mitsdien weynigh ervaeren" waren "inde
Zeeture~ aehrijven~ naeyen eta." Vol gens
zijn overtuiging hield hij do meisjes op
het erf om "bij hem te blijven Zeeren~
wercken~

observieren de menargie inde
lantsbauwerije. "

c.
Hansbeke
zic h ook
tatie in

Het uit de huwelijksakten te
ver zamelde cijfermateriaallesnt
in zekere mate tot een interpreverband met de evolutie van het
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-TabGI

II
--,

GroGpsindeling
1779-84

Periode
1785 -9 0

1791-96

Aantal betrokken personen
Man nen
Vrou\t>!tm
Totaal

157
150
307

162
160
322

168
168
336

101
130
231

96
137
233

96
142
238

64.3
86,7
75,3

59.3
85.6
72.4

57.1
84,5
70.8

Aan tal volslagen analfabeten
f1 an n en
IJ ro U\.oJen

Totaal
Volslagen analfabeten in %
Man nen
Vrouwen
Totaal

I

analfabetisme over een periode van circa
18 jaar. Oe in tabel I per jaar geran g schikte gegevens, noch de voorstelling
van het per jaar berekende percentage
analfabeten in een zogenaamd histogram
(22), geven echter als zodanig duidelijke
in fo rmati e.
Het in de histogrammen (fig. 8a,
9a. 10a) geschetste beeld van de varia tie, per jaar, van resp. hst aantal ongeletterde mennen, de ongeletterde vrouwen
en de ongeletterde personen (mannen +
vrouwen) toont dit voldoende" aan.
Indien het cijfermateriaal e v enwel per 6 jaar wordt verwerkt, verkrijgt
men de in tabel II verzamelde percentages; ze wor den in deo ver een kom 8 n de h i s t 0 grammen (fig. 8b, 9b, 10b) voor hetzelfde
tijdsinterval voorgesteld.
Op deze wijzo wordt een ge v oelige achteruitgang v an het analfabetisme
bij de mannen, nl. 7,2% over e8n periode
van 16 jaar, zichtbaar. Bij de v rouwen is
de achteruitgang van het analfabetisme
over dezelfde periode minder op v allend en
bedraagt slechts 2,2%.
De hieruit resulterende vermindering van het analfabetisme bij de totale groep ligt uitera~rd tussen de genoemde waarden en beloopt 4,5% over dezelfde
tijdspanne.
Oe peiling van dhr. F. VAN OEN
KERKHOVE aen de hand van de huwelijksregisters 1779-1796 te Astene (11) toont
daarentegen aan dat aldaar de al gemene
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evolutie duidelijk de richting van een
toenemende cngeletterdheid opging we ge ns
een re ge lmati ge , duidelijke vo oruit g ang
van het analfabetisme bij de mannen, terwijl bij de vrou wen een 8erder op- en
neergaande kurve tot uiting kwam.
Dhr. F . VAN OEN KERKHOVE is er
zich wel d e gelijk van bewust dat de door
hem v astgestelde schommelingen bij de
vrouwen eventueel kunnen toe ge schreven
worden aan plaatselijke omstandigheden,
maar tracht anderzijds al g emeen ge ldende
verklaringen te vinden vaar de door hem
vast g estelde opmerkelijke toename van het
analfab e tisme naar het einde van de 18de
eeuw to e .
Oe faktoren die hij in dat verband opsomt zullen ongetwijfeld een
spektakul e ire v erhoging v an het cntwikkelingsnivaau h e bben afgeremd, maar hot zal
wel altijd moeilijk blijven een verkl aring te vinden vo or Gen toename v an dG
ongeletterdheid bij de mannen en een gelijktijdige a fname v an de on ge letterdheid
bij de vr ouwen.
Oe resultaten v an onze peilin g
naar het analfabetisme aan de hand van de
huwelijksakten v an Hansbeke, die een duid e lijke ~ 8 rmindering van de on geletterdheid aantonen, zullen daarcm wellicht
dichter de werkelijkheid benaderen.
Z o~ ls dhr.
F. VAN OEN KERKHOVE
konklu dee rt. mag" e chter worden ve rwacht
d a t een konfrontatie met andere gelijkaardige peilin ge n kan leiden tot een no g
juistere weergavo
van het percentage en
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de evolutie van het analfabetisme bij de
Vlaamse bevolking ömstreek~ het einds van
de i8de eeuw.
A. MARTENS,
De Pinte.
Vo etnoten
(1) Term waarme8 over het algemoen h~t
niet-kunnen-lezen en schrijven v ènde
moedertaal wordt bedoeld.
0 e Ie e rpI i c h t we r din ge v oe r d d 0 0 r de
t van 1 9 mei 1 9 1 4 J deo u der s we r d 8 n v G r plicht hun kinderen van het zasde tot het
vGertiende jaar naar school te sturen.
( 2)

\'If 8

(3) O. STRACKE, Arm Vlaanderen, Uitgave
van het Katholiek Vl aamsch Secretariaat.

1914.

(4) A. VAN DE PERRE : "Waarom vragen w~J,
Katholieken, de vervlaamsching der Gentsche Hogeschool". Uitgave va~ het Katho-

liek Vlaamsch Secretariaat.
(5) Dok min of meer ontwikkelde personen
onderschreven de akten soms met hun naam,
aangevuld met een zogenaamd huis- of handmerk; anderen onder hen plaatsten enkel
eon h an dme rk •
(6) J. VERHELST : De huwelijksregistersoud regiem als bron voor sociale geschiedenis. Een ontgoocheling? in "Handelingen

der Maatschappij voor Geschiedonis e n Oudheidkunde te Gent", XXI (1967).
(7)

Zesden PZaccaetboek van VZaenderen,

deel I, Gent. 1786.
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(8) M~ MISPELON. Klim in je stamboom.
Ui tg a ve F el mil i a e t P él tri a , Hen d z a me. 1 9 7 0 •

,
(9) M.

SACRE, Historische Mengelingen.

De

ongeleerdheid te Merchtem op het einde
der XVIIIe eeuw .• in : "De Brabander",
Tijdschrift gewijd aan Geschiedenis, Oudheidkunde, Folklore en Gesclachtkunde.
Jg.I (1922), nr. 10.
(10) P. OË ZUTTERE, Loenhout en Wuustwe zel. Analphabetisme op het einde van de
XVIIIe eeuw" in : "Oudheid en Kunst".
Tijdschrift voor Kempische Geschiedenis, uitgege ven door de Geschieden Oudheidkundige Kring voor Brecht en
Omstreken, 38e Jg. (1955), afl. 4.
Algem~en

(11) F. VAN DEN KERKHOVE, PeiZing naar
het analfabetisme omstreeks het einde van
het oud regime blijkens de huweZijksregisters der gemeente Astene (1779 - 1796)"
in : "Vlaamse Stam". Maandblad van de
Vlaamse Vereni ging voor Familiekunde, Jg.
VIII, nr. 3 (a!iril 1972).
(12) Rijksarchief Gent: Hansbeke, Parochieregisters nrs. 5 en 6.
(13) Een cirkeldiagram is eo n grafische
voorstelling die verkregen wordt door Gen
cirkel in twee of meer sektoren te verdelen; zo'n tekening geeft een sprekend
be8ld van de verhouding tussen de ver- ·
schillende hoeveelhed en, die door de oppervlakte van de sektóren worden voorgesteld.
(14) Ongeletterde
in de Zuidnederlandse
betekenis volgens Van OaleG Groot Woorden-
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boek der Nederlandse TaaZ iemand die niet
lezen of schrijven kan; cfr. geletterde
iemand die kan lezen en schrijven.
(15) F. MICHEM, Vinkt. Kerk en paroohie~
Uitgave in eigen beheer (1971).

(16) M. FAIPOULT. M4moire 8tati8tique du
Département de Z'E8oaut. Uitgave van de
Imprimeri9 Impériale te Parijs, an XIII
(1804-1805). heruitgegeven met inleiding
en verklarende voetnoten door Or. P.
DUPREZ in : Oostvlaams Verbond v an de
K ri n g en v 0 or G8 G C h i ede nis, nr. 3 (1 9 6 0 ) •
M. Faipoult was van 1800 tot 1808 prefekt
van het Scheldedopartement.
(17) M.A. NAUWELAERTS, in: FZandria
N08tra. On8 Zand en on8 voZk. Zijn Standen en Beroepen door de tijden heen~
Deal III

(1959).

(18) H. PIRENNE, Hi8toire de BeZgique
de8 Origine8 à nOB jour8~ Deel 111

(1950).
(19) Knechten

=

knecht jongens

=

jongens.

(20) Rijksarchief Gent, fonds Hansbeke,
bundel 64.
(21) Zie: Dorp8gebeurteni88en uit vroeger eeuwen. Een SaZomon8oordeeZ~ in

Berichtenblad, Jg. 111 (1972), afl. 2.
(22) Een histo g ram is e9n vaak in de statistiek gebruikte grafische voorstelling
v an eon diskontinu verlopend verschijnsel.
waarvoor 8sn gewone . grafiek minder geschikt is.
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Om een boold te tekenen van het
percent5 88 ongeletterden ovor de beschouwde tijdsperiode worden op sen horizontale lijn achtereenvolgens gelijke afstanden uit~ezet die s en jaar weergeven;
o~die aldus ontstane tijdsintervallen
wordt een rechthoek of balk geplaatst
waarvan do oppervlakte (en dus de hoogte)
het percenta g e on2eletterd e n aanduidt.
(23) Kaart en tekeningen werden verzorgd
door dhr. G. SCHAECK, waarvoor onZ9 hart el ijk 8 den k.

Huwelijksakte uit h~ parochieregistor van
Hansbeke
Trigesima Aprilis 1785, factis
tribus proclamationibus bannorum antenuptialium, contraxerunt matrimonium coram
me infrascripto, Bernardus Willems ex hac
parochie habitans in Oostcamp et Maria
Joanne Canoot ex Nevel habitans in hac
parochia minorennis consentionte et
prasente metra tutrice Maria Joanna Verhelst, testibus Joanns de Rijcke habitante
in Oostcamp e t Maria Joanna Verholst habitante in Nevel, intsrrogati an passant
scribsre respanderunt sponsa et secunda
testis quod non.
J. Van Baeten,
pastor.

Bernardus Willems
Joannes De Rijcke
signum spons a
+
signum secunda tests

+

(Rijksarchief Gent: Hansbeke, Parochieregister nr. 5, fa, 196).
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Nadat de 3 voorhuwelijkse afroepingen had da ~ · plaatsgehad zijn in aanwezi g heid van de o nder ge tekende op 30
april 1785 ge huv,/d : Bernardus ItJillems van
deze parochie. wonend in Oostkamp. en de
minderjarige Maria Joanna Canoot van
Navels. wdMand in deze paro chie. met instemming en in te ge nwoordigheid van haar
moeder en voogdes Maria Joanna Verhelst.
e n de ge tuigen Joannes De Rijcke. wonend
in Oostkamp. en Maria Joanna Verhelst.
wonend in Nevels; ondervraagd of ze konden
schrijven antwoordden de bruid en de
twe ede getuige ontke nnend.
Bernardus Willems
JoannGs De Rijcke
merk van dè bruid
merk van de tweede
f.1;8tuige
+

Van BaGten.
pastoor.

J.

+
+

+
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+

ZANTEN UIT NEVELE

(II)

._--

-BRANDBLUSMIDDELEN
(Verslag Raadszitting 17 januari. 1828)
"De raad der gemeente Nevels.
district Gent. provincio Oost-Vlaanderen,
behoorlyk zynde byeen f,Gkome n en verga derd ten ge meent e huysG B ten einde overeen te komen het besluit van de edele
groot achtbe.re here n gedep uteerden staten van Oost-VlAanderon. dato 27-12-1827.
te beraadslagen OVGr de aanschaffi.ng van
brandblu smidde l e n tot welk ovorgaande en
overwegen hebb8~de dat het grootste desl
der huizen in de gemee nt e aan elkander
gelege n zyn. dicht éan de reviere de
Caelane. en aan~9zien er nog gene voorwerpen voor blusschin g van brand in deze
gemeente bostaan, heeft besloten tot het
aanschaffen van Ge n brandspuit. vijftig
brandommers, 5 la dde rs, 5 haken, 5 handbylen, en 2 tinnude kloderon. De voorseyde voorwerpen Kosten 527 gulden. waarvan de helft op de begroting 1828 synde
263 gulden".
- BRU GT RE KKE RS
Na het grave n van het Kaneal
van Schipdonk had Nevels sen ophaalbrug,
die tslk e ns bij de doorvaart van sen
schip opgehaald moest worden. Toen hs t
schip tussen de brugpijlers vaarde, liet
de brugtrekker sen halve klom p naar beneden. Hierin deponeerde de schipper dan
zJ.Jn doorvaartseld (4 stuivers). In 1870
werd dat gebruik afgeschaft.

Van 1850 tot 1890 was de brug
verpacht aan N. Cl aey s, die ze liet opha-
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len door M. Claeys (1850-1868). J. Snoeck
(tot 1875) sn P. Snoeck (tot 1890).
Van 1890 tot 1914 was ze verhuurd aan A. Voet. De optrekkers waren A.
Vreeze (t ot 1904) sn Louis van Hese (tot
1914).
Het kenteKen van de brugtrekkers
was 8e n koperen plaat die ze o~ de arm of
op de pet droegen; daarop stond hst woord
"PONTIER" •
-BLA UWVERVERIJ
(Verslag Raadszitting 28 februari 1864)
Op die zitting 'werd een vergunning afgeleverd aan Francisca De Cock.
blauwverfster. om een blauwververij op te
richten 8elegen Sectie C, nr. 574a. 574b
en 573a, naast "de ophierwoning" (?) die
eigendom was van , Dr. J. Steyaert.
-GEMEENTEBODE
(Par ochiGrekeni n gen 1793 G.A. blz. 80)
In 1794 was Jacobus Claeys "bode
van de lande van Nevele op de stad Gent
teBen 1 pond 10 schellingen, voor alle
post e nde brieven en plakaten by h em ten
dienste gebracht ende betaelrJ". Na hem
kwam Pister Hers8ele voor 1 pond 10 schelling. In 1822 was de weddG voor de Bemeentebode gestegen tot 37 gulden; het was
Jacobus Verleye die het ambt toen waarnam.
Vanaf 1827 werd er echter v oortdurend bezuinigd op die "post~ Eerst werd
h e t 24 g ulden, dan 12 gulden sn op 19 de cember 1833 wsrd alles afgesch a ft. Oe oorzaak hiervan was "dat de gemee nte geon
vo ordeel meer hoeft".
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Volg o ns de AZmanach van MiZanen
(Gent, 1824) vertrokken do landelijke boden van Gent naar Nevels "den Dinsdag en
Vrydag uit Picardien". Op woensdag 8n
vrijda g gebeurde dat vanuit "De Zwaan" in
de Dra p atraat. Zij deden alle "commissien
op Laernes, Poussel, Vosselare, Mayhem,
Landagem en Na vele".
-BOERENKRIJG
(R.A. Gent, Fondsbestuur nr. 254)
Na de afkondiging van de wet cp
de konskriptie op· 18 maart 1798, waarbij
talrijke Vlaamse jongelui verplicht worden dienst te neman in de lesars van
Nap o leon, braken ook in Nevele wanordelijkheden uit. Do gemeente moest namelijk
ook 9 soldaten leveren, maar die verscholen zich op het Veldeken, de Wulfho e k of
in de Dodemanstraat te Baarle (toen nog
een bebost gebied). Van daaruit kwamen
zij naar het dorp, vielen binnon in het
g emeentehuis, waar zij meubelen en alle
registers vernielden, bedrei g den de
frans ge zinde bur ge rs en brachten sohade
toe aan hun huizen.
Franso gendarmen werden naar
Nevele gestuurd om da opstandigen te verdrijven. De gemoente werd beboet met
3751 fr. en nog eens 2500 fr. voor de
schade aan ce gemeentegoederen.
De jongens werden later opgesp oor d door tweo kollaborateurs uit de
streek: de Ne volenaar Sierjacabs en de
Deinzenaar Vander Hoeren.
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-HEVIG ONWEER
("Oe Danderb ode" van 20 juli 1890)

"oa dondor is te Nüvele op den
kerktoren ge v allen en heeft groots
schade aangericht. men sch a t zo 1500 fr.
Gelukkig is er gosn brand geweas t. Dak·
nog zijn de schouw ~n hei dak van h et
huis v a n den heer Lodawyck Buysse af~e
waaid. Eenen boom in de Oosthoek i~ door
dan donder getroffen."

A. JANSSENS,
Nav e le.
+
+

+
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NIEUWE GEGEVENS OVER HET WERK VAN OE
ORGELMAKERS LO VAERT

Volgens de dorpsmonografen
F. DE POTTER en J. BROECKAERT beschikten
"een groot getal kerken van Oost- en
West- Vlaanderen" o ver een Lo v aert-orgel.
Gelijkaardige informatie verschaft ons
E.G.J. GREGOIR in zijn Historique de Za

facture et des fac·f;eurs d'orgue

(1 865 )

"·Lo v aert Leon. ~ Gand. a placé bea u coup
d' orgues" (blz. 143). Hij voegt er e venwsl aan toe dat Leonard Lovaert hem. ondanks zijn aandr~ngen. nooit een lijst
van zijn orgelbouwprestaties bezorgd
heeft.
Hoe mOGten wij nu die gegevens
interpreteren ? In het kader v an onze
opdracht voor do Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen hebben
wij op dit ogenblik bijna heel het orgelbezit van Oost-Vlaanderon geïn ventariseerd en daarbij zijn wij 22 orgels op
het spoor gekomen die de familie Lo v aert
ofwel volledig ver v aardigd ofwel hersteld
en uitgebreid hooft. In een ekstra-aflevering van dit tijdschrift ( juli 1972 )
werd het grootste deel v an die prestaties
al uit v oerig beschre ven. Voortgezet onderzoek heeft nu wel niet erg veel onba- ·
Kend gebleven werkstukken v an de Lovaerts
aan het licht gebracht maar wel uiterst
belangrijke gegevens over de stijl van
dl3 ze orgc31bou\""ers. Daarom deze aan v ulling.
Re velerond is op de 8erste
plaats het tweemanualige (1) orgel te
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Poes els, gebouwd door Louis Lav aert in
1870. H8t is ee n hoogst merkwaardig instrument, ni e t al198n om zijn voortreffelijke neo- go tiek e orgelkast maar ook door
zijn inwendige konstrukti e . He t zwelwerk
(2) is uitgeb o uwd tor hoogte waar normaliter de oud-Nederlanders en de bar o kk e
Duitsers het zgn. "bov e nw e rk" plaatsten.
Wegens de bep~rkt8 ruimte die in het bo-"
ven s te deel van de orgelkast voorhanden
is, bouwde Lovo e rt niet de hele t e ssituur
(3) uit. Een gelijkaardig "procédé paste
hij al toe in zijn driomanualig orgol te
Eeklo (1856), maar dit instrument ~erd omstreeks de eeuwwisseling enigszins g~
transformserd door de Brusselse firm a
Schijven. Het zopas teruggovonden bestek
voor de uitbr e idin g van het orgel te
Nevele spreekt eveneens van een uitbreiding met Ban tweede klavi e r, maar met een
volledi g uit ge bouwde tessituur. Kl ~ ar
blijkelijk bouwde Laveert dit nieuwe onderdoel ven het or gel achter het hoofdwerk uit. In alle B8 val is Loveerts visie
op de vorm van het " "bovenwerkreciet" (4)
in onz e ge wasten voorzeker uniek I
Afgezien van het orgel te PoeseIe (en te Nevele) "bestaan onze nieuwe gegevens overigens na ge noeg uitsluitend uit
archiefstukken. Wel bleef ~an de in deze
aanvullin~ behandelde Lovaert-or Re ls hier
en daar nog wat oorspronkelijk pijpwerk
bewaard mear de instru~ 8 nten ~elf gingen
stuk 000r stuk verlar eri . Er dient tr o uwens
nagenoeg al ~ emeen aangestipt te worden dat
de enkels" resterende Lovaert - or ge ls ofwel
grondig verval1 8 n ofwel bijna onherstel baar verminkt zijn.
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MOg 3 de g epland e Lava ert- her denking in de nabije toekomst tevens een
eerherstel betekenen voor deze merkwaardi g e sn ori g inele Oostvlaamse kunstenaars.
(1)

Tweomanualig: met twee klavieren.

(2) Zwelwerk: luikjes die kunnen openen dichtslaan . (-+cr escen do en decrescendo) .
(3)

Tessituur: manuaal- en pedaalom v ang.

(4) Rec iet : klein
werk.

zwelw~rk

in het boven-

AANGEVULD OVERZICHT VAN DE ORGELBOUWPRESTATIES VAN DE-FAMILIE LOVAERT
1833-1863. Voss e lare. St.-Eli~iuskerk.
Nieuw orgel en onderhoud
(zie bijlage 1)~
1835 - 1871. Nevele. Sint-Mauritius- en
Gezellenker:"'. Onderh~ud en
uitbreiding (zi e bijla g e 2).
1837. Ronsslè. St.-Gengulphusker!,. Nieuw
orgel do or Lodawi'jk Loveert
ui t Na ve 10 (zio bij la ge 3).
1842 en 1846. Deste ldonk. O.-L, - Vrouwkork.
Onderh·oud-(zie bijdrago in
juli- afle vering) .
1 8 46 • Me u 1 ab e k e - Ma ri alo op • St. - Le 0 & 0.L. - Vrouw-Bezoskin g skerk. Ni e uw
orgel (zie bijdrage in juliafleverin g ) •
18 49, EIst. St.-Apolloniakerk. Nieuw or- - - gel (z i ebi j dra gei n jul i .aflevering) ,
1849-1887. Gontrods. St.-Bavokerk. Onder houd en uitbreiding (zie bijlage 4).
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1 85 0.

Mache l e n a /::l Leie. SL-Michi8l.
Corn eli us - en Ghislenuskork.
Ver nieuwin g en uitbreiding
(zie bijlage 5).
1854. pokerz alG. 1 St.- i1artinuskork. Niou\.<J
orgel (zie bijdrago in julia flevering) •
1856 . Eeklo. St. - Vincentius-M arto laars k er k. Nieuw orgel (z ie bijdrag e juli-aflevoring).
1857. Ertvelde-Kluizen. O.-L.-Vrouwkerk.
Nieuw or geÎ door Evarist
Lovaert (zie bijdrage juliaflevering) •
1857 . Lotenhulle. H.-Kruiskerk. Uitbreiding (zie bijdra2 8 juli-afleverin g ).
1861. St.-Mortens-Latem. St.-Martinuskerk.
Ombouw (zie bijlage 6).
1865. Evergem-ItJtppelgern. O.-L.-Vroul'll van
Troostkerk. Nieuw orgel (zie
bijdra ge jUli-aflevering).
na 1868. DeLIrIa , St.-Aldegondekerk. Her bouw (zie bijlage 7).
1868. Watervliet, O.-L.-Vrouw-Hemelvaartkerk. Vernieuwing door Evarist
L0 v a e I' t (z i a bij d ra ge jul i aflevGring) •
ca. 1 8 6 9. Zon nEl? i3 m, St.- S te fan us ' -Vin dingskerk. Nieuw or ge l (zie
bijdra ~ 8 jUli-afl e vering).
1870. Pcesole, St.-Laurentiuskerk. Nieuw
orgel door Louis Lovaert (zie
bij lage 8).
1871 . NieuwenhovG. St.-Jan-Baptistkerk.
Nieuw orgel door Louis
Lavaert (zio bijdra ge juliaflevering) •
1874-1875. Zomer~_~. St. - ~1artinuskerk.
Uitbreiding (zie bijlage 9).
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1876. Vinderhoute. St.-Bövokerl<.. Nieu w
orgel (zie bijlage 10).
18 ••
Oe Pinte, St.-Niklaas-van-Tolentijnkerk. Nieuw orB;el ( zie bijdr::l138
juli-afloved,ng) •
18 ••
KaU.en, St.-Denijskerk. Vornieuwing
(zie bijdrage jUli-aflevering).
+

+

+

BIJU\GEN
1. VoSSELARE

Anno 1832
" ••• overwegende dat om den Godsdienst na
behoren te kannen uytoefenen er in de
kerk een en nieuwen orgel moet 8eplaetst
worden, vermits den genen ' die er alsnu
staat onbokwaem is om den vereyschten
dilJnst te doen."

Heden derden April achttien honderd-vier
en dertig. Do Leden v an den Raad der
Kerkfabri e k van de gemee nte Vosselaere
vsrgaederd ter gewone plasts, hebben be sloten dat de deliberatie van den Kerkraed
van date 3 Nov ember 1832 vernieti g d is,
aengezien dat den voorstel daer in ver meld door de bevoegde overheyd niet goedgekeurd is, en dat den nieuwon orgel geplaatst in de kerk, gemaekt is zoo met de
penningen van de Kerkfabriek, de gemeente,
alle met vrijwilli ge gifte n .
Gedaen in zitting te Vosselaere data
alsboven.
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De Muynck Pastoor
L. Vinc ent
J oannes Mortier

J.J.
J • ( ?)

oeloof
Bei re n s

Kerkarahief bewaard ter
Pastorie . van V08seZare~ niet
~einventariseerd. Liber
MemoriaZiq~

niet gefolieerd.

UittreKs els uit de KerKreKeningen
4.1.1843
betaelt aen L. Lovaert tot nevel de somme
v an 15 franK over het stellen d'orgel de
elft van het jaer 1841 - h et jaer 1842
15 fr.
13.1.1844
betaelt aen leo lovaert orgelmaeKer tot
nevel voor de orgel te stellen en vijf
lood (?) pijpen v an den trompet. 25 fr.
Steeds in de maand januari van de jaren
1846. 1847. 1849. 1850 en 1851 : 10 fr.
aan L. Lovaert voor onderhoud v an h et
o rge 1.
29.1.1852
betaelt aen leo lovaert tot Peteghem over
het stellen de orgel over het jaar 1851.
Verder onderhoud door L. Lovaert in 1853
en 1855.
1857. Ben L. Laveert tot gend. kuisen en
stellen. 50 fr.
Gewoon onderhoud in 1859. 1862 en 1863
door L. Lovaert.
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Gedurende he e l de Lovaerttijd
en zelfs nog een tijd daarna is het
Lo uis Schelpe die er koster on organist
is. Is hij verwant met de organist
Schelpe uit Nevele, eveneens een tijdsena ot ?

Kerkarahief bewaard ter Pastorie van Vos'seZa'l'e, niet geï nventariseerd .
'Dagboek van ontfangsten en
uytgaeven der Kerke fabriek
van Vossela ere ge daan door
J.J. Maer Tresori er ten Jaere
1842. Deze n Boek bevattende
79 bladeren is 8ecolleerd on
geparapheerd door ons President der Kerkfabriek van
Vosse laere. Vosselaero, den 8
Mey 1842.'
In deze rekeningenbundel wordt
na de LOv8erttijd de geschiede nis van
het orgel gemaakt door Ch. Anneessens en
V. Mesure
-25 april 1864
"aen Mijnheer Ch.
Anne esse ns ~rg8lmak8r te Ge8raersb erge n
voor kuysschen en vergrootin g der orgol,
600 fr."
- 1885 : "Betaald voor herst e lling van
den orgel aen Vit al Mesure, 45 fr."

Het orgel word voll edig verni e ld bij de verwoesting van de Vosse !aarse k8r k in de eers te wereldoorlo g .
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2. NEVELE
Ke rk re kon in gen
1806 : Op den 8 july aen francis roeges
over reparatie gedaan aen dan
orgol
10-0-0
1835

herstellen van de orgel en reparatio aen den oXáe1550 francs.

1836

Voor vermeerderin g en roparatie
aen de orge·} aen LeD Lovaert,
568 franc,s, 97 cents .•

Rekening 1837, afgesloten op 13 nov.1836
Voor het maeken van twee nieuwe
klauwieren aan de groots en klyne
orgel, 100 fr.
Voor twee nieuwe klauwieren aen de
groots an klayne orgel aen LeD
Lovaert, 100 fr.
1839

Voor vernieuw en en repareren van
twee blaesbalkon, Januari 1840,
L. L0 v a e rt, 81 fr. 63 c.

1843

kuisen en nodi ge herstelli n ge n
v olgens bestek, 300 fr.

1844

Betaeld aon L. Lavaert voor de
orgel te kuisschen. te repareren
en nieuwe pijpe n daer in te stellen. 658.00 fr.

Kerkarchief bewaard ter Dekenij
van NeveZe 3 niet geïn vontari seerd. Bundel ingebonden rekeningen : 1833-1844.
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Zitting van den derde n Juli 1870
Overwe gende dat er noodzakelijkheid bestaat nopens het vernieuwen VBn dan
blaesbal g van d'orgel. do n welken gansc h
versleten is.
Overwegende dat er verjers aan d'orgel
e8ne drinBendo herstelling noodig is en
het ga raadzaam zouda wazen ter zol ver
tijd er e8n1g9 verbeteringen Be n tee te
brengen. waarvoor de kosten zouden beloopen vo lgens de hier van bestaande begrootin g tot frs. 2495.
Kerkarchief bewaard ter De keni j .

"Register der BeraadsZagingen
der Kerkfabriek NeveZe (b egonnen in) 1844).

Begrooting
voor het mnken en plaatsen v an een Nieuw
positif expressif op het hoogzaal in de
kerk te Nevele.
art. 1.
Er zal gemaekt worden 8en Nieuw secreet
v an eyken h out van vie r e n vijfti g gra vu ren met alle het r1ekaniek, als kas. registers etc. waar op zullen geplaats worden de vol8ende sp80len
fr.850
N 1 Bourdon
2 fluts harmonique
3 flute ordinaire
4 salicional
5 voi x Céleste
6 Euphone
7 trémolo

voet
voet
v oet
v oet
voe t
8 vo et

8
8
4
4
4
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200

95
160
300

35

art. 2
Eene Nieuwe viola di Gambe 8 voet van
vier en vijftig pypen die zal gep laats
worden op het Broot orgel met verplaatzing van trom~~t en clairon
280
art. 3
Twee Nieuwe klauwieren met basculen en de
touchen beleid met ivoor en de diezen
van zwart hout
135
art. 4
De oude secrsete der groote orgel moeten
uit ge noemen warden om er eene nieuwe
windlado aan te maken voor de rietspeelsn af te trekken
440
fr. 2495
art. 5
den orgelmaker verbindt zich gedurende
twee achter eenvolgende j aren de orgel
kosteloos te onderhouden v an stemmen.
art. · 6
alle de onkosten zoo van reis. verblyf.
tafel 8n logement door den orgelmaker en
zyne werklieden gedurende het plaatzen
der bovengemelde werken zyn ten laste van
de 0 rgolma ke r.
art. 7
De orgelmaker verbindtz~ch jegens de
voornoemde kerkfabriek v an Nevele alle de
hierboven ge noemde werken goed en deugdelijk te voltooijen, alle materialen van
de beste hoedanigheid. voor de somma van
twee duyzend vier hondert vy f sn negentig
franken.
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Aldus 8 0 daan in double te Navole den
7 jan u a ry 1 871 •
L. Lav eert.
Kerkarchief bewaard ter Dekenij.
Los stuk.

»Vernieuwing van dan blaasbalg 570
herstelling en verbetering van d'orgel
2495."

Kerkarchief be waa rd ter Dekenij,
Kerkroksning 1871.
===

3.

RONSELE

"Do' schoons orsal der Kerk, vervaar digd
door Mijnheer Lod ewi jk Lav aert, geboortig v a n Nevele, begon men te plaatsen op
19 Jul i 1837 e n op 4 augusti, zelfde
jaar, deed zij h are \AJelluidendo toon h o-,
ren, onder de plechtige mis, wel ke bij
die ge leg e nh eid gezonge n werd. De orgel
heeft in h ~ t gehe 8 ~ gekost de som v an
1 487 frank 50 cent. CKerkarch. nr. 27)."
MemoriaZe of Historische Bijdragen der Gemeente van RonseZe
Januari 1 87 1., fa1 29.
Berust op de Pastorij va n Ronse1e.

"Ontfangen ••••••• (uit gesche u rd st uk.
bevatte blijkbaar de wa orde n "v an de")
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Qastor van Ransels botael e nde voor de
Kerkfabrike. de somme van veerthien hon derd zeven en tagenti g franken en vijfti g
centeemen. voor het maeken 8n placeren
binnen voor ge melde kerke van Gene ni e uwe
orgel vi er voet er bevattende de volgende
spelen of registers Bournon. Prestant.
fluyte. doublette. Cornet. trompet -bas.
trarnpet-Superius. forniture en tramblan
en voor het maeKen en plaseron en twee
nieuwe blaesbalken.
Ransels dan 11 8ber 1800

n8 ~e n

en dertig

L. Lavaert."
Kerkarchief bewaard ter Pastorij van RanseIe. Geïnventariseerd onder nr. 27 in een bun del betreffende het kerkgebouw.
De nummering werd aangebracht
op de linkerbovonh oe k van h et
dokument z~lf.

4. GONTRODE. St. - Bavokerk

18 jan. 18 49
"Be1:ae 1t een Lovaert over
het onder houd der orgel geduerende de Jaeren 1845 en 1846.
21 fr. 76 cents."
1877. 5 febr. : "Beteeld aen orgelmakor
LouvBsrt. 4 Januari. 125.00fr."
1880.17 juni: "Betaald aan 1"'1. Lovaert
facteur d'orgues Ledeberg.
75.00 fr."
4 juli: "Beteeld aen Mr. Lav aer t.
orgelmaker. 75.ob fr."
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1881.

8 jan. : "A a n den or gelmaker Lovaert.
75,00 fr."

"Aan F.X. Lavaert orgelmaKer, 75.00 fr."

1882.4 jan.

1883.

8 jan.

"Aen den orgelmaker Lovaert. 25,00 fr."

1884,

15 jan.:

"Aan den orgolmaker, 15.00

fr. "
1885.27 jan.:

"Aan den orgelmaker Lovaert . 20.00 fr."

1887.

2 jUli:

"Aan don orgelmaker (betreft het nog Lovaert ?),
25.00 fr."

Vanaf 1888 zal de Gentse orgelmaker J. Ver gaart het orgel onderhouden.

Dagboek der Ontfangsten en uyt. gaeven der Kerkebestuer van
Gontrode (K er krekeningen. 1842Niet geïnventariseerd
archiaf bewaard ter Pastorij
va n Gontrode.
1914).

===
5. MACHELEN aid LEIE
"Bij hot herstellen van het orgel kwam aan
het licht dat de tinnen frontpijpen in
1850 hormaakt werd en door Leon Lovaert.
orgelmaker te Deinze (en later te Gent gevestigd). Het is dezelfd e Loveert die de
oorspronkelijke Cach eux- windlade in het
positief uitbreidde door het toevoegen van
e8n afzonderlijke kleine lade door 00kruis."
-221-

x. 'Orgelbouw, Machelen', in : De
Praestant, 1962. blz. 50.
===

6. SINT-MARTENS-LATEM

"Hst tegenwoordige orgel. sen der beste
welke men in de streek aantreft. is
nieuw sedert 1861. en werd vervaardi gd
door den gunstig gekenden orgelmaker
L. Lavaert. vader. va n Gent."
DE POTTER en BROECKAERT. Geschiedenis
der Gemeenten. Oost-Vlaanderen. Eerste
Roeks. Arr. Gent. Derde Deel. (Gent.
1864-1870) St.Martens-Latem. blz. 35.

1861. Het p laatsen d8r nieuwe orgel gemaakt door Laveert van Gent.
Kerkarchief bewaard ter Pastorij. Niet
geïnventariseerd. Registrum Pastorale ab
anno 1843 - Laothom St.Martinus, fol 43.

= ==

7. oEURLE aId LEIE
Het orgel werd gebo uwd toen E.H. Caudron
er pastoor was. Hij werd in 1868 te
oeurle bonoemd.
Blijkens 8en rapport d.d. 1955 of 1956
had het toen nog bestaande Lavaert-orgel
de vol gende dispositie :
1. pre sta nt 4'
2. harmonische fluit 8'
3. fluit 4'
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4. tromp e t D'
co rn ot
bo urdon 0
7. doublette 2 ontleend aan 4v
8. cDr an g lais II = quintadeen 8'
9. gamba (alleen diskantJ
5.
6.

aangehanson pedaal.

Kerkarahief bewaard ter Pasto tie van DeurZe. Niet geinventarisssrd. Bundel : Restauratiedossier orgel d.d. 1956.

===
8. POESELE

Anno Oni 1870, die 30 maii solemniter
inauguratum fuit novum organum, cum missa
cantata p ro omnibus benefactoribus. Cum
micusqua ecclesia nostra hoc instrumento
carerst ingenti cum gandio omns parochiani hanc innovationsm viderunt.
Organum confectum fuit à Ludo v ico Lovaert,
factors organum Gandas via vulgo St.Pietersnieuwstraat, st buffetum à Leonar de
Blanchart habitante in Maltebrugge (St.
Osnys-Westrem). Buffetam deliniavis
Dominus Florimundus Vande Poele in arts
gothica valde peritur
Pro organo solvi
fr. 3850,00
Pro buffeto etc
fr. 1443,48
fr. 5293~4B hanc summan magno labore collegi apud verois et
variis in loc1r sed proesertim Gandae.
Kerkarchief bewaard ter Pastorij van P08se1e. Niet geïnven tariseerd. "Registrum PastoraZe
1848-1874. "
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Huidige dispositie. genoteerd volgens opstelling van de registratuur:
(klaviatuur achteraan orgelkast)
Reciet:

o

o

Salicion a l 4

P r9st ant 4

o
dichtgemaakt
register[';at

Tremolo

o

Bourdon 8

o

o
Flûte actaviante 4
( = doublstte 2)

0::

G.O.
o

Mantre 8 bas
(nieu\.v)

o
Flûte a che minèe 4'bas
o

Trompotte
8 bas

o
Flûte harmonique B'
Bas ( =
Pre st. 4')
o
Bourdon
El b às

o

dichtgemaakt
resistergat

w
H

>

0

Viola 4
S up

a
Mant re 8 swp
(nieuw

«
,..l
~

0

0

Boudan 8
SuP
0

Via la
Sup

Flûte harmonique
0 Sup.
0

[3

0

Fiûte a
cheminée 4

Prestant 4 Sup
0

Trompette IJ Sup

Manuaalomvang

G.O.: C-f'"
Reciet (als bovanwerk
u i t go b Cl uw d) . : c - f ' , ,
Aa ngehan go n pedaal : C- c'

(N ota: de benaming van de spelen is ingewerkt in de knoppen v an de registertrekk e rs en is niet origin ee l).
Pe daa l (ijzeren tr ed e) Pedaal (ijzeren
voo r 'appel' (Trompet- trede) voor 'expression' (ni et
te 0)
graduele zw~ller)

= ==
9. ZOMERGEM
In 1851 werd een nieuw doksaal
ve rvaardigd door Jan-Baptist Latt e uit
Ge vere.
1873 : "In augusty is alhier in de kerk
~eplaatst aone nieuwe orgelkas,
kunstig
bewerkt in schoon en zuiver eiken hout,
door P.J. De Cuyper, beeldhouwer t e Ant -·
werpen, en versierd door 3 groots b8elden, namelijk: David spelende de harp,
twee trompettende engelen met muziek
instrumenten, twee trophees van muziek
ac ht er de engel e n gep laatst. Voor dakwerk
heeft men aan den beeldhouwer betaald de
som van fr. 3500.00
Vooraleer men de orgel k as olaatste, hBeft
men het hoo 8zae l, dat voor het orkest te
klein ,lies, vergroot, met de leunin g of
bal ustrade vooruit te brengen op eenen
meter lengte. Vl oer en balken zij n geleid,
in greenen deel; de g rond of boven zic ht
hebbende in de kerk heeft men bekleedt
met eiken hout, met eenighe versieri n gen,
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en in het midden der balustrade heeft men
daarenboven een graat medailjon ~eplaatst,
kundig gesneden on verbe eldende de H.
Cecilia."
Voor deze veranjering en vorb eteri n g van
het doksaal heeft men aan de beeldhouwer
P.J. De CUYfJer 2000 fr. betaald."

"In 1874 en 1B75 is het groot
orgel der kerk hersteld en met n ieuwe
spelen, als sen Bourdon 16 vo et, on andere spelen verrijkt. Deze werken zijn uitge vo erd door den orgelmaKer Louis Lavaert
VAn Gent.
Een nieuw secreet van eiken
hout van 54 gravuren waar alle dG . nieuwe
registers zullen op geplaatst zijn.
Ook 2 nieuwe handklauwiaren van
eikenhout, beleid met ivoor en de halve
toon en met zwart hout. Nieuwe pedalen van
eikehout v an 27 noten.
De orgel is uitgenomen; gekuist
en gestemd.
Nieul"IJe registors
B vo et (sic)
1. Bourdon
Flûte harmonique 8 v oet
8 vo et
Viola di Gambe
Flûte ordinaire 4 voet
Salicional
4 voet
Cor anglais basse 8 voet
Hautebois
8 v oet
Tremolo
Dit al19s heeft gekost de som van f.4570
met verb inte nis de orgel kosteloos 2 ac h ter eonvol gende jaren te o n derho ud e~ en
verantwoordelijk voor de goede bouwing
van het werk van den tijd van 25 jaren."
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Het or gel werd verni eld bij het
bombardement van de kerk in 1910.

Liber Memorialis EccZesiae
Sancti Martini de Somerghem.
Kerkerehief bewaerd ter Dekenij
van Zomergem, niet geïnventariseerd.

===
10. VINDERHOUTE
Anno 1576 : "Oen 16 Meert is geplaets de
nieuwe orgelkös, gebeeld houwd van J. Den
Brucq, beeldhouwer te Gend.
Oen 19 Junius begint Lovaert aen den
nieuwen orgel te werken.
Oen 6 Junius word den nieuwen orgel goed
gskeurt, en ter dier gelegenheid hebben
de vol gende Liefhebbers de heeren Mille
organist te Ruysselede, Aug. De Zutter
van St.h ermes kerk te Ronsse, van Baxksel
(?), proffessor te Gend, v an Nymk organist
van O.L.V. Kerk te Gend, Carnewal te Ledeb 8 r g , P 0 11 et teE ver gem, Ch G 1 P e (= Sc hel pe ) te Nevel e en Trevor (?) de Zutter,
zoo n van den organist alhier het orgel bes De eld. "
Dit instrument werd in 1911 integraal vervangen door een orgel gebouwd
door Deem (Appelterre).

Liber Mem oriaZis, niet gafol.
Kerkarchief bewaard ter Pastorij, niet gefnventariseerd.
Ch. POTVLIEGHE.
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GEBEURTENISSEN UIT VROEGER EEUWEN
IN EN OM DE DORPSHERBERG

Zoals W. HAMERLINCK. adjunktpolitiekommissaris te Eeklo, die zich
vooral door zijn beroepsoezigheden sterk
aangetrokkah voelt tot ~e ·"Informatien
en Enkwesten" van het Eeklose stadsarchief. terecht opmerkt in zijn bijdrage

EekZose informatien en enkwesten

(1).

verschaffe n die oude archiefbronnen inderdaad hesl interessante inlichtingen o ver
het vro e gere volksleven.
Oe verh oren. dia door de wethouders v en rechtswega ge h ouden warden en
door de g riffier opgeschre ven, behandelen
zowel bur gerlijke als kriminele zaken :
arbeidsgeschillen. buren- en familietwisten, dodelijke ongevallen, verdrinkin gen. bedriegerijen, openbare zedenschennis. overspel, verkrachting, vechtp artijen, zelfmoorden, moordpogingen, doodslag.
enz. (2).
In die vergeelde gesch~if~en
kloot nog het hart v an onze voorouders.
Ze schilderen ons talrijke bijzonderheden
o ver hun dagelijks leven. hun gewoonten
(1) Appeltjes van hot Me etjesland (Jaarboek), nr. 22 (1971), blz. 250-270.

(2) Zie DorpsgebeurteniBsen uit vroeger
eeuwen" in Barichtenblad Jg. 11 (1971),

afl. 2 en 3/Jg. 111, afl. 1 en 2.
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en gûbruiken, hun beruepsbezigheden e n hun
vrijetij clsbasi;edi ng. Z'3 vertellen over hun
levenso p vattingen. hun bekommernissen. hun
vr ees. hun t9 g 8ns~oed en onthullen ook op
Gen soms onthutsende wijze hun kleinmenselijko kanton e n hun v8r grijpen~
Vele van de 17de - en 18de-eeuwse
dorpsgebeurtenissen die in de "Informatien"
wor dG n bes eh l' (3 V 8 n • spe e I den z i c haf i n 9 n
om de dorpsherber g en. Dat is niet verwonderlijf~ aangezien deze drankhuizen.
die
t08n de enige openbare vermakelijkheden
waren en aan de belangrijksta verbindin gswe ge n waren gele~on. dr uk door dorpelin g en
en vreomdolin gen bezocht werden.
De alo~de herberR "Hove" te
Hansbeke. waarin ook de vierschaar v an de
heerlijkheid verga derde. was vooral een
trekoleister en een toevlucht voor de
dorpsmensen 9n vormd e den ook het dekar
van Gen brok intens dorpsleven.
_.0

Dat wordt duidelijk geïl lustre erd
d o or enkele op schrift ges telde gebeurtenissen, waarin dit drank- en wethuis centri:lal staat.
Rake w-,o-,r,-,p,,--_m_9_t_o e n b i

(3

r p Q.!

In 1655 werd de h e rberg "Ha ve",
gelegen te~enaver het oude kastse l van
Hansbeke. uitgGbaat door Jan Lefobure,
fftavernier~ die Behuwd was mat Elisabeth
Ghijs fa J a n s. 34 j. oud.
Op 29 ma ar t. tliJesde paasdas, zaten er nog talrijke dorpelingen "tot inden
nacht" te drinken, o . a. Bauduyn Blommo fs
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Jans, Abraham Maenhaut fs Bauduyns, Pieter Rootsaert fs Thomaos. "l ansman".'j 40 j.,
Pister Rougisrs fs Christoffels. "jonokman ende lansm an", 30 j., Joos Ryckaort fs
Gillis, "baokere van sijnen style" en
Lieven \;Jinne, "woon e nde ten huyse van

Gheeraert Martens." (1) .
"Tanneken Ghijs fa Jans, jonghe
doohtere~

30 j., zuster van do waardin,
ha d de h ande n v ol bij het biertap~8n.

Abraham Maenhaut en Sauduyn
Blommo, dia al op straat eniE8 woordon
hadd e n gewiss9ld o n in de gelagzaal waren
t erugge ke8rd. b-leven er "langhe tijt" onder elkaar redetwisten. Hot krakeel ontaardde in een kortstondig gevecht. toen
'~aenhaut met een stook heeft ghesleghen
den voorseyden Blomme ontrent sijne
sohaudere. "

Door dit handgomoen werden dG
ge moed eren nog meer of'jgehitst. Li o von
Winne, die in de twist was tussenfoKoman
en het voor Maenhaut opnam. wierp plots
I'met eenen bierpodt" e n trof Blomme
.

"boven ofte ontrent de slynoke fJohaudere.

P1

Het projectiel kwam hard aan want Blomma
viel "ter stont t er aerde. "
Oe .overige dorpelin ~ Gn, die
zich wijselijk afzijdig hielden, waren
ook tijdens het onderzoek dat door de
wethouders werd in gesteld no ?,a l zwi j gzaam.
Wel verkla arden ze ge hoord te hebben dat
oen zekere onenigheid was ontstaan. maar
ze b e weerd en van de h andtastelijk h ode n
weini g te hebben op gemerkt. De herbergierster, die tijdens de ondervraging 10s-
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lippi g Gr was. vortolde echtor zonder
onig c aarzoling dat Winne dG drinkpot h ad
gl1~ooid.

Een week later was Blomme

no~

steods "ligghende onder handen vanden
oherugien" (2). dia zich n oz~iet kon
uitsprek en over do govolgon van d8 opgelopen kwetsuren.
(Rijksarchief Gont. fonds Hansbeke. bundel 144).
(1) Do "Informatien" zlJn genealogisch
Z8er intnressant. Van de erin varnoemd e .
perso n en worden meestal de oudGrdo m. het
beroep, de woonplaats, da echtseno(olt(e)
en zelfs - de stamvader verm eld. !Je familievorser dia zich niet tavreden stalt
m8t het Dpstellen van Ban tab e l van doda
namen en data maar ook geintarGSS80rd is
in de ps ychol ogie on fysiologie van zijn
0ooroudars~ ma~ niet nalaten dezG weinig
geraadp loegdo arc hiefbr o nn 8 n uit te
pl uizen. Om die redenen worden alle opgosa von bijzond er heden over do personen,
vernoemd in de hier navertelde ver hal e n.
va rme 1 d.

=

(2) Cherugien
ohi~urgijn : dokter.
moer bepaald iemand die wonden he alde
( Mn Z. 'ildb. 3 deel I , kaL 1499).
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Noodlot~i g

p~toolsc h ot

tijdons Ge n prijs-

schieting
Op zonda g 11 au g u stus 1669 kw amen
v ele dorpelinge n "naer ele middaoh" afgezakt "ten huyse ende he e rberghe .van Marten
Lefebure , tavernier" en · "of.fioier"~ wOllen d
in het W9 t h u i s tB f-1 a nsb e k e. "0 mal da e .Y' te

sohieten mette fusioque
prijs . "

(1)

om ee nen

Onder do prijssc hutt 8rs wa ren

"Jan Ghysels fs Jans, audt
ontrent een en vijftich jaeren, lansman", .
"Lieven Rutsaert fa Jans audt ontrent
aohte nderti oh j ae ren" 3 "Li e ven Van Ha ldeghem fs Martens audt ontrent vijf en dertioh jaeren"3 "Pieter De Muynok fs.
Cris toffels audt ontrent aohtentwintioh
jaeren"3 tfJaeaques Braet f8 Gheert" en · n o~
"vee le andere persoonen".
aa mvezig

Aán d~ tap k ast werd vooraf me ni g
glaasje geledig d , terwijl d8 karis e n v an d G
vermo9dolijke k a mp ioen druk worden besproken.
Ook P iet8r De muynck, b lij kbaar
éé n v an de inrichters v an de ~rijsschie
tin g . had er met Jacques BréH3t een pint
ge dronk e n. Vooraleer de schietin B aan v in~.
g in g Piet e r naar de schietschijf om te

"gaen mae ke ~ het meroq op seker bert 3 naer
het welox men soude sohieten om den prijs".
"Ter wijZe hij daermede doende
was" zagen Li e ven Rutsaert e n Li eve n Van
Ma lde ghem dat Bra s t h eeft "angheleyt met
sijn roer (2) " ~waarn a er plots "een e
soho te is afge Zoopen " en de "oog e l e is
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ghepenetreert inden rechte n arme v an
Pieter De ~ uynck" .
Ook Jan Ghysels. di3 zich bij
ho t kn a ll en v an h e t schot t o rstond omdraaide. b e morkte da t Jaocques Braet

"hadde g e8c hot e n~ hebbe nde noch in Bijne
han den het roer daermede hij gheschoten
hadde" .
De Muynck l ag in gevol g e "de
quedtschuere" ( 3 ) "in p e ryckeZ vande
doodt" •

"Eenighe daeghen n aer de ghe 8chiedenisse" bracht Ja e cquesBr aet hem
Gen b e zoek. tijdens h etwelk hij bek e nd e
dat h e t n oo dlotti g schot door hem we rd
af8G VUur d . "maar dat suZcx /.Jas gheschiet

bij onge Zuck".
Tegenover de wethouders.
do 0 n gel u k k i g 8 s ch ie tp a rt ij
onderzoek inst e ld e n. ve rkla arde d e
kw a tst G dat hij te v oren met Braet

i . v . m.

die
eon
ga-

"ghee n
crakeeZ nochte dispuyt en hee ft ghehadt"

en geloofde dat de ontladin g ongewild was
ges eh ie d. We g 0 n s z ij n d a e rl ijk ve rw 0 n d 0
rec ht e rarm bleak hij ni e t in staat zijn
genoteerde verklarin ? te ondert e ken e n.
Pieter De Muynck herst el de
echter van dG opge lopen schotwonde. Gehuwd met Alex a ndrin ci Swevors. ver wante
van Pe trus Sw e ve rs. pastoor t e Hansbok e .
wo rd hij om s tre e ks 1695 baljuw v an de
h eer lijkhei d en hij b e kl eedde die funktie
tot aan zijn dood. Hij overleed te Hansbeks op 5 nov e mb e r 1718 .
(R ijksa rchief Gent.
bund e l 144).

fonds Ha nsbeka.
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•

(1) Fusicque : noch in W.N.T' 3 noch in
Mn 7.,. Wdb . lv s c h 1. z El 1 f de b G t e k 8 n ï s als
roer (zi8 v erder).
(2) Roer: taenwschl. nog het korte
r oer = pistool.
(3) Quedtschuere : kwetsuur.

Een

iJ rij

e r d 0 () ree n ,r i v a a 1 ,a f g 8 r a n S El 1 d

Op zondag 18 januari 1671 "ontrent ten thien heuren inden nacht"vertoefden n08 enkele mensen "ten huyse ende
herberghe van Marten Le Febure 3 woonende
l~echtover tcastee'l".
In de gelagzaal z~t een lustig
gezelschap tussen pot en pint te babbelen : o.a. Jan Van Meynsbeir g he fs
Guilliame. 22 j. oud. Lieven De Muynck fs
Christoffels. 25 j. oud, en Jan Van Have
fs Gi 11 is. rIj onckman woonende me t syne n
schoonvader Adriaen Rooman" waren er bij.
Ook "inde keuckene vande he'1'berghe" verble v en een hJeet,al' nachtrid -

•

ders, n1. Lieven Rutsaert fs Jans die :::lr
met Jaecques Lambracht een pot bier
dronk.
Dezelfde a v ond hadden enkele
jongelin p, en "gheweest op tneerhof van

tcastee'l ten huysevan Chris toffe 7., De
Muynok om te vrijen sijne doohters".
Plots werd er "ande vo o~deure"
van de herberg, die blijkbei"ar was afgegrendeld, geklopt en iemand ri e p: "Doet

mij de deure open".
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Taa n dG waard dS , herber g deur
OOG nd 8 , strom pe ld e Jooris De Kausm aa ckare

"gheheeZ be bZ oedt hebb ende een wonde int
hoo ft" d G gol ag z a al binnen .
Enkele verbruikers liepen terstond naar buit e n en "hebben op de

strae tte an tpellerijn (1) ghevonden
Jacques Rutsaert, Jan Rutsaert, twee ghebroeders ~ Joos Meganck ende Gheert De
Baets, kn ape van Joos Van Maldeghem if •
Gh~ert Oe Ba sts hield "eenen
ghebroakenen stock inde handt" en ook de

anderen waren mot een knuppel bewapend.
Jan Van Hove, sen van de herbergklant e n, was blijkbaar niet bevreesd voor
de ga wapond a troep an vroeg
"Gasten, wat

droes

(2)

hebde ghijZieden".

Ghe s rt Oe Baats, het haantjevooruit van het viertal die zijn medegezel
Jooris Oe Kcusmaecker o h a d toegetakeld,
anhJoordde prom p t : /VIck hebbe mijnen
stock lustich t' halfven a.fghesme ten 11 en
vo ag de er n og sarcastisch aan toe: "Het

en spijt mij van tsmijten (3) niet maar
tspijt mij van mijnen stock".
De herbergier Marten La Feburo.
die tevens · "officier vande prochie" was.
vermaande toen de vechter s bazen met de
woorden : "Siet wat dat ge doet".
Na d at ze door de man der wet
waren "ghe callengiert" (4) vertrokken de
belhamels in de duisternis.
De kwetsuur van De Causmaeckere
bleek zo ernstig dat ~1eester J acques Van
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Nieukerck e~

cheru gijn" van he t dorp. voor
zijn leven vre esde en hem "daegheZycx"
di e nde "te v ermaeck en ende CUT'eren".

(Rijks archief
bundel 144) .

fonds Hansbeke.

G8nt~

(1) Schandp aa l.
( 2) Dro es: oor s p r dil
kG 11 j k bet 8 k (3 n dG h (3 t
1
ve e h ter sb a as. do 11 eima n. g 8 k. Lat e r ook in
vl oeken of v er~1}8nsi \n 8e n (= dr o mmels
verdorie). Zie rv.N.T.~ dl. III~. kol. 3396;
l

(3) Smijten:

hi e r

~

slaan.

(4) CaZZengie2'en : be rispen (MnZ.
dl. lIl. kol. 1119).

Wdb.,

Rivali t eit terwille van het "officierschaL.
Oe

Op zaterd a~ 28 mei 1672 was Jan
Paercl<. fs Huybre clht • .19 j . ou d. "ghe-

weest ten huyse ende hove v an Marten
Lefebure, tavernier, binnen de proc hie
van Hansbeke" en had aldaar "gheroZt mette bo ZZe inde present ie en de c ompagn i e
van" Arant De Paerck. J aecques Lefebure
fs Jans, Ma rten Lefetpure de waard. Jan
Lefe bure officier en v ader van de herbergi e r. "ende meer' and ~ re".
Tijdens

he ~

bolsp e l ontstond e n

"eenighe worden van dispuyt ofte crak ee Z"
tussen Jaecques Lefe ~ ure en Jan Lefebure.
officier van het dorp l.
JanL8febur ~ verw eet Jaecqu e s
Lefebure dat hij ffghe~t gheboden hadde

anden lleere van Hansbeke voor het offi tie ofte o.ffi c'Ï-ers chap n TIende dat hij daervooren ghepresenteert hadde eenen
bos ch PI.
J ae cques Lefebur o loochend e ten
di a hem ten laste ge legd e
l aa kba ra hand e lwijze.

st e lli ~ste

Hij
g ron d ~

wio~p

do v eldwachtor op de

"soo tobb e "lende

(1 ) onder e Zcan de re n " , ma a r cJ e . v 13 C h t 8 r s wG r d :3 ndD 0 r " de
prese nten ende andere barticuZiere persoo nen" gesch!3iden.

De onenigheid werd echter ni at
bijgelegd want plots tr o k Jaecques Lefebure 08n mes onbedreigde Martan Lefe b ur a .
de herbergier. die in de verd ere woord en wisselin g vanz e lfspre k end da zijde van
zijn v ader had 8 ekozen.
Achterv o l gd door de messe n trekker liep de wa a rd do h e rber g binnon. Ko rt
daarn a kw a m hij t er ug buiten ge strompeld
en klaag de : "Ick be n ghequedtst ende

doodt man".
Aan de verbaasde aanwozigen beweerd e hij dat Ja ec que9 Lefebure hem

"hadde met sijn mes ghegeven eene steke
in sij ne n sZyncken arme".
j.

Joos Van Hulle fs Pisters.
oud. was omstreeks dezelf de tijd

67

"ghepasseert vo or bij het huys ende
heerberghe~

hij hoorde Marten Le f eS ure
roepen trick ben een doodt man" s n zag
Ja e cques Le febure "van achter do ol' het

hecken c ommen gh e Zoopen, hebbende noch
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in s't-Jn handt S1-Jn v o ornoemde mes"; hij
liep "lancxt de straete" achternap8zat
door Jacobus Lefebure fs Jens, "sone vanden voornoemde officier" die aanstalten
maakte om met een "ro er" op de vluchtende
vechtersbaas te schi e ten.
Ook Joosynthan Waums fa Pieters.
oud. "huysvrauz,Je van Christoffel
de Muynck dhaude H hoorde van op haar hof
55 j.

"een groot ramour ofte ghethiervoor het
huys ende heirbel"ghe van Marten Lefehure"
en zag dat "Jaecques Lefebure kwam gheloopen van achter het huys tot op de
straete lt.
JaecquGS Lefebure kon echter
ontkomen 8 n liop naar het erf v an Guil~
l1am e Vande Walle fs Elias. 50 j . oud.
landbouwer. Hij vroeg hem "sijne huysvrauwe" te willen halen. opdat "sij hem

soude commen spreken".
Vanda Walle "seyde : Jaecques 3
wadt hebde gij ghedaen, daer scheelt wadt"3
maar Lefebure antwoordde :~Neen3 daer en
scheelt niet maer gaedt om mijn huysvrauwa, dat Bij mij mede bringht mijnen
jus taucorps ( 2 ) , mi,inen hoed-I; ende schoen".
Hij zou zich intussen "opden heystackere"
v erbergen en aldaar op haar wachten.
Toen da boer zijn herhaald verzaak afwimpelde. vroeg Lsfebure tenslotte
hem te vergezellen "ten huyse van Joos De
Suttere fs Jaecques", 66 j . oud. "lansman 3

weaende gebuere van Vande Walle".

Aan de buurman stelde hij v oor
tegen een zeer voordelige prijs "te coopen
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sijn vruahten te velde staende, soa taerwe aoorne ende andersins~ wat de aangezoch te "refuseerde te doene".
Enl, ele dagen later, op 1 juni,
zat Jaecques Lefebure, die blijkbaar
voortvluchtig was, samen met Gheert Ver meire, · officier van. Zomergem, "ten huyse

van Ma.Y'ten Verme1:re fs Jooris", 32 j .
oud. "tavernier wonende tot Somerghem".

Aan Pieter De Vl iegher fs
Frans, 23 j. oud. "bailZiu vande heerliakhede van Briaerde in Somerghem", die
op verzoek van de veldwachter naar de
herberg was gekomen. vroeg Jaecques Lefebure tot tweemaal toe hem . te willen

"vanghen, ter aausen bij eenen daah ofte
twee te vooren hadde ghevoahten jeghens
Jan Lefebure offiaier vande proahie"
Hansbeke, opdat "hij soude bevrijdt wesen
vande baiZZiu van Hansbeke".
Hij bekende dat hij in het
heetste van het govecht .Jan Lefeburs en
zijn twee zonen wel had willen doodsteken
maar loochende nochtans Marten Lefebure
gekwetst te hebben.
De baljuw weigerde echter de
voortvluchti ge te arresteren. waarop die
verstoord schreeuwde: "Wel, wadt ver-

vaerden bailZiu sijde ghij; dat iak bij
den bailliu van OostwynakeZ waere, hij
Boude mij wel vanghen".
Intussen was "inne gheaommen

Jaeaques Goossens, greffier van Hansbeke,
ande weZake Jaeaques Lefebure vraeghde
wadt hij te Hansbeke den daah te vooren
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hadde ghedaen ende o ft hij informaetie
tsijnen Zaste hadde ~hehoort".
De griff ier antwoordd8 hi er op

"dat hij -mette : penne aZveZe gheschreven
hadde". Dit antwoord ontstemde Lefebul'e
he v ig, zodat hij heeft "vuytghetrocken
si jn -me s ermede stekende inde taeffeZe,
verhaeZende " div ersche gramoedighe worden
omdat GOOBsens de informaetie ha dde gehoort" .
(Rijksar~hi e f

Gent;

fonds Hansbeke,

bund el 144).
(1)

TobbeZen :

trekken

voortdur~nd

(~";.N.T.,

dl.

aan mekaar
kol. 259).

XVII,1,

(2) JustaucorpB : een tot de knieën reiken d boven kIe e d " me t mou wen ( W• N • T ., dl.
VII,1, kol. 565).

Weerspa!].ningheid tegenover
wet

88.~_r.!!~

der

Christoffel Neulant fs Karel,
30 j. oud, geboren te Landegem en wonend
te Hansbske, g ing op zondag 29 februar1
1688 "naer den noen~" "ontrent de herbergh e genaempt Hove, aldaer is wonnende
Jacobus Le Febure, officier".

Hij speelde ar op het pleintje
vbbr de afspanning 'Wette boZZ e " samen met
Pi s ter Andries fs Jens e n de broers
Mattheus en Jaecques Martens fi Jaecques.

"Naer dat sij eenighen tijt hadden ghespeelt mette boZZe" trad het vier-
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tal "in het huys van Jacobus Le Pebure"
en dronk er "eenighe potten bier".

"Ontrent den neghen uren inden
avont U kwam Guilliame Gaussens fs Heindrick. 19 j. oud, ge boren te Tielt.
dienstknecht van Christoffel Ni e ulant,
"in de herberghe ff op zoek na a r "sijnnen

meester".
Nadat Ni8ulant nog "ontrent een
ure inde selve herberghe hadde gheweestn~
was hij "met sijnnen knecht" I/ naer huya
ghegaen ".

"A le sij ontrent een quarthier
ure hadden thuya ghaweest" kwam Mattheus
f'1artens. die dronken was. "cloppen op de
deure ofte venster" en riep: ?'Stoffel".
"Wie clopt"., v roeg Stoffel
Nieulant v an achter de gesloten deur.
"Ick bent" doet open", antvJoordde Mattheus ~1artens, \IJaaraan Ni8ulant
nochtans gaan gevolg ga f en z8i : "Wij
aijn gaen slaepen".
De rustverstoorder bleef echter
lawaai eri g aandringen opdat iemand ham
tot aan zijn huis zou vergezellen. "tot

datter ten lesten imant is ghecommen met
een licht inde handt., gheaccompagneert
met nooh vijf a ses persoonen"., waaronder
Jaecqu8s Martens.
Deze "aeyde Jeghens s~Jnnen
broeder: Compt met mij., iok sal u naer
huys leeden~ "hem treckende op soa een
man~ere., dat Mattheus Hartens is ter
aarde ghe1)allen".
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Uit nieuws gia righeid was
Christoffel Niaulant "ghegaen boven aD
sijnnen salder ende" had ughesien uyt·
sijnne vdnster ende ghehoort" dat
Jaecques Martens "sijnnen bro e der was

vaat haudende bij sijn haer ende sijnen
aerme". Zij sukft,elden tot op het kerkhof
waar tussen "beede qe nieh gheruehte"
ontstond.
Intussen kwam Jacobus La Feb ure.
officier van Hansbeke. toeBslopon. die
Mattheus Martans "heeft gheeaZangiert ende
gheapprendeert (1)" e n hem a ls "sijnnen
ghevanghen" wilde opleiden. wa a rop dG
dronkeman FIniet en he e ft wiZZen reveren-

deren segghende : Iek wille
huys gaen ff •

nae~

mijn

Toen de 0 ffi cie r hem "diffe ren te keeren" vr oeg "oft hij wilde revere n deren"~

t sn s

replikeorde de wssrspannige Marwi Z reve rendel'en (2) anden heere

I'I ek

maer iek en wil met u niet gaen".
"Naer veel refuys ende resistentie" waren beid e n opnieuw de woning
van Christoffel Niaulant genaderd.
Matth a us Martens riep toon naar
de kn e cht van Nieulant : "GuiZZiame 3

aompt 3

Zeet mij naer huys".

Ncodgedwongen drong de veldwacht e r niet lan ge r aan. klopte "aen he t
huys" v an Ni e ulant en trok zich daarna
te ru g.
De dienstknecht heeft dan "bij
ordre van sijn mees ter de deu re oppen-
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ghedaen" e n zag dat Mattheus Martens
"onder de bewaernisse van Harten De
Gruytere"~ "seer> bebZoet was".
Op het herhaald verzoek begeleidde Guilliame Coussens, "met consent
van sijnnen meester" en in gezelschap van
Jaecques Martens, de intussen gekalmeerde
drinkebroer t o t op zijn hof, waarna beid a n naar het dorp terugkeerden.
(Rijksarchief Gent,
bundel 144).

fonds Hansbeke,

(1) Apprenderen : terecht wijzen (noch in
W.N.T' 3 noch in MnZ. Wdb.).
(2) Re verenderen : zich onderwerpen (?)

(i d. ) •

Een ongewenste vreemdeling
Marie Christine Goethals fa
Lieven, 24 j. oud, "woonende bij haere
moede r" en Dorsthea Verlackt fa JanMartin, 22 j. oud, "dienstmaerte ten

huyse van Jan Maes fs RoeZandt Zantsman"
te Hansbske, waren op zondagnamiddag 27
juli 1755 "ghegaen om eenige affairens

ten poste Van Hansbeke vaert".
Ze kregen er het gezelschap van
Guillielmus Lybaert fs Pister, 26 j. oud,
paardeknecht. en van Joseph d'Huilhautain,
32 j . oud, geboren te Nivron in Bretagne,
dienstknecht. De twee boereknechten werkten eveneens op de hoeve van Jan Maes (met
kost en inwoonstl.
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"Ontrent sonn&n onderganak" was

het v iertal "vredigh ende onbedranakt

tsamen gheaommen naer huys toe".
"Gheaommen sijnde tot an ende
voor den huyse ende herberghe 3 wethuyBe
van Hansbeke 3 ghenaemt Hove 3 bewoont bij
Pieter RommeZ"3 werd Joseph d'Huilhautain
aangesproken door Heindrick Van Vynckt
pachter "van 'taasteeZ ghoet van Hansbeke"3
"die t0 8 vallig komend door de poort van
de hofstede de straat overstak.
Intussen waren de meisjes langs
de Voordestraat "wat voorwaerts aZZeene
vertroaken tot ontrent hondert roeden" on
bleven er tenslotte op dG dienstknechten
wachten.
Na 8en kort praatje werd de
Fransman door de landbouwer uitgenodi g d

"Jooseph 3 gauû) met mij om een druppeZken

Ir.

Ze traden daarop de herberg "Have" binnen.

Guillielmus Lybaert. die aan de
zuid gevel van .het wethuis de di e nstmeiden
nog iets had nageroepen. maar "hun niet
ghewaer ghewordende~ ging tenslGtte ook
in de afspanning.
De boer en de Fransman zaten
ree d s in de keuken van het wethuis te borrelen. in aanwezigheid va n Goddeliev9
Carette. 60 j .• "huysvrauwe van Pieter
Rommel". en een "Bekere Annamarie 3 arme
vrauwe~ "die sij thaeren huyse somtijts
haudt tot haer assistentie".

Lybaertkreeg er e veneens "een
d2?uppe lken van een dobbe l mae ttien geniver brandewijn".
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He t
ken "blijven

gezelschap wa s in de keu -

seer vredigh~ ontrent een alf ure tijdt", terwijl
O'Huilhautain "doende was met t e synghen
een liedttien int fransah op tversoeak
van Hei n d ri a k Van Vy nak t " .
aitten~

Toen kwam langs "de voordeure
van de aeuaken" Cornelis Provost, "auyper
van style", binnengewa g geld, "seer bedranakt" "die anstonts begonst te vloeaken ende 8weiren, mortdieu ende saaer
dieu, tse lve diffe ren te mae l eirhae lende Ir.
Hij lalde: "Gheeft mij een gelaeseken fransahe brandewijn, twelake de
hUy8vrauwe heeft ghesahonken ende opden
toogh ghezet".
'~aer eenighe rusemaeakaahtighe
woorden" vatte Provost "met d'een hant"
de Fransman bij de arm fIom hem buyten de
aeuaken ende deure vanden huyse te steekenFl terwij 1 hij "met d'ander handt" "de
portaeldeure vande keuaken" opentrok.

De verbruikers hoorden de kuiper, die erin geslaagd was de Bretoen op
straat te sleuren, voortdurend vlo eken
maar de dienstknecht had zich · uiteindelijk . kunnen losrukken en was aanstonds

"weer inde aeuaken ghe aommen".
De voord eur werd onmiddellijk
door de waardin vÓór de neus van ue ruziemaker afgegrendeld, die "altijt noah

aontinuerende in sijn vloeaken ende
ruysemaeakaahtige redenen tot voor de
glaseveynst e rs vanden huyse" opdook.
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Reeds te voren waren de meisjes

"weerghekiert t8amen tot
Van twethuY8 lt.

aend~n

8uytgh eve Z

Zij hoord e n "eenigh gherugt van
men8chen soo in twethuys aZe voor de voopdeure ende voorveyn8ter8 vanden hUY8e".
Ze zagen ook "voor de voorveyn8ter8 eenen
man8 per800n int bruyn ghekZeet"3 die ze
"door de donckerheyt vanden nacht niet en
(Jonden kennen".
liepen

Z8

Toen de herbergdeur openvloog
benauwd "tot an t'ovekot v ande

he rbe rghe".
"Naep corten tijdt staens 3 dunckende dat de domesticquen ende knechten
v an Jan Mae8 int wethuys conden sijn gheghaen 3 ende geneghen sijnde van met hun
tsamen naer huys te keeren"3 gingen ze
"met grootte vreese" "naer d 'achterdeure "
om te "hurcken" (1).
Terwijl zij "het kZyncksno er
vande achterdeure met hun vynghers neder
hielden om door de88elfs ghat te sien
ende hooren wat inde ceucken vande herberghe ommeganck" naderde Joseph
D'Huilhautain. die blijkbaar enige bewegi n g had opgemerkt. in de richting v an de
deur.
Toen hij die opende en "tot an
de zulle van de deure" I<.wam. J.iepon ze
een .eindje v e rder "niet wilZende voor
hurckers aensien sijn".
Zij zagen no g vaag dat een
bruingeklede persoon de Fransman, die op
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de drompel stond, een steek in de borst
gaf en "in haeste van daar is vertracken".
Verbaasd volgden Z8 de gekwetdie in de keuken strompelde en sr
aan de' aanwezigen zel,
"Ick ben ghequetst" tenAiij 1 hij "sijne oleederen an
ste,

thert opentreekende" "eene grootte wonde
tusschen de borst ende schouder op de
slyncker zijde" toonde.
Omstreeks hetzelfde ogenblik
verscheen de kuiper opnieuw aan de geopende "voorveynsters van twethuys" en riep
al vloekend tot de paardeknecht : Comt
buyten~

GuilZieZmus~

ick sal u van tselve

backen" .
Tenslotte vertrok do dronkeman

Bmet eene bij hem ghestàen hebbende vrauw
persoon"~

die men niet had herkend.

Ziende dat de Fransman overvloedig veel bloed verloor, liep de hoeveknacht daarna terstond "naer den
cherugyn Jacobus Vander Sichel~ die onmiddellijk naar de herberg kwam on da

"wonde heeft vermaeckt".
De gekwetste werd "s'nacht naer
thuya van sijnen meester door huZpe van
Lybaert gheZeet" en verkeerde enkele dagen later nog steeds in stervensgevaar.
Merie Anna Mil fa Jaecques,
oud, "dienstmaerte van Heindrick
Van Vynckt" was dezelfde avond "ontrent
ten thien uren" op verzoek v an haar
moesteres "ghegaen naer d'herberghe
17 j.

t'wethuys van

Hansbeke~

•
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staende recht

voor t'aasteel ghoet" om de boer te vra gen naar huis te komen.
Stilhoudend "an t'pelderin voor
tselve wethuys" zag zij dat Pro vost voor
"de openstaende veynstera vande herberghe"
hevig kabaal maakte en daarna achter het
hui s 11e(1.
Nieuwsgi erig giri,g ze "an de
veynsters vanden huyse" kijken "haer
handen ande aalommen" van het raam
"legghende"; aldus was zij ook get ui ge
van de verdere gebe urtenissen die zich in
de herber g afspeelden.
(Rijks arc hief Gent. fon ds Hansb e ke.
bund el 145).
(1) Hu rake n = horken: luisteren (dial.
hurten) .

A.

MARTENS.

De Pinte.
+

+

+
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BO~1BOARE

NEVELSE DIALEKTWOORDEN EN

- UITDRUKKINGE~

( I I I)
1.

SAFFARCSTEKKER)

Over de knikkertermen was ik
niet van plan verder uit te weiden. Kommandant Vandeputte (oud -Bellem naar) heeft
echter op een interessante manier onze
oproep i.v.m. saffarstekker, dat ik uit
het Kleits Kende, beantwoord. Bondig samengevat komt zijn betoog op het volgende neer :
- In het Land van Nevele zijn een Zavoor
en een saffar niet noodzakelijk stekkers.
Een stekker is de naam voor een ietwat
grotere knikker waarmee de kinderen naar
(e en ) andere knikker(s) stekken (d.i.
schieten zonder eerst de grond te raken).
Hij kon uit allerlei materiaal behalve
klei (te broos) vervaardi gd zijn. Een
Zavoor kwam automatisch voor die funktie
in aanmerking.
- Een saffar is een vrij grote, grijsgroene knikker en als zodanig ook wel geschikt 6m als stekker te fungeren. Over
de oorsprong van die knikkersoort e n
haar benaming verschaft hij ons de vol gende gegevens
"Toen ik kind was,
scheen er maar één soort limonade in de
handel te zijn en dat was saffarlimonade.
Die flesjes drank waren gestopt met een
glazen bol, iets groter dan een marbel.
Om een dergelijke fles te ontstoppen
hoefde men enkel ma ar de glazen bol in
te duwen. Indien echter de fles stuk was
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of de hals gobroken. was die bol v rij en
gezien zijn afmetinge n hael geschikt om
als lavool' te dienen; vanda ar dat een dergelijke lavoor de naam sa.ffar kreeg."
Medelid Vandeputte heeft ons
hier ongetwijfeld op h et goede spoor geholpen, waarvoor o~ze hart elij k e dank.
Een ander lid, Dr. R. Haes8rijn uit St.Am a nd sberg, konservator v an het Museum
voor Volksku nde te Gent. wist ons no g de
volgende bijzonderheden mee te dolen :
Chaffard (gewestelijke uitspraak echter
saffar ) was oorspronkelijk de merknaam
van ee n Gentse limonadefabriek. die haar
frisdrankjes aan dG man bracht in de
hi erboven ver meld e flesjes met een glazen
bol als stop. We gens de talrijke inkepingen waren die flesjes echter moeilijk te
reinigen. zodat zij na enige tijd d80r
het Ministerie van Volksge zondheid verboden werden.
Intussen ~"as de term saffar in
een groot deel van Oost-Vlaanderen vorr u i md tot sa 0 r t n a a m (= 11 m0 n ad e). (1).
WBllicht mede door het verdwijn en v an die
speciale flesjes is hij nu echter weer
bijna v olledig buiten gebruik geraakt.
Alle en oudere mensen durven nog wel eens
een saffarke te drinken. De meesten hebben
het nu gewoon o ver limonade of het nog
jongere fruitsap. DG NoordnederlandsG
frankomanie gaf ook jus d'orange 8en
plaatsje in onze kultu~rtaal, echter niot
in de Vlaamse dialekten.
(1) Op grotere schaal greep e8n gelijkaardige ontwikkeling plaats bij spa
v oor spuihJater.
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Tot knik~ert8rm (voor de glazen
bol uit zo'n ouderwets flesje) heeft
saffar het bij mijn w8ten alleen in het
land van N~vele en 8en stuk van het Meetjesland kunnen brengen, maar hij is er nu
bepaald aan zijn laatste levensdagen toe.
Wie knik(ker)t trouwens nog zoals in de
tijd van 8uysses gemeenteraadsverslagen ?
2. SCHISCSE)MAAl
Onze bestuursleden P. Oe Meyer
en G. Oe Roa uit lotenhulle kennen dit
waard in hun dialekt in de uitdrukking
in sdhis(se)maaZ Ziggen~ wat betekent :
in onenigheid leven, ruzie hebben. Hun
vraag naar meer informatie kan ik maar
ten dele beantwoorden; graag deel ik echter mee wat ik erover meen te weten.
Het woord blijkt alleen in die
Cen met die betekenis) te bestaan. ' Het -gebied waar het vo orkomt kan
ik niet precies afbakenen. Het land van
Nevele en het westen van het Meetjesland
bohorsn daar duidelijk toe. Ook l.l. OE
BO vermeldt het woord (n aast de vor m
sohisma ) in zijn Westvlaamsch Idioticon
(1). Geen enkel ander dialektwoordenboek
maakt er gewag v an. Van Dale geeft twee
betekenissen op voor sahisma : 1) algemeen Nederlands = scheuring. afscheiding;
2) Zuidnederlands (maar niet algemeen) =
ruzie, verdeeldheid (2).
u~tdrukking

C1) Ui tg. 1 8 7 3, b I z. 8 6 5. AI gem 8 en - \.J est vlaams is het echter niet.
(2) Woordenboek d~r Nederlandse Taal,
f9 6 9 B, b 1 z • 1 76 9.
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Schi8(8eJmaal is dus wel 08n
uitbreiding van het woord 8chisma. dat
in de Westeuropese talen primair tot de
religieuze sfeer behoort en 8en scheuring binnenin de Kerk beduidt. Bekend is
in die zi n vooral het Grotè Schisma (1378 1417), waarbij een deel van de Westerse
katoli eke n de paus in Rome en een ander
deel die in Avi g non erkende. Mettertijd
moet dat geleerdenwoord in sommige streken gemeengoed geworden zijn en daarbij
zijn specifiek religieuze betekenis verlorön hebben, zodat he~ voor elke vorm
van tW8edracht gebruikt kcn worden. Voor
het Nederlandse taalgebied vermoed ik dat
die ontwikkeling zich doorgezet hoeft in
de 16de eouw, toen ~e opkomst van het
protestantisme alle bevolkingslagen , in
hoge mate beroerd heeft, zodat het \/-JOord
8chi8ma werkelijk mondgemeen kon worden.
Hoe 8chisma zich nu in sommige
Vlaamse dialekten tot 8chis(8eJmaal heeft
kunnenuitbreiden ' is me eigenlijk nog
steeds een raadsel. Met heel . veel reserve
waag ik me aan de volgende veronderstel ling (maar meer is het niet) : hierboven
is al gezegd dat wij 8chis(seJmaaZ in
on z e d i ale k t 8 n al 1'0 e n ( nog?) ken n en i n de
uitdrukking in 8chi8(8eJmaaZ liggen.
Daarin volgt op het oorspr. schi8ma een
woord dat begint met 1 (liggen) •. Nu lijkt
het me niet onmogelijk dat men .op een bepaald ogenblik geen inzicht meer had in
(de oorspronkelijke betekenis van) het
vreemde woord 8chi8ma en de klankverbinding in+schisma+liggen ging interpreteren als in+schi8ma(aJl+liggen (een oorspr. dubbele I-klank wordt tenslotte toch
ook enkel uitgesproken. · cfr. al lang>
u i t sp r. al a TUi ) •
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Dat is natuurlijk maar een veronderstelling; z o lang er echter g8en geldiger verklaring gevondon vJordt. he8ft Z8
m.i. recht op enig vertrouwen.
3. SIESTER
Ook dit woord komt. zeker bij
oudere mensen. in heel het Land van Nevele
voor met de betekenis petroleum. Een andere reden waaro~ ik het in deze rubriek
opneem is dat me twee verklaringen v an het
woord bekend zijn die enorm v an elkaar afwijken maar toch alleboi in hoge mate geloofwaardig klinken. Oe ene komt van taalkundigen. de andere van 8en gewone taalgebruiker.
Eerst echter iets o v er de verspreiding van siester. In Oe Standaard van
13 maart 1965 wijdde 1'1. VAN NIERoP een
taaltuintje aan dat dialektwoord. Uit lezersbrie ven leidde hij daaiin het v olgende
verspreidingsgebied af : "Frans-Vlaanderen,
de zuidelijke helft v an West- Vlaanderen en
Oost-Vlaanderen van zuid- tot noordgrens."
Dat laatste is zeker wat te ruim geformuleerd : uit een aantal steekproeven heb ik
kunnen opmaken dat in Oost-Vlaanderen alle8n de westkant siester kent. In Gent b.
v. weet niemand wat het woord betekent.
Het enige Oost v laamse dialektwoordenboek
dEl t het ve rm 8 1 d t i s I . TE I RL IN CK s Z u i d oostvlaandersch Idioticon (dl. 3, blz. 70).
Als verklaring poneren TEIRLINCK
en VAN NIEROP dat het afgeleid is van het
Franse huile de sehiste, inderdaad 88n
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soort van aardolie (1). Oe vorm v an het
verspreidingsgobied (langs de taalgrens
heen met alleen in het westen van oostVlaanderen een noordelijk e uitschieter)
en het feit dat men in Frans-Vlaanderen
sji ester (met j) zegt. maken die verkl aring heel aannimelijk. Alleen kunnen we
ons misschien afvrB3sn waar die eind-r
in siestcr vandaan komt. maar totaal kan
di e onoorspronkelijk~ -r TEIRLINCKs Veronderstelling zeker niet ontkrachten.
Voor enige tijd echter si gna Ie e r d e me dh r. G. 0 ELI Ll E. ee n j uwe I ier
uit Malde gem (wa ar siestq~ ook voorkomt)
een heel andere verklaring. Hij vert elde
me dat in zijn jeugd (°1899) nogal voel
~etroloum aangevoerd werd in het station
vah Maldegem. Die petroleum bevond zich
in ijzeren tonnen ~aarop ZISTERSDoRF geschreven was. Om de inhoud Gen naam te
go ven ge bruikten de Mald9gemnaron het
eerste doel van dat lan ge vreemde woord
ZISTER, dat dan (later) SIESTER uit 8esproken werd. Dhr. Oe Lille verond erstelt
dat ook elders de term siester op die manier ontstaan is. Die msdedel;!.n g vond ik
heel interessant e n ook vrij betrouwbaar.
maar ik wou de hele zaak toch zo ver m~
gelijk k.ontroleren. Andere Maldeg emnaren
konden me hel aas ~ie geschiedenis van de
petro leumvaten ni et bevestigen look niet
on tk en nen). Dan ben . ik ma ar de naam

,
(1) Zie: E. LITTRE. oictionnaire de la
langue française, Toma 6 (1965), p.
1982 : ~huile qu'on retire des
schistes bitumineux~o
Schiste = leisteen, schilfersteen.
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gaan opzoeken; dat bleek e en
plaats in Oostenrijk te zijn waar indordaad al bij het begin van deze eeuw een
belangrijke aardoliewinning bestond (1).
Op dat ogenblik leek me de zaak rond te
zijn •.• tot ik enkels '-"leken geleden kennis maakte met TEIRLINCKs teorie. Nu weet
ik het gevJOon nil3t moer: in beide ver klaringen steken deugdelijke argumenten.
al zal uiteindelijk natuurlijk maar één
ervan de juiste blijken te zijn. Wie
licht de sluier verder op ?
Zist~dorf

Johan TAELDEMAN.
(1)

Zie o.a. Grote Winkler Prins.
(1972), b-lz. 575.
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deel 14

KRO N I E K
1 . VE RSLAGEN
- Bezoek aan het Geol ogi sch Instituut
TR:~Gent)~ï.v. Prof. Or. R.Tavernier
Op 26 november bracht onze
heemkundige kring een bezoek aan het Geo~
lo g isch Instituut en aan het Centrum voor
Bo de mkarterin g te Gent. Prof. Dr. R.
Tavernier en Or. S. Ge9ts ga ven e9n overzichtelijke uitleg over bodem en onderg rond in 't algemeen en daarna toegepast
op hst "Land van Nevele (vnl. vel dstenen.
idei en zanden ).

In de tekenzaal v an het Centrum
lagen verscheidene soorten kaarten ten
toon die de ge!nteresseerde leden een
klaarder inzicht bijbrachten betreffende
de bodem en de opbo uw v an de geologische
lagen in het Land van Nevele. Bodemkunde
is onmisbaar v oor de kennis van ons heem.
Het Geologisch Museum was voor velen ook
een aangename verrassin g - de geslepen
( of gekle urde) agaten. de kri stallen en
do siloxstenon hadden veel b e kijks.
Ondervoorzitter A. Martens
dankte Prof. Tavernier en Or. G89ts voer
de leerrijke namidda g . Rond do "Grote tafal"werd bij pot en pint nog eV9n nagekaart.
G. S.

-256-

- 10 decembGr 1972 : hezins te M8i ge ~
over "De Gqds diensttroebelen in het
.~1e 8 tj8s1and (16de eElw..,)" door
A. OE VOS
Voor e e n 35-tal ge ïnteresseerden hield dhr. A. DE VOS. voorzitter van
h e t Heemkundi g Ge nootschap van het
Meetjesland. s en boeiende lezing over die
~eriode uit onZ8 g eschiGdenis die in de
schoolhandboeken o fwel prBktisch do odge zwe ge n ofwel er g eenzijdig b e licht wordt
: de o pkomst van de Hervormin g in
onze g owest e n in de 16de eeuwen de troebel e n die eruit v o ortvloeiden.
In e8n 8erste deel bracht de
spreker de algem e ne oorzaken van de Hervorming en haar enorm sukses in onze
streken (alth a ns aanva"nkelijk) aan het
licht. Hij zocht die vooral in de toenmali ge struktuur van de Kerk : bij alle
kerkbedienaars. v a n hoo g tot laag. viel
8sn enorm z~delijk verval te konstateren.
Bovendien stond e n zij door hun materialistisch e levenswijze. het neg e ren van de
volkstaal, enz. heel v e r van de gewone
mens verwijderd. ~r waren ook veel te
veel [Jriesters (in het bis do m Utrecht 1
per 75 inwoners !). waarvan zich bovendien amper 1 op 10 werkelijk me t zielzorg
inliet. De rest van de kl e rus leidde een
vrij parasitair b e staan (v e len l ee fden
b.v. van de rente die zij kr e gen om miss (J nop t 8 dra gen v DO r d 8 zie Ie rus t van
een of andere a dellijke familie).
Dat alles vormde uiterst kiem krachti g za a d voor het Protestantisme.
dat bovendien in de sociale wantoestanden
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van die tijd een goeie bondgenoot v ond om
in heel korte tij d alle l age n v an de maat schap pi j a::ln t e testen D'r toch in beroe rin g te bren8en.
In oen tweede deel illustre e rde
dhr. OE VOS dat met een schets van de opk omst, bloei 8 n verv a l v a n het Protestantisme te Eeklo. Al i18el vr oeg (153 9 I) bevonden z ich daar Cal vin isten. We ge n s de
r e pressieve maatregelen v a n Keizer Ka r3l
8 n Fi 1i P s I I
( c fr • de" p 1 a kk at 8 n ") ma 8 s t e n hun akti viteit en zich aa nv anke lijk
we l in alle stilte ontplooien. Toch zien
wij dat n a iJ n i g 8 tij d de " h a g 9 pre ken "
(n et buiten d e stadsmuren) al mass aa l 1,A}or den bijgewoond. Merkwaardig genoe g wordt
hierte ge n n auwelijk s of ni et inge grepe n.
Du rfde de overheid he t niGt (meer) aan
radikaal terug te slaan? In a ll e ~ a v al
nee mt het Cal vin istisc he offensief n og
toe : de bije e nkomst e n worden openbaar en
hobben op een b epaal d ogonblik ze lfs in
de kerk plö:9ts. Na de "beeldens.torm" van
1566 treedt do o ver heid dan toch op e n wel
g8'.Nependerha n d. In 1567 wordt in Eeklo Gen
eerste dODdvonnis ge veld (t ege n ean onderwijzer). Daarop treedt een betrekkelijk
kal rn epe rio d 8 i 11, o. a • omdat vele her v ormden uit do stre e k' nu de wekelijkse
rodsd iensto e fonin ge n ~aa n bijwon e n op oe n
v red i ge r plaats: in dG polders tussen
Aard e nbur g en Sint - Lauroins.
In de jaren 1578 - 1584 trekt 08n
tweed e gr ote go lf v an protostantisering
o ver Vl aanderen (in Gent wordt zelfs een
"Calvinistische Re p ubliek" opgericht).
Vol gens dhr. OE VOS is die tweede Bolf en
ook de repressie die erop v olgde, sigenlijk no g ve e l ingrijpender ge weest dan de
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8ersto. Na 1585 waren in onze streek talrijk e dorpen n age noe g heleme a l varIaten
en vernieti g d!
•
Lan g zaam herstelt de Kerk in
Vlaanderon h~ar gozag, op de Derste
plaats door de militaire hulp van de
Spaanse veroveraars en in de 17d e eouw
ook wel door een betere v o rming van de
kl e rus.
Toch is de g odsdi e nstrust pas in
1640 werkelijk oen fait. Vele protestantse
families zijn ge vluch t naar het noorden
(vooral de gegoede lui, die daar dan ook
erg welkom waten) of hebben · zich - v aak
onder druk - weer bekeord tot het katolicisme. Talrijk zijn ook zij die de troebelen gewoon niet ov e rleefd hebben.
Sommigen, aldus dhr. DE VOS,
willen do godsdiensttroebelen 00 de eerste
plaats een sociaal konflikt noemen. Hijzelf wenst de voornaamste oorzaak in de
Kerk zelf te zoeken. Wel heeft de sociale
onrust v en die tijd zeker oen rol gespeeld bij de snelle en massale versprei ding van het Protestantisme •
. Geboei d en met stijgende belangstelling hebben de e.anw9zigon deze rijk
ge stoffeerde, originele behandeling v an
die dra matische episode uit ons ver13den
gevolg d . Zij en de hele heemkundi ge
kring zijn dhr. DE VOS heel dankbaar voor
die leerrijke namiddag.
+
+

+
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2.

AANKONDIGINGEN

Op zon dag. "~ en u El ri.o m 1 5 u.
heeft te Nevele in do herberg "Oe Roos"
( Mark t) Q n ze vi e r des t at ut ai re v 8 r g ad 8 ri n R:.
;JléwtS.

Ae;enda : 1. Jaarvi3r"Jlag van de voorzitter.
2. Financieel verslag van de
penningmeester.
3. Best uursv erkiezing.
4. Vooruitzichten en rondvraas.
5. Lezing door Lic. " j . VIl,N OE
CASTEELE over Het "Rusthof"te
Vos S 8 1 are : zo als h 8 t \<J El S
zoals Cyriel Buysse het zag.
Daarbij leest Jef OEMEDT S;regisseur en akteur bij het
NTG. Buysses novelle "Het
Hofje" vo or.

-en-

Daarna vol gt een gezellig samenzijn met bosrebrood en geperste kop of
leverpastei. gratis aangeboden door de
heemkundige kring.
3.

VARIf>,

- Z.E.H. MICHEr1. pastoor te
Vinkt. word bereid ge vonden tot het bestuur van onze vereniging toe te treden.
Mat zijn er varin g in de lokale geschiedschrij ving en doordat ook Vinkt nu een
rechtstreekse "stem" heeft in ons dagelijks beleid. is hij eBn welkome vers ter kin g • Wij hop end a n ", 0" 0 k d El top de
statutaire v ergadering in januari zijn
toetreding unaniem bekrachtigd wordt.
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- In de eorste afle vering van
vol ge nd jaar verschijnt Gen v olledige in ventaris van onzo snel aangroeiende biblioteek.
- Verleden jaar konden wij met
enige fierheid zeggen dat wij ondanks de
voort d ur e nd e stijging van druk- en verzendingskosten. ons lidgeld op 100 F. konden houden. In 1872 hebben de leden echter
twee e kstra-publikaties o ntv a n gen : die
over het literaire levon in het Land v an
Nevele (120 blz.) en die over de orgelbouwende familie Lovaert (44 blz.). Ook
voor volg e nd jaar zijn één of twee ekstranummers niet uit ge sloten. Hierdo or en ook
door de verdere stijging van administratiokosten zouden vol ge nd jaar wel Gens financigle moeilijkheden kunnen ontstaan.
Het dagelijks bestuur acht het dan ook
verantwoord voor vol gend jaar de ledenbijdrage enigszi ns te verhogen en wel als
vol gt: 150 F. ( ge woon lid). 250 F.
(steunend lid) en 500 F. (ereli d ).
- "Het Land van Nevelo" wenst
al zijn leden eon prettig jaareinde toe
en een voorspo edig 1973.
+
+

+
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I N HOU 0
MICHEM. Een praatje bij het
pla at Je .
•••••
A. MARTENS. Peiling naar het
analfabetisme omstreeks t et einde van
de XVlllde eeuw aan
de hand van de parochiale huwelijksakten
van Hansbe l<.e
(1779-1796 )
•
A. JANSSENS. Zanten uit
Nev e l e (11)
••
G. POTVLIEGHE. Nieuwe gegevens
over h st werk van de
orgelmakers Lovaert •
A. Mf\RTENS. Dorpsgebeurtenissen
uit vroeger eeuwen In en om de dorpsh e rt)erg •
•
J. TAELDEMAN. Bomboare.
. •.
KRONIEK - Verslagen.
·
Aankondigingen • • • •
INHOUDSOPGA VE •
•
F.

+

+

+
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