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Over de Bellemnaar Jules Van Lantschoot werd nog maar uiterst
weinig gepubliceerd.Wekunnen met entge moeite hooguit vijf titels ver
melden. In feite moeten we die herleiden tot twee, daar de drie andere
bijna uitsluitend zijn gebaseerd op die eerste en wezenlijk niets nieuws
aanbrengen. En dan nog moeten we enig voorbehoud hebben, want het
oudste stukje is van zijn eigen hand en van een geestesgenootl. Het han
delt louter over het/zijn Meetjeslands Idioticon. Het heeft hiervoor eruge
betekenis, gezien de publicatie er nooit kwam en er aldus iets over zijn
werkmethode is bewaard. Het tweede is opgenomen in de Geschiedenis
van Dendermonde2 en afkomstig van een familielid.Hij staat er vermeld
onder de verdienstelijkepersonen. Het gaat omeen overzichtvan zijn ver
diensten, evenwelzonder het Meetjeslandsch Idioticon, en enkele famili
ale gegevens. Op een gelijkaardige (hedendaagse) lijst op de website van
de stad komt zijn naam niet meer voor.

Jozef Dobbelaere diepte het laatste op en vulde het aan met een
Adegems weetje-'. Zelf namen we een nota over hem op in de bijdrage
Geschiedenis schrijven in het Meetjesland4, die ErikWilleovernam en met
enkele concrete voorbeelden uit zijn werk aanvuldev,
Met het digitaal beschikbaar worden van 't Getrouwe Maldeghem - een
regionaal weekblad uitgegeven vanaf augustus 1888 -, waaraan Van
Lantschoot een tijd meewerkte, werd het mogelijkmeer informatie over
hem te vinden, zij het soms in/via een afgeleidevorm. De nieuwe gege
vens maakten vlug duidelijk dat we met enkele van onze conclusies uit
1999 in enigszins verkeerde rtchting zaten. In deze bijdrage willen we
deze, naast een gevoeligeuitbreiding, rechtzetten. Het begrip heemkunde
in de titel beschouwen we hierbij als een verzamelnaam voor volkskun
de, dialectologie,lokale geschiedenis ... Dit artikel wil trouwens niet een
volledige biografie van Jules Van Lantschoot zijn, maar enkel dieper
ingaan op zijn betekenis voor het Meetjesland op het historische vlak.
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Daarnaast kunnen nog enkele aspecten worden uitgediept, namelijk Van
Lantscboot als drukker-uitgever (in Dendermonde) en als Vlaamsgezinde
katboliek. Dat laatste raken we weI aan, gezien bet niet los kan worden
gezien van zijn activiteiten op het vlak van de valkstaal en de volkskun
de.

1. ENKELEBIOGRAFISCHEGEGEVENS

Julius Van Lantschoot is een zoon van Eduard en diens tweede
vrouw, Eugenia Standaert. Hij werd geboren op 14 januari 1871. Hij
kwam terecht in een groot, maar toch bemiddeld gezin. Zijn vader was
landbouwer en zetelde vanaf 1861 in de Bellemse gemeenteraad. Vanaf
1878 bekleedde hij de functie van schepen en kort na de Schoolstrijd, in
1885, werd hij zelfs aangesteld tot burgemeester van zijn dorp. Bij die
gelegenheid liet de pastoor zich niet van zijn beste kant zien, daar hij
opnieuw tweedracht in bet bestuur vreesde: "Deman heejt kennis geno
men van administratie, maar is te veel oriend. van het groat genever
glas ..."6. Het ontbrak het gezinblijkbaar toch met aan godsdienstzin. Van
de zestien kinderen zouden er elf opgroeien tot volwassenen en vele stu
deerden. Op een familiefotovan omstreeks 1900 komen maar liefst vijf
geestelijkenvoor (vierkloosterzusters en een pater Scbeutist). Drie zonen
werden drukker-uitgever, waarvan er zeker twee een onderwijzersdiplo
rna op zak hadden.

Dejamilie Van Lantschoot omstreeks 1900.
(Verz.:Heemkundige kring Bellem)



Jules studeerde aan de Normaalschool in St.-Niklaas, waar hij o.a.
Amaat Joos als leraar had (zie 2). Hij behaalde het onderwijzersdiploma
in 1891 en stond na de vakantie even voor de klas in de katholieke jon
gensschool in Knesselare. Victor De Lille van 't Getrouwe Maldeghem
juichte dit toe, want" hij blilft dus in het Meetjesiand.om den vruchtbaren
iaalakker te beploeqert'", Vermoedelijkeen terechte opmerking als we
zien wat er gebeurde na zijn deflrntieveverhuis naar Dendermonde. Het
is niet duidelijk hoe lang hij er voor de klas stond, enkele maanden of
enkelejarenv. Na zijn passage in Knesselare trok hij naar de lagere afde
ling van het College in Dendermonde en zou er onderwijzen tot Pasen
1903. Aanvankelijk bleef hij in Bellemwonen (toch tijdens de vakanties)
en verhuisde definitief naar aanleiding van zijn huwelijk op 1 juli 1897
met Charlotte Moens. Zij was een oudere zuster van WiesMoens,wiens
Vlaamse bewustwording pas ruim 15 jaar later zou beinvloed zijn door
Joseph Van de Velde,een zoonvan een andere Bellemse burgemeester=.

In die periode was hij eerst medewerker aan 't: Getrouwe
Maldeghem, nadien (1895-1898) aan het dagblad Het Vl.aamscheVolk,
waarvan zijn oudere en jongste halfbroer Pieter beheerder was. Vanaf
1895verschenen ook zijn eerste literairewerken, was hij betrokken bij de
uitbouw van een Vlaamsgezind verenigmgsleven, werkte hij mee aan
Vlaamse strtjdbladen en werd hij rond de eeuwwisseling eveneens druk
ker en uitgever. In 1903 startte hij met de uitgave van een eigen week
blad, Het Ros Beiaard. Tijdens de oorlogmoest hij die activiteit staken,
gezien zijn hele hebben en houden in vlammen opging tijdens de grote
brand van Dendermonde in september 1914. Hij was dan een tijd han
delsreiziger, zou (ook later) genealogtsche opzoekingen verrichten, werd
lid van de raad van beheer van het oudheidkundig genootschap het Land
van Detidermonde, ijverde lang voor het DavidsJonds en de katholieke
parti], was sinds 1899 hulpsecretarts van de Vl.aamseAcademie in Gent
enz.

Hijwas kortom een bezigebij, met als trefwoorden Vl.aams,ietieren,
kaihouek; zaken die mooi bijeenkwamen in zijn activiteiten als drukker
uitgever en benadrukt werden via het verenigingsleven. Hij overleedop
25 september 1941 in Schoonaarde-".

2. DE INVLOEDVANAMAATJOOS

In onze vermelding in het hoger aangehaald artikel Geschiedenis
schrijven in het Meetjesland. hebben we de rol van Amaat Joos niet
belicht. In de biografische nota van GuidoVan Lantschoot staat er noch
tans een interessant regeltje, namelijk dat hij een van diens beste en
trouwste leerlingen was. Een woordje over deze figuur lijkt dan ook niet
misplaatst.

Amaat Joos (Hamme 1855 - Gent 1937) stamde uit de kleine bur
gerij in Hamme en kreeg daardoor als een van de jongste kinderen de
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mogelijkheid te studeren. voor priester. Zoals meerdere studenten werd
hij door het Franstalig onderwijs een overtuigd flamingant en verdediger
van de moedertaal. Hij werkte al vlug mee aan het jonge Davidsjonds en
werd een van de leiders van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging in
het Waasland en de Vlaamse studentenbond De Klauuiaerts, Hij had
daarenboven het geluk te studeren aan het Klein-Seminarie van Sint
Niklaas, dat, met de vlaamsvoelende superior Antoon Stillemans. toon
aangevend was voor de ontwikkeling van het Vlaamse bewustzijn bij
scholieren en studenten.

Joos droomde aanvankelijk van een literaire loopbaan, maar werd
al vlug leraar aan de BisschoppelijkeNormaalschool voorOnderwijzers in
Sint-Niklaas. Hij doceerde er Nederlands. naast Frans en muziekopvoe
ding. In 1891. pas 36 jaar oud, promoveerde hij tot directeur - superior
- van de school. Het was een erkenning van zijn capaciteiten en ook een
beloning voor zijn presta ties en zelfs bisschoppelijke instemming voor
zijn taalkundige en volkskundige acties. Hij bekleedde die functie tot
1915en koos toen vrijwilligvoor de functie van geestelijk bestuurder van
de Zusters Jozefienen in Gent. Hij was intussen ook briefwisselend lid
van de Koninkiijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Zijn literaire werk is niet zuiver taalkundig, maar behandelt ook
ppo8gogisr.hp aspecten. V88kvorrnen zijn werken een handleiding voor
de onderwijzers bij de lessen moedertaal. Hij propageerde de superioriteit
van de volkstaal en de pedagogische waarde ervanU. Kort na zijn overlij
den werd hij we] als verdienstelijk beschouwd (vooralvoor zijn materi
aauserzamelinq, vanwaar de bijnaam de Spitter), maar niet direct het
grote voorbeeld. Dat lijkt alvast zo uit de omschnjvingen Villi P. de Keyser.
Hij bestempelt hem onder meer als "den cotnpilator van een vry bekend
Vlaamsch dialectuioordenboek:', namelijk het Waasch Idioticon. Sommige
joLkLoristen zullen hem zich ook herinneren van Raadsels en VerteLseLs
van het Vlaamsche volk: Van die laatste zegt hij dat er betere verzamelin
gen zijn, de Raadseis daarentegen beschouwt hij zonder meer als de
beste. Zijn Idioticon komt er uiteindelijk ook goed uit. Er waren toen wel
meerdere goede dtalectwoordenboeken verse ..henen, maar naast het
WestvLaamschIdioticon van De Bo, mocht dat van Joos als het beste en
het betrouwbaarste in zijn soort worden vermeld. De auteur betreurde
het blijkbaar dat Amaat Joos zich op wetenschappelijk vlak had beperkt
tot de volkstaal en de volksoverleveringen van zijn geboortestreek. De
Keyser omschreef die twee elementen plastisch, namelijk dat ooikstaal. en
voLkskundede twee akkers waren die het met voorliefdeomspitte. Hijwas
er wel van overtutgd dat zijn nagedachtenis o.a. bij zijn talrijke cud-leer
lingen zou voortleven12.

Joos wordt ookwel eens bestempeld als een typische leidersfiguur.
Mede door deze karaktereigenschap slaagt hij erin zijn kennis en liefde
voor de moedertaal over te brengen op zijn leerlingen. Voorzijn taalkun
dig werk doet hij trouwens beroep op o.a. studenten om basismateriaal



in te zamelen. Hij schreef ook wedstrijden uit13, vermoedelijkzelfs onder
de leerlingen. Jules Van Lantschoot deelde alvast zelfmee dat hij in een
wedstrijd over kinderspelen van Joos werd bekroond14. Hijwerkte in zijn
studententijd ookmee aan Vertelsels van het Vlaamsche Volk.

DeedJoos al beroep opvrijwilligers,hij was ookeen praktische ide
alist, in die zin dat hij zelfvoortdurend met de volksmensen omging om
verhalen, woorden enz. in te zamelen. Van Lantschoot was evenzeer zoo
In meerdere stukjes wijst hij daar ook op. Zo lezenwe in de aanhef van
Alven, of Elven, Moren, Klabetter of Kaboutermanekens ...: "Die de booeri
staande namen nog niet en hoorde noemen, mag qerusi.zijne hand op zyn
herte leggen enpeinzen: « 'k hebbe letter of niet met 't volk omgegaan. ,,".

In de rest van deze bijdrage zullen we nog meermaals op gelijklo
pende zaken wijzen.Een belangrijk element moeten we hier nog verrnel
den. Amaat Joos schreef namelijk een algemeen artikel Spmakkunst en
Volkstaal, wat kan worden bestempeld als zijn werkplan voor heel zijn
bedrijvigheid als leraar, als taalkundige en folklorist.

Ook Jules Van Lantschoot schreef zo'n grondgedachte (we zullen
verder bij hem die term gebruiken). Zijn eerste bijdrage15 in 't. Getrouuie
Maldeghem kreeg als titel lets over de Volkstaal. Dit is amper een maand
na zijn afstuderen en we zouden op die tekst veel etiketten kunnen kle
ven - maar die vaak te beperkt zijn - zoals these, adagium, devies, levens
regel.De tekst is hiervoorwat te lang. Wekunnen het misschien best over
zijn bijbe! hebben, want zowel aan het begin als aan het einde komen
afkortingen voor:A.M.D.G. en G.Z.J.c. Ze zouden kunnen staan voorAan
mijn.dierbare gelovigenen GeloofdZy Jezus Christus. In de tekst zelfkomt
het christelijk gedachtegoedook nog naar voor.

De stellingen die hi] erin poneert zijn, uiteraard, interessant voor
zijn opvattmgen, de tijdsgeest en de rest van dezebijdrage, met zijn taal
kundige projecten en realisaties. De vraagt rijst alleen of we niet te veel
Amaat Joos aan het woord horen en naar wie hij ook onverbloemd ver
wijst. Hij begint met te stellen dat er veel meer belangstelling is voor het
doen erkennen van de volkstaal en dat dit niet verwonderlijk is: het
Vlaamse volk was miskend. De volkstaal is ook belangrijk voor de letter
kunde en hij geeft meteen mee hoe er zou moeten worden geschreven
opdat het volkgraag zou lezen. Na een aantal regels komt hij automatisch
bij de volkscultuur en geschiedenis, wat hij illustreert met enkele voor
beelden (weverwijzenhiervoornaar bijlage 1).Omdit onderdeel te beein
dtgen, halen we een stukje tekst aan: "Ons volk is dichter en opsteller van
prozastukken. Getuigedaarvan zijne Meiliedekens en zangen ter qeleqen
heid van Kerst- Nieuiojaar en Dertiendaq. In ptoza munt het uit in zijne
volksvertellingen, waar een groot deel reeds van opgezant zyn en waar er
misschien nog meer van te zanten liggen. De tale bevat gansch de geschie
denis van het volk. Onderzoekt uwe tale en ge vindt uwe geschiedenis."
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3. VLAAMSEBEWEGING, ROMANTIEKEN VOLKSTAAL IN HET
MEETJESLAND CA. 1890

In het vorige deel mocht dutdelijk worden dat Jules Van Lantschoot
tijdens zijn studententijd kennis maakte met de Vlaamse Bewegmg, ver
uiterlijkt in cultuur- en taalflamingantisme (in feite twee strekkingen,
waarop we hier niet dieper ingaan), aansluitend bij de Romantiek. Wewil
len hierbij niet ingaan op het ontstaan van deze bewegtngen, maar er
even bij stilstaan hoe dit concreet in het Meetjesland aanwezig was, voor
al dan met betrekking tot Van Lantschoot en zijn rol er in. Het gaat dus
om een vrij beperkte benadering.

Het taalflamingantisme en de geest van de Vlaamse Beweging en de
Romantiek leefde al geruime tijd in het Meetjesland, vermoedelijk in
beperkte knng, In de hoofdstad van het Meetjesland, Eeklo, kan vanaf de
Belgische onafhankelijkheid gewezen worden op de aanwezigheid van
figuren (en Ietterkundtgen) als Jan Frans Willem, Karel Lodewijk
Ledeganck, Pieter Ecrevisse en nog iets later August Van Acker. Het is
volgens Carlos Vandaele en Hilde Verschaffel geen reden om Eeklo een
Vlaams etiket op te kleven. Met de laatstvermelde kwam er door zijn aan
stelling als stadssecretaris toch entge verandering op gang in het gebruik
van het Nederlands in de offlciele, stedelijke brtefwtsseltng+v. Hij was
daarnaast ook medewerker aan De Eedoonaer en vanaf 1867 uitgever
redacteur van de Gazette van Eedoo en het District-], Dit laatste week
blad is helaas nog niet aan een onderzoek zoals het eerste onderworpen,
maar omstreeks 1870 zien we als medewerkers o.a. August Bultynck-f
(Knesselare), Emiel Meganckl9 (Assenede), L. De Vrieze en anderen ver
schijnen, veelal letterkundigen - met beperkte faam - die schrijven in de
volkstaal, die allerlei culturele manifestaties bijwonen en zich vaak kri
tisch uitlaten over het gebruik van Frans bij toneelvoorstelltngen, con
certen, de overhandtging van vaandels enz. in de Meetjeslandse dor
pen20. Het gaat hier - volgens onze interpretatie - am cultuurflamingan
tisme, wat onder meer mag blijken uit hun opvatting over vaderlands,
waarbij ze steevast Belgte voor oog hebben. Een aantal van deze perso
nen heeft oak interesse voor lokale geschiedenis.

Een zelfde fenomeen zien we ongeveer twintig jaar later, waarbij
alles zich polariseert rand Victor De Lille en zijn 't Getrouwe
Maldeghem2l. De taalproblematiek krijgt opnieuw heel wat aandacht. De
Lillegaat een stap verder door zelf heel wat initiatieven op het getouw te
zetten. Maar ook door anderen en elders in het Meetjesland leeft er iets.
De studenten vormen de katalysator. Zo vernemen we dat er in 1889 in
Eeklo een Vlaamse studentenkring het levenslicht zag22 en vooral dat het
Collegevan Eeklo "het beste Vlaamsch gesticht van het land is geworden".
Daar getuigden drie studenten van tijdens de Studentengouwdag in
Gent, waarbij een zekere Keirsebilck een redevoering hield die tintelde
van Vaderlandsliefde. De sfeer is dus niet veranderd in vergelijking met
20 jaar vroeger. Victor De Lille was er ook aanwezig en kondigde er
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hetjzijn Vlaamsch feest in Maldegemaan en hoopte dat men dan ook zou
beslissen een gouwdag aldaar te houden-s'. Die Gouw- ofVolksdag kwam
er in september 1891 en had tot doel een Vlaamschen Bond van het
Meeljesland te stich ten. Ook het Meetieslaridscb: Idioticon kwam aan bod
en voor beide we verwijzen naar punt 5.

Vlaamse bonden waren toen heet van de naald. In Aalter ontstond
er een dergelijke kring in 1890 onder de naam Conscience Vrienden.
Tijdens het eerste feest kwam pastoor Hugo Verriest een toespraak hou
den. Deverentging stelde zich tot doel de kennis van het Vlaams te bevor
deren en de verdedtging van de moedertaal. Tijdens de (talrijke)vergade
ringen werd er ook geregeld voorgelezenuit tijdschriften zoals Loquela en
Het BeIJort24.Jules Van Lantschoot werkte mee aan dit laatste en was
dus misschien ook een bekende in deze Vlaamse kring in zijn buurdorp.

Terug naar de Vlaamschen Bond van het Meeljesland (het land van
Gent tot Brugge, van de Leie tot de Zeeuwsche grens). In januari 1892
werden de ontworpen standregelen voorgesteld en meegedeeld dat de gro
tere studies, zoals het Meetjeslandsch.Idioticon, "dat de bond onder zijne
bescherming neemf', als afzonderlijke uitgaven zullen verschtjnen->,

Gaat het sommtgen niet vlug genoeg?Amper een maand later ver
schijnt er een artikel onder de titel De Vlamingen aan 't werk waarin een
zekere O. een overzicht schetst van wat er waar overal gebeurt voor de
Vlaamse zaak: "ja. de koortsachtige werkingen van moedige Vlaamsche
striiders die als weelderige grashalmen uit den grond opschieten". Dit
gebeurt volgens de steller in heel het Vlaamse land en hij besluit: "En in
't Meetjesland, Wat wordt er daar gedaan?'26. Tot onze verrassing komt
er de week nadien en repliek door Jules Van Lantschoot (onder zijn
schuilnaam; zie verder) onder de titel Rechtvaardige klacht. We citeren
een stuk om het ideeengoed van hem te illustreren (naast zijn kleurrijke,
Romantische, schrijfstijl).

Van waar komt ons die roep, die wensch, die vraag of dat oerusiit ?
Maant men ons aan ? Wenscht men dat wy spoediger en standvastiger
werken? Vraagt men ons uitleg over 't gene gedaan is ? Smyt men ons een
bitter »erioijt toe, omdat andere gauwen ons zoover vooruit zijri ?
't Is eender: een roep, een wensch, eenevraag of een oerunjt:- wy zeIJzijn.
overtuigd dat wy ai te lang aan den steert hangen bleven. Dit ook beken
den en erkenden.uii], Meetieslanders, meer dan eens.
De Lente staat voor de deure. De planten zulleti aan 't schieten gaan, en
de blommen, gaan opkomen. Met de Lente, met het herleven van gansch
Gods lieve nature, zal ons Vlaamsch herte ook herleven en wy zullen. nieu
we krachten winnen om onverpoosd en met goeden moed te werken voor
't geluk van 't Meetjesland. Toch mag men niei vergeten dat reeds iets
gedaan uiierd. Wie heejt den Landdag van Maldeghemkermis vergeten ?
Het ware schande en zonde voor ons de bloemen, geurig en kleuriq, die
dan uit lang bloeieruie knoppen openkwamen, te Laten oerslokkereri om
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stillekens aan, bladje voor bladje, op de aarde neder te vallen, om betorten
en vergeten te worden.
Neeti ze en zullen niet verslokkeren, niet tot stoJ weerkeeren.;.. unj zijn.
scheep en moeten varen.

De vraag drtngt zich op of dit een idee van Van Lantschoot was.
Vroegmisschien VictorDe Lillehem om te reageren, daar hij zelf moeilijk
zijn initiatieven kon ophemelen. Toch wordt ook de kritiek erkend. Een
geplande vergadering in Eeklo moet bespoedigd worden en de verenigmg
effectief op rails gezet. Er voIgt ook een kort naschrift, vermoedelijk van
De Lille.De vrienden van Eeklo moeten vooruttgang maken met de wens
van Julius: "Daartoe zijn van onzentwege hart en handen veil". De vol
gende week hoopte men nader bescheid te kunnen geven27. Na een
maand volgde er nog niets ...

Ook in Knesselare ontstond in 1893 een Vlaamse maatschappij,
met name Dejongelieden voor taal. en kunst met als kenspreuk Moed en
Volherding. Dezeverentgtng sloot zich in grondbegin aan met het ontwerp
van de Meetjeslandschen Bond. Er werd toegegeven dat die echter maar
al te lang op zich liet wachten. "Het wordt tijd. dat eens voor goed de han
den uit de mouw gestoken wordt om den buiten mee te doen deelen in de
echt vaderlandsche beweging tegen de bederfelijke stelsels van onzen
tiid:" Jules Van Lantschoot hield er weI een toespraak: De Vlaamsche
Beweging en hare zending op Godsdienstig gebied28.

Van Lantschoot is dus duidelijk met de Vlaamse zaak begaan,
maar ook met volksverheffing algemeen. In een ander opiniestuk - voor
zover we toen dit woord mogen gebruiken - hekelt hij dat 't Getrouuie
bepaalde artikels en reeksen (zoals Vlaanderen in Beeld en Schrijt) moest
achterwege laten, daar de lezers hun aandeel moorden, branden en dief
stallen moesten hebben. De Lille zelf had hier ook al naar uitgehaald,
maar bezweek om cornmerciele redenen. Van Lantschoot vraagt zich af of
ons volk zo diep gezakt is "dat het maar smakelijk lezen kan als zijne
oogen zwemmen in bloedplasseri', Hij ziet ook een verklaring voor dit
gcdrag. De klcinc man wcrd onwctcnd gchoudcn, had wctrng politickc
rechten. Kranten werkten er aan mee en hadden geen aandacht voor het
belang van het volk, voor onderricht. Gelukkig begon het tij te keren,
kortom, de volksbewegingis geboren. Hij zet zich in de tekst ook af tegen
het socialisme en pleit voor de Kristene Volksgezindheid. Hij is ook van
mening dat de plaUelandsbevolking eigen kranten nodig heeft, net zoals
stedelmgen-v.

Uit dit laatste spreekt ook een katholiek politiek engagement. We
kunnen er nog aan toevoegen dat zijn broer August, actief in de Bellemse
politiek, omstreeks 1900 aansluttmg zocht bij de ontluikende chrtsten
democratie-v.



Jules Van Lantschoot was dus duidelijk een kind van zijn tijd, van het
katholieke platteland: Vlaams, katholiek en yolks.

4. VOLKSVERTELSELS

De (studie van de) volkstaal staat bij Van Lantschoot (in navolging
van vele anderen) centraal en volksvertellingen nemen daarbij een
belangrijke plaats in, wat duidelijk bleek uit zijn aangehaalde eerste arti
kel in 't Getrouuie Maldeghem. Devolgendejaren zet hij die theorie om in
een pak bijdragen in het weekblad en zet hij hiermee een eerste (prak
tijk)stap in de voetsporen van Amaat Joos.

Tussen 19juni 1892 en 25 maart 1894 zouden maar liefst 29 tttels
van hem verschijnen, in 36 edities, gezien sommigeverhalen of artikels
werden opgedeeld in twee of zelfs drie stukken. Een zeldzame keer wer
den twee korte verhaaltjes sarnen gepubliceerd (dan soms zonder titel).
Een stukje werd tweemaalgepubliceerd (foutjevan VictorDeLilleofblad
vulling?). De frequentie was zeer ongelijk, soms verscheen er weken
naeen een stukje en dan een hele tijd niets. We kunnen alleen gissen
naar het waarom: volgens het zanten van de volksverhalen, meer acti
viteit op het vlak van de dialectologie,de afwezigheiduit Bellem ...?

Het merendeel van de volks- en taalkundige stukjes van Jules Van
Landschoot verschijnen onder een verzamelnaam (zie de bijlagen).
Aanvankelijk is dit Eigenaardige bijdroqen. Noch bij de eerste aflevering,
noch later staat er een woordjeduiding ofverklaring. Het lijkt ons dat hij
(ofzou het De Lillezijn?)met die titel subtiel een statement wil maken,
namelijk aandacht voor de eigen - Vlaamse, Meetjeslandse - aard. Na
maart 1893 valt er een gat van vier maanden, waarna een nieuwe reeks
aanvangt onder de titel Bijdraqen. Opnieuwwordt er geen uitleg gegeven.
We stellen enkel vast dat de eerste artikeltjes geen volksverhalen bevat
ten, maar aandacht schenken aan een talrijk aantal uitdrukkingen in
verband met de duivel (zieook 5). Ze handelen dus bijna louter over taal.
Nadien volgen opnieuw vertelsels (en ook fabels). Drie stukjes (in 1892)
verschijnen zonder algemene titel, maar horen toch duidelijk thuis in de
eerste reeks, behalve het lange verhaal Van de Schoone, dat blijkbaar
eventjes het tweede feuilleton verving. Opvallend is dat alle stukjes zijn
gepubliceerd onder de schuilnaam Jut (met varianten Juul en Jules) De
Zanter, net zoals zijn grondgedachte over de volkstaal. Hijgebruikte trou
wens altijd dit pseudoniem in 't Getrouuie, over het algemeen ook nog
voorafgegaan door Meetjeslander. Het verwijst duidelijk naar zijn inza
melen, het zanten van gegevens. Hij gebruikte die naam ook voor zijn
andere, zeldzame, bijdragen die niets met heem-, volks- of taalkunde
hadden te zien. Pas in 1895 (en ook in 1900) zou een artikeltje verschij
nen waarin terloops werd meegedeeld dat Jul. De Zanter Jules Van
Landschoot [sic]was3l. Het pseudoniem De Zanter toont opvallend veel
gelijkenissen met de bijnaam De Spitter varr/voor Amaat Joos.
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Victor De Lille was een gewiekst zakenman en paste een verkoop
techniek toe op de publicatie van de volksvertelsels, vermoedelijk daar ze
in de smaak vielen bij (een deel van) zijn publiek. Daar de artikels onre
gelmatig verschenen, kondigde hij ze soms aan. We citeren graag de
enkele regels tekst hierover van 27 november 1892 in de rubriek
Duimkes: "Jules De Zanter heejt eene nieuwe tooververtelling voor ons
blad geschreven. wy weten haast niet waar ze gesteken, daar wy nu twee
jeuilletons hebben, maar ze zal er zondag toch instaan. We kunnen oriend.
Jules verzekeren dat veel menschen, bijzonderlij):die van den ouden stem
pel, zyne legende geerne lezen.", Deze rubriek was niet altijd, of zelfs
doorgaans niet, au serieux te nemen en in dit geval niet bepaald vleiend
voor zijn lezers die belangstelhng hadden voor taal en het verleden. Twee
maanden later klonk het: "Jules De Zanier heejt weer wat ajgetrokken.
Zondag komt het uiC32. Het kon nog korter, zoals "Jules De Zanier;zon-

Vlabbaerd ofte Flabbaerd.
Van Knesselare naar Ocdclern langst den steenw~ .... brr !

En Vlabbaerd voorbij !
Vlabbaerd l
Mcnschen lief, 't is nag al 't ecn en 't ander ! Ge rnoct we

ten: in de Kloostersrraate, n aar Ocdelern toe, een cindekcn
neerewcerts Knesselaredorp, ligt ecne groote buize onder de
kalseie ; 't is daar dat Vlabbaerd sichtcnd eeuwcn schuili en de
voorbijgangers de dood op 't lijf jaagt.
Vlahbaerd is een watergeesr, een nekker, een waterduivel . Hij
lecft in die buize met 'nen werewolf; soms gaan ze 's nachrs ge
tweeen aan 't vcchten en brieschen dan en grollen dat 't hel'int
in 'I ronde. 't Is eCl)eenlijk gcruchtc en elk die 't hoorl schudl
en beef! cr nf. .

Nochlans, Vlabbaerd en is zoo boosaardig niet. en die bra,'c
zijn wilt en moel hem zoodani;; \'cel niet vreczen. Hij en valt
maar de stouteriks aan, <.lie hem opkloppen of beroepen
dun'en, en alzoo zijn bloed bruischcn en kokken docn.

Die hem enkelijk zien wilt kloppe op de buize, die begecrl
erdan met hem kennis te maken roepe :

Vlabbaerd. hebl gc mach! of kracht,
Trek mij in uwen diepen gracht.

'I En is nog maar zoozaan gezcid of hij komt a1 groJlende
bOl'en geschoten. Een eenlijk gestel, zoo wit als de sneeuwe!.
Hij springt op den rugge van die hem riep, en dezc moet Vlab
baerd drugen 7.()olonge cn ?no "crre fils', hem lust. en belief!.
Hij zit op dien rugge Ie grollen en te gekken - wat schrikkelijk
dtngen I

Daar zij n mcnschen die hem gedregen hebben tot aan Brugge
toe.

\Vaarlijk ccn toestand die ijzen doel: mel 'nen watergcest,
met 'nen nekker op den fugAe en niel wetcn hocverre gc met
dat eenlijk gestel voort moeten zult, ofwal er van U geworden
geworden zai. 't Is genocg om '1 blocd in de adercn tc voden
vcrstijven, am stokkedood, sleendood op de cerde neer te
sluiken.

lederecn wcet op Kncsselare vall Vlabbaard te spreken. J()Jl-:
gens, die maar cen hoofd en een gat groot en zijn, sprcken cr
Ill';t v.reeze \"an, en weten al wal ik hier th?opegcbracht hebbc.
ZWIJgt-zeggen de moeders lcgcn hUJlnckJlldcrs dicschrecmeJl

--;lI'ijglof Vlabbaerl ;al U pakkl"II.
MF.F.TJF.gl,,~.NDEk 7u1. TJe ZtUltt!r

Een lolcaal vollcsvertelsel in 't Getrouwe Maldeghem, 7 augustus 1892.



dag"33. Dit was geen garantie. Het gebeurde al eens dat pas twee weken
later de publicatie gebeurde (was dit opzet of overmacht?). De gernteres
seerde lezer moest alvast een afleveringmeer kopen ...

In zijn bijdragen gaat het om zaken die hij bij het volk in de ruime
omgeving- tussen Gent en Brugge - optekende en eventueel ook becorn
mentarieerde. Het zijn vaak algernene volksverhalen, maar sommige zijn
lokaal, aan een Meetjeslands dorp gebonden, al dan niet na aanpassing
= lokale variant. Wedenken daarbij aan de legendes over Jan van Poeke,
de Kloosterput en Flabbaert34 (zievoor deze laatste ook de illustratie). De
duivel komt in de volkstaal zeer veel aan bod (zieook 5). Wegeven hier
van een kort voorbeeld (oorspronkelijk zonder titel).

Jan was en bleeJ weg, 't was alle dagen 't zeljde. 't Moet vandage
gedaan zijn, - zei zijne vrouw.
Ze trok een duivelskleed aan, en gong zitten op den weg dieri Jan begaan
moest, om huisweerts te keeren.
Jan kwam aJ al zweijelende.
De vrouwe sprong op Jan; .. hy verschoot.
- Wie zyt gy ...?
- lie ben de duivel...
- Geejt my de hand, 'k: ben met met uwe zuster getrouwd.

Wegeven nog een tweede voorbeeld. De legende is op zich ook vrij
kort, maar Van Lantschoot verbindt aan het volkskundige aspect ook
geschiedenis en heemkunde, waarmee hij ook zijn grondgedachte (zie2)
illustreert. Dat kaderen en duiden doet hij bijna uitsluitend in zijn eerste
bijdragen, veelal ook daar het bij latere niet mogelijk is. Het stuk over
Koortsunjueketis gevenwe integraal, met aile (druk-en andere) fouten en
de origtnele interpunctie, weer.

lk heb al veel gelezen over biiqeioooe, over geesten en over
geestaardige dingen, maar nog nooit kreeg ik entwat onder de oogen dat
van koortsunjoekens sprak. Ik unl.hier samenbrengen 't gene ik: er hier en
daar hooren aJvertellen hebbe.
De koortsuiijcekeris - tooverheksen - verscholen in bosschen en in moe
rassen, zy qerokeri van over zeven parochien. waardat er menschen ziek
over verneuteld lagen. By nachte en by oniijde trokken ze daar naartoe en
kwamen binrien.langs de kave, als er langs de kave geen middel en was,
veranderden ze in geesten en schichtten dan boutrechte door deuren en
vensters. 't: Was eender hoedat ze binneti kwamen, altyd wrochten ze als
gees ten. Ze dreven boven den mond van den lyder en asemden brannen
de Lucht op zijne lippen. Daarbij kwam het dat dat die lippeti vol
brandachtige zweren groeiden.
Goene kwalen bestonden oj vroeger dagen dachten de menschen dat ze
door tooverhelcsen, door Icwade gees ten overgezet wierden. Daarom ook
zochten onze bijqeloooiqe voorouders middelen om die kwade gees ten aJ te
weren.
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Om keelp[jn en sommige koortsen te genezen, doen de lieden. van te Lande
eene kouse rond den hals en gaan er mee siapen. 't Is een doodeenvoudig
geneesmiddeL Van over eeuwen moet het bestaan hebben, van in den tiid:
dat onze voorouders aan koortsw[jvekens geloofden. Dees geneesmiddel
bracht een qebruik: op dat ouerloopt van b[jgeloove.
Onze voorouders meenden dat de geest rials en mond oeriiet om in de kous
te gaan nestelen. Wat nu gedaan ?
Ze trokken naar eene afgelegene plaais in 'nen bosch, botiden: daar de
kous aan een boomken en zetten het dan op een loopen, loopen. zonder
ommekijken, loopeti tot thuis toe. De geest - zoo meende men - bleef
voortwroetelen en de l[jderwas er af eeriest.
Onze eerste geloofspredikers moeten dat gebruik, bi] onze Heidensche
voorouders, hard ingeworteld hebben gevonden. Ook:voorzagen ze uiel dat
men het niet ten voUezou kunnen uitroeien, daarom heejt het eene krisie
ne strekking gekregen.
In sommige piaaiseti vindt men koortskapeilekens waar de koortslijders
tegenwoordig dienen gaan, om door de de tusschenkomst van 'nen heili
gen van hunne kwaal genezen te worden. Waarl[jkgeen b[jgeloove !Toch
is de oude overleveringe nog ten deele bl[jven bestaan. Ten deele zeg ik :
Vroegerbond men aileen.de kouse aan den boom, nu smeekt men eerst de
voorspraak af in 't. kapeiieken, dan bindt men eenen kouseband, geene
kouse meer; aan een boomken. Vroeger bond men de kouse die rond den
hals was - nu en heejt de kousband den hals noch gehoord, noch gezien
- Dit beunjst dat ons oolk:bijna.gansch den oorsprong van dit zonderling
gebruilc oerioreri heejt. Te Ruisselede - naar 't Aaltersch Hoeksken op,
staat zoo een kapelleken.
Wie weet er nog staan !

Op zijn vraag (het lijkt me toch zobedoeld)kwam vermoedelijk geen
antwoord. Onder het artikel - zij het met een Iijnt]e er tussen - stonden
volgende (ergenaardtge) woorden: VJ. Zondag de rest. - dank. - in 't kort
brief Het kan mogelijks een boodschap geweest zijn enkel voor Jules Van
Lantschoot (en waarbij V.J. dan staat voor VoorJules). Victor De Lille
kwam nogal eens raar uit de hoek. Zo lazen we (ineen nummer waarin
ook een Eigcnaardige b[jdrage stond): "Bellem. - Brief te zwaar; heb 20
centimes moeten betalen. AUesgoed."35. Wevermoeden dat de schrijver
zijn artikeltje had opgestuurd, maar te weinig gefrankeerd ...

De twee aangehaalde verhalen zijn niet opgenomen inDit z[jn volks
vertelsels afgeluisterd in het Meetjesland en naverhaald door Juul Van
Landschoot [sic],gepubliceerd in 1895. Misschien waren ze op zich wat
te kort. Het boekje bevatte dertien vertelsels, met vier fabels als toemaat
je. Voorde trouwe lezers van 't Getrouwe viel er weinig nieuws in te ont
dekken. Volgens onze huidige informatie bevatte de uitgave slechts een
nieuw verhaal en een extra fabel. Mogelijksgaat het zelfs slechts om een
volledignieuw verhaal, want een titel in het boekje doet denken aan een
ander erg kort verhaaltje in 't Getrouwe.
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Het boek]e (in gewone en gekartonneerde versie) is verschenen bij de
drukkerij-uitgeverij Siffer in Gent, vermoedelijk omdat VictorDe Lillenog
geen dergelijke uitgaven verzorgde (paste dit trouwens wei in de latere
Duimpjesreeks?j. Er verscheen wei een - lovende - bespreking van de
hand van De Lillezelf bij het Kunst- en Letternieuws in zijn weekblad-w.
De Lille noemde het een lief boekdeeiije, dat zeer geschikt was voor de
prijsdelingen van de lagere scholen (hij was trouwens een pleitbezorger
voor lokale geschiedenis, waarbij hij vooral rekende op het onderwijs en
de onderwijzers-t", zie ookverder). Hij vervolgde dat zijn lezers doorgaans
de vertellingen kenden, dat hij ze inderdaad heeft afgeluisterd en er niets
heeft bijgedaan. Hij geeft dan een sneer naar de verfi.jnderomanlezers
van de 19deeeuw, dat ze soms wel een andere draai of uitkomst aan de
vertelling zouden willen zien, maar de schrijver "kan. het maar verkoopen
gelyk hy het gekocht tieejt'. VolgensDe Lillehebben ze zeker een waarde:
"achier hem kunnen de romarischiijuers komen om de stof die de nederige
overe teller [vermoedelijk oververteller bedoeld] opgezant heejt te bewer
ken. Deden zy het aliijd. maar met denzeljden geest I", Hij besloot met
"Daarotti heeten wy het boekje welkom met den wensch van vele nako
mende 1". Een heruitgave zou volgen in 1919, een volgend nooit.
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5. EEN MEETJESLANDSCH IDIOTICON

Vermoedelijk ook al in navolging van zijn leermeester Arnaat Joos
rijpte bij Jules Van Lantschoot in 1890 het plan om een Meetjeslands dia
lectwoordenboek uit te geven. In zijn in de inleiding vermelde publicatie
verwees hij naar dergelijke studies van de volkstaal in West-Vlaanderen,
Antwerpen, Brabant, Limburg en natuurlijk naar den onvermoeibaren
werker in het Land van Waas. Hijzelflanceerde, nog als student, het ini
tiatief: "Onze eerste oproepgong 't Meetjesland in op 8 Oogst van 't. zelj
dejaar" (1890). Helaas vonden we die nog met terug. Het lijkt ons Iogisch
die te moeten zoeken in een katholieke (of vrij neutrale) Meetjeslandse
publicatie, zoals weekbladen. Een gericht zoeken in 't. Getrouwe
Maldeghem, De Eecloonaer en de Gazette van Eecloo leverde niets op.
Moetenwe eerder zoeken in vakbladen? Of een schoolblad? Volgens een
overzicht in de Diqiiale Btbliotheek: voor de Nederlandse Letteren zou er
geen dergelijk bericht in Ret Beljort zijn opgenomen. Hij publiceerde er
nochtans zijn artikel over het Idioticon en nog twee andere kleine zaken,
onder meer in samenwerking met Guido Gezelle38.

Het doel was 'nen zantersbond te stichten (alweer het zanten). Hij
stelde daarbij ook de vraag: "Zulieri tni], Meetjesianders, eeuwig en ervig
aan den steert hangen blyven?'. Diezelfdetoon vinden we in een kort arti
kel in 't Getrouwe Maldeqhem kort nadien39. De redacteur verwiist naar
De Bo en Gezelle voor West-Vlaanderen, naar E.H. Arnaat Joos voor het
Waasland, naar tijdschriften en groeperingen als Volk en Taal. (Zuid
Vlaanderen], Ons Volksleven (Antwerpen en Brabant) en 't Daghet in 't:
Oosten (Limburg).Het artikel is ook duidelijk beinvloed door de cultuur-
strorntng de Romantiek en bevat prachtige volzmnen: "De \llaamscl'le
beweging, wat kloeke wortelen en heejt ze ai niet? Ret taksken van in de
jaren zestig en zeventig is een dikke, wijd qesptieteide boomgeworden.
Alle gouwen werken en zwoegen".Er is ook een maar: "Welkestreek sliep
lang, heel lang? Is 't niet het Meetjesland?', Maar dit is nu opgelost:
"Wakker zyn we, en voorgoed I!". Er blijkt echter dat Van Lantschoot niet
de eerste is om het taaleigen vast te leggen. Er is namelijk sprake van "de
tnaaischappij in 't college van Eekloo,juist uit den bunsel gekomen" of cr
volgt al een nieuwe. Op vrijdag 5 september 1890 kwam blijkbaar Jules
Van Lantschoot samen met enkele leerlingen en oud-leerlingen van de
normaalschool van Sint-Niklaas. Het doel was om een verentgtng te stich
ten "die de stojvoor eenMeetjeslandsch Idioticon samen brengenzai", We
hebben daarbij toch enkele bedenkingen. Vooreerst vond die vergadering
plaats in Gent, nu niet direct een Meetjeslands dorp. De naam van de ver
gaderplaats getuigt ook niet direct van een volkseigen, Vlaams karakter,
namelijk Au Chapeau Rouge - in andere stukjes is wel sprake van het
RoodHoedjen, met variabele schrijfwijzen. Lijkt het tot slot ook niet een
beet]e georganiseerd? Eerst een oproep lanceren en dan een verenigtng
oprichten met studiegenoten [ofwas de oproep hierop gericht?). Soit, het
slot van het stukje luidde: "wy wenschen deze moedigejongelingen van
herte goedheid met hunne onderneming. Wij meenenook dat er iets in het



Meetjesland voor een Idioticon te winnen is en hopen een handje er te kun
nen aan meehelpen". Zijn dit woorden van Victor De Lille? Het zou ons
niet verbazen. Voor de Eeklose vereniging verwijzenwe naar punt 2 en
waarvan we vermoeden dat het veeleer ging om een Vlaams(gezind)e stu
dentenverentging in zeer ruime zin.

Toch was er twinttg jaar vroeger ook al een zekere interesse voor
het Meetjeslandse dialect. Niet toevallig door een Meetjeslandse letter
kundtge en onderwijzer, namelijk de Assenedenaar Emiel Meganck+",
Pastoor Schuermans had zijn Algemeen Vlaamsch Idioticon uttgegeven in
1865-1870, maar daarin kwam het Meetjeslandse dialect, of de
Meetjeslandse idiotismen, amper aan bod. Vanaf 1871 werkte hij aan een
bijvoegsel (uitgegevenin 1883). Iedereen kon er toe bijdragen om dit ini
tiatief te doen slagen. Emiel Meganck zette er zijn schouders onder, daar
de Vier Ambachten en het Meetjesland rijk waren aan idiotismen: de
landbouw, de ambachten en de kleine nijverheden gebruiken er in over
vloed. Hij riep alle taalliefhebbers op er in te zamelen. Ze mochten ze
rechtstreeks naar Schuermans sturen, maar ook naar hem, zodat de
taak van de samensteIler kon worden verlicht. De tussenstap leverde nog
een extra voordeelop, want hijzelf kon "uoorgenoegzame verklaring zeke
rer woorden, zich in de streek zelve bevindende" zorgen. En iedereen kon
gerust zijn, hij zou de pluim voor de oogst niet op zijn hoed steken, maar
de namen van de inzenders en hun aantal bezorgde woorden aan de
auteur meedelen+l. Over het succes van zijn oproep vonden we geen
informatie.

Terug naar Van Lantschoot. Op die eerste vergadering, vermoede
lijk dus die 5de september, waren er tien taalvrienden: "Geestdrift zonder
einde nochgrand! Ja, 't zou, 't moest gaan". Hetviel echter tegen, De twee
de keer waren ze nog met vijf, de derde keer stond Van Lantschoot quasi
aIleen. Iedereen wist wel iets om niet meer op te dagen. Volgens hem ble
ven ze met twee over, waren de vergadertngen tijdsverlies en stond hun
werk stil. De tijd ging blijkbaar op aan "een geschrijf en een gewrijf over
standregelen" en zo sukkelden ze 1891 in. Toch ontmoedigde dit hen niet.
Ze onderzochten andere idiotica, tekenden vliegende woorden op, zodat
ze er toen al een tienduizend boekvast hadden staan. Het duo stelde vast
dat er heel wat gelijkenissen waren tussen de dialecten. Hun geplande
boek zou volledigop de leest van dat voor het Land van Waas, van Amaat
Joos, geschoeid zijn en waarop beide zanters met ongeduld wachtten. Ze
gaven nog meer bijzonderheden hoe ze het boek zagen: een woordenlijst
met een studie over uitspraak, klankverwisselingen, een vergelijkingmet
andere streken, veel streek- en plaatsnamen en bijzondere aandacht voor
de kinderwereld (o.a. de kinderspelen). Hun artikeltje in 1892 sloot afmet
ruim drie bladzijden woorden en uitleg als voorbeeld.

Het is niet omdat er geen Meetjeslands woordenboek volgde, dat de
publicatie van het artikel in 1892 een, of het, eindpunt was. In het arti
kel kwamen trouwens enkele elementen, die hen misschien onbelangnjk



bleken, niet aan bod. Zo organiseerde Victor De Lille - hij was althans de
voorzitter - in september 1891 een Vlaamsche Studenten- en
Volksvergadering in Maldegem. Deze landdag volgde na de Vlaamsche
Studentenvergadering kaderend in een Vlaams feest tijdens de vortge
Maldegemkermis, met o.a. een historische stoet. Hij kondigde het geheel
aan op de studentengouwdag in Gent in augustus 1890 en opperde de
wens een gelijkaardige gouwdag in Maldegemte orgaruseren+e, en amper
een maand nadat De Lille een toespraak hield op het XXlste Taal- en
Letterkundig Congres in Gent. Hij onderhield daarbij de congresleden
over "de localegeschiedenis, hare plaats in onze beweging; middelen tet
hare opbeuring". Het was een vung en stevig gedocumenteerd pleidooi
voor de plaatselijke geschiedschrijving, waarbij hij vooral rekende op het
onderwijs en de onderwijzers. De Lillewist trouwens waarover hij sprak,
want hij kan worden beschouwd als een heemkundige avant-Ia-Iettree-'.
Het lijkt dan ook een vrij logische keuze dat hij de onderwijzer Jules Van
Lantschoot, op dat ogenblik actief in Knesselare, als spreker uitnodigt om
iets te zeggen over het Meetjeslands woordenboek. Andere sprekers
waren onder meer de ons bekende Knesselaarse dichter-uitgever August
Victor Bultynck. Helaas (voor de aanweztgen en voor ons) moest Van
Lantschoot afhaken, "door eeneongesteldheid weerhouden". Hijwerd als
spreker vervangen door zijn. medewerker Schelstraete, de koster van
Wondelgem+t.

De volksvergadering was vooral gericht op studenten en oudstu
denten van het Meetjesland en het stichten van een Vlaamschen Bond
van het Meetiesiand. De Maldegemse geestel~ike overheid toonde ook
belangstelling, maar de burgerlijke overheid liet het voltallig afweten. P
Schelstraete hield "in name van zijn afioeziqer: vriend en medewerker, M,
Van Lantschoof' een lezing over het Meetjeslands Woordenboek. De rest
van het kort verslag lijkt me met echt consequent, vandaar dat ik het
wens te citeren: "Zulke zaken konden natuurlijk: weinig medegevoelver
wekken, maar de vergadering luisterde aandachtig toe, en daar ook de
heerSchelstraeteer nog een bezielend woord wist in te mengen, oogstehy
ook de algemeenegoedkeuring in.
Wy zulleti Zondag zijne rcdcvoering, die ook:beter qelczen. dan gehoord
dient te worden, in haar geheel in ons blad mededeelen."45. De volgende
week verscheen enkel een poging tot omschrijving wat het Meetjesland
was en de begrenzing ervan, gevolgd door een oproep "Wie weet er iets
meer van?', het geheel ondertekend met de initialen p.S.46 (voor P.
Schelstraete, soms ook vermeld als E. Schelstraete).

Buiten het artikel in Het BelJort in 1892 bltjft het tot mei 1895 stil
over het Idioticon. Het gebrek aan medewerking, maar vooral de eigen
professionele activtteiten en de daarmee gepaard gaande afwezigheid in
het Meetjesland, zijn vermoedelijk de oorzaak. Dan voIgt er een nieuwe
oproep. Jules Van Lantschoot stuurde, volgens de woorden van Victor De
Lille, een brief rond (aan talrijke gelnteresseerden?), die deze laatste in
zijn weekblad opnam. Het Idioticon wordt nu ook het Woordenboekde,
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Vollcsspraak van het Meetjesiarui genoemd. De initiatiefnemer wijst er op
dat ze er "sichtend lang" aan werken. De verzamelde stof is al uitgebreid,
wat niet mogelijkwas zonder de medewerking van anderen die "met herte
en ziele aan de ooikstale verkleeJd" zijn. Onder die personen bevinden
zich Fr. Verstrynge uit Adegem (verzamelde 1000 woorden voor het
Idioticonvolgens Emiel De Graevein een toespraak over Lezen47), Kamiel
Van Oost van Lotenhulle (toen aldaar onderwijzer), Ivo De Vreese van
Merendree, P.Van der Eecken van Lovendegern,Kam. Lootensvan Nevele
en P. Meerschman van Lembeke. Er voIgt ook een woord van dank aan
Victor De Lille,die altijd aan hun zijde stond "uiaar er met pen en woord
te strijderi viet'. De (vermelde)medewerkers waren weliswaar beperkt in
aantal, maar gelukkig vrij gespreid over het Meetjesland, met uitzonde
ring van het noorden.
In zijn verzoek tot medewerking roept hij vooral acht te hebben op namen
van planten, bomen en dieren, alsook voor woorden te horen bij stlel
mannen en kinderen. Hijvraagt tevens de uitspraak van het woord zoveel
mogelijkte oerbeelden. Het is niet de bedoeling dat iedereen uren aan een
stuk zou zanten. Optekenen van wat men hoort en emge uitleg volstaan.
Na een jaar zal er zo een pak belangrijke informatie voor handen zijn,
waar het gansche Vlaamsche uoik:erkentelijk voor zal zijn. AIlebijdragen
mogen tijdens schoolvakanties naar zijn adres in Bellem worden
gestuurd, tijdens het schooljaar naar Dendermonde+o.

Tussen de publicatie van hun artikel en de vermelde oproep, kwam
het Idioticon ook nog eens zijdelings aan bod. Bij de publicatie van de
legende over de Bellemse Kloosierpui wees hij op het nut om namen van
landerijen, bossen, beken enz. te noteren, daar er vaak legenden aan ver
bonden zijn, die op hun beurt soms een stukje streekgeschiedenis prijs
geven. De opstellers van het geplande woordenboek zouden daarom
binnenkort een prijskamp uitschrijven om dergelijke benammgen in te
zamelen. Waar hebben we dit nog gehoord? Ook hierover vernamen we
niets meer. En de bovenstaande (tweede?)oproep blijkt momenteel ech
ter de zwanenzang voor zijn project te zijn.

Om dit onderdeel af te sluiten, schenken we aandacht aan enige
ingezameldewoorden en vooral uitdrukkingen, respectievelijk over dron
kenschap en de duivel (elementen die zelfs samen aan bod komen in het
aangehaalde oerteisei onder 4). Het zijn overduidelijk voorbeeldenvan de
levendige en (kleur)rijke volkstaal, waarvan (helaas) een deel is verloren
gegaan.

Een vrij uitgebreide woordenschat over drinken en de nare gevol
gen ervan goot Van Lantschoot in het stukje Jan Schinkel49. Wenemen
niet alles letterlijk over om de leesbaarheid te bevorderen. De specifieke
terrninologte staat cursief, terwijlwe ook pogen zaken dutdelljker te stel
len.
Jan Schinkel is katijbel; hij heeft den kelderkooris; hij weegt scheej; hy is
scheeJqeiaden; zyn tonge slaai yzer; zijne oogenzien sierren; zijne beenen
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meten de strate en hij is van Stokers hondeken gebeten [verwijzingnaar
de geneverstokers}.
Hij kan op zijn hoofd staan; hij is sneppe, konijn; hij heejt een stuk in zijne
bodden [botten, laarzen}, in zijn oore, in zijne krage. Dit kan niet anders
want hij heejt bij Bacchus gezeten en daar is hij goed besteld; hij keek te
veel omhoogeen zag te diepe in 't: glazeken.
Bij het naar huts moeten, klink het zo: hij valt over zijne beenen; hij is
door den neuze geboord; er zit een puZZekenin zijn hoofd; eene vane dra
gen en den krul hebben.
Jan zijn vrouw is boos en denkt aan volgende omschrijvingen: zat lijk een
zwijn, lijk een Zwitser, een beestenkooper [voor dit beroep moest men
tegende baari kunnen, tegen de verleiding van de drank dus). een verken,
een dragonder, honderdduizend man; hij is strontezat, zoo zwabbel, zoo
dood, zoo stom, zoo dom, zoo dikke, zoopapzat. Of nog: hij en kan op de
schreoe niet meer gaan, op zijne beenen niet meer staan. Hij heeft heel
zeker bij den keizer gezeten [verwijzingnaar de drinkcapaciteiten en uit
spattingen van KeizerKarel?}.En wie weet ofhij nu nog broodof pap zeq
gen kan?
Zijn vrouw ontvangt hem zachtjes, maar daarbij denkt ze: zatZap,zatte
beest, zattekop, zattekuZ.Wat zou hij zeggen, moest ze zelfeenezatiekon
te, eene zattelutte zijn? Ze vervolgt: "Ge hebt met uw zat gat en in uwe
zatte bermhertigheid weer gansch ons huishouden uiteengedaan zeker?",
Jan IcZaptPruisisch en weet niet veel te ze,e;,e;en.Of toch, al zuchtend, 't is
nog beter zat als zot.

Over de duivel verzameldeVan Lantschoot veel meer, of publiceer
de hij alvast meer. Hij liet drie volksvertelsels verschijnen (aile in 't
Getrouwe en rv'lleeh"'lzijn boekje) en deed zelfs een oproep voor meer gege
vens over dit onderwerp50.Diebleef helaas ook onbeantwoord. AIlegege
vens kwamen dan ook uit zijn eigen zantersboeksken, zaken die hij opte
kende als hij op stap was bij de gewone man. Hij maakte van de gele
genheid gebruik om ook nog eens naar de boekjes van zijn leermeester
Amaat Joos te verwijzen, die hij graag "in elk huis gelezen"zag. Wegeven
een bloemlezing uit zijn duivelsuitdrukkingen, waarbij hij ook de verkla
ring plaatst51.

De duivel heejt er zijnen
steert in gedraaid
De duivel Zigter metjongens

Een zaak waar men begin noch
einde aan ziet.
Een slecht huisgezin, wijk,
parochie ...
De zweerder roept de duivel en
de hel tot getuige.

De duivel voor zijn Nieuwjaar krijgen Stank voor dank
En helpt dan al iemand, en geejt
dan al raad, en krijgt dan nog
den duivel voor uw nieuwjaar.

Te leelijk om voor den duivel te dansen (idem om te helpen donderen)
geweldig lelijk

Bij duivel en helle zweren



Eeti duivelken met een
engelken hebben

De duivel houd de keerse

Als de duivel nogeenjong was

Ge zoud er een duivel van schiiteri
Eer dan den duivel zijne broek
aan had
Wegloopenlyk de duivel die
unjuiater zag
Meeneii dat iets de duivel en
zijne moer is

Eeri duivel van iets worden

Den duivel uit zyn vel doen springen

Kijken. lyk een duivel die persen. telt

Een geluk bij een ongeluk
Als 't goed is voor de aardappels,
is 't slecht voor den oogst.
Een soort eed, krachtige
bevestigtng
Zeer lang geleden
wordt veelgezegd in 't: begin
van vertelsels
Je zou er uw geduld bij verliezen
Vroeg,heel vroeg 's morgens

Haastig weglopen

Denken dat iets goed en
deugdelijk is, maar het is
uitsehot en bueht.
Ook gezegdvan iemand die
verder wilvliegen dan zijn
stok lang is.
Ongeduldig, kwaad worden
Als myn man zoo late thuis komt,
zou ik: er een duivel van worden.
Iemand kwaad maken die
gewoonlijkgeduldig is.
Lelijkkijken, misnoegd
Stien meendevan zijne nichte te
deelen, maar als 't testament
aJgelezenwierd stond hy te
kyken lyk een duivel die
perseti telt.

In 't.Getrouweverschenen ook anders nog uitdrukkingen en volks
gezegden, namelijk in de rubriek Duimkes, korte stukjes doordat er geen
plaats was voormeer, vaak spottend, kwinkslagen, naast bedenkingen en
zelfs roddels, maar oak gedichtjes52 ... Het was een rubriek van Victor De
Lille zelf, maar we vragen ons af of hij in bepaalde gevallen geen beroep
deed op zijn vriendVanLantschoot, zoals voor onderstaande spreuketi uit
't hoekske van den heerd.

Slecht voor bien, slecht voor de lien.
Waar de taarte verbrand is, daar strooit men meestsuiker.
De koe met witte pooten mag in den kelder gaan.
Als er geen melk in den pot en is, de pap en uiil. niet koken.
't: Is een arm huis waar de muizen in de broodkasse dood liggen.
Die de munte krygt, krygt het kruis derby.
De wereld is 'n uiippe, 't eenegaat neer en 't onder gaat ippe.
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SLOTBESCHOUWING

Jules Van Lantschoot deinde mee op de golven van de tijd.
Afkomstig uit een betere sociale klasse kreeg hij de mogelijkheid te stu
deren, waardoor hij in contact kwarn met de Vlaarnse Beweging, de
Romantiek, de ontluikende christen-democratie ...

Door het voorbeeld van zijn leermeesters koos hij niet voor de
gemakkelijkste weg - meegaan in de franskiljonse stroom was vaak een
voudiger - en yond hij in het Meetjesland (heel)wat gelijkgezinden. Dit
zowel op het vlak van de Vlaamse zaak, als zijn interesse voor de
volkstaal, de lokale geschiedenis enz.

Uit alles is duidelijk dat Amaat Joos zijn grote voorbeeld was (zeker
up heL taalkundige vlak en daardoor ook op andere ofvice versa?). Hijzou
als student zijn beste leerlmg zijn geweest, nadien werd hij vermoedelijk
zijn grootste volgeling. Hij spiegelde zich aan hem. De gelijkenissen zijn
frappant: Van Lantschoot schreef ook een werkplan, had een schuil- of
bijnaam - in dezelfde sfeer -, schreef wedstrijden uit of wou dit doen,
gebruikte dezelfdewerkmethode door te luisteren bij de volksmens, ver
diepte zich in dezelfde taalkundtge therna's: volksvertelsels, kinderspelen
en het dialect.

Hijheeft op dit vlak een zekere verdienste, maar helaas kon hij niet
zoveelverwezenlijkenof afwerken. Sommigezaken bleven bij het idee ste
ken, zoals de wedstrijden. Aan het Meetiesuindscri Idioticon werd hoogst
waarschijnlijk hard gewerkt, door een tiental personen veel gegevens
~"""'~""'r7 .......................1,..:l .................................:I ................ .,...-i- ................ ......:Irlo. ho.+ ..............,......;0.. + W.o.+- .o.Y'l.ir(c. .:::orol,t .,frit=>"I:"lTorlrtc.
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was de publicatie van de volksvertelsels. Het gaat om een bescheiden
werk.

Jules Van Lantschoot was een zekere pionier voor de Meetjeslandse
geschiedschrijving, maar was daarbij noch de eerste, noch echt origmeel.
Hij liep in de sporen van, zander dat we hem als een meeloper (van de
LijJ~gee~L)rnoeten besternpelen, want hij lijkt wel overtuigd en overtui
gend (Vlaams,Yolks,sociaal). Er was tot nu (te)weinig over hem bekend,
waardoor hij onderschat en miskend lijkt. Dit beeld kon dankzij 't
Getrouweworden bijgesteld en meteen is ook meer werk van hem boven
water gekomen.
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BIJLAGEN

l. lETS OVER DE VOLKSTAAL
('t Getrouwe Maldeghem, 20 september 1891; de staat van het weekblad is verre van
goed, waardoor de tekst helaas niet helemaal is te ontcijferen; er zijn dan [ ] gebruikt)

A.M.D.G.
lets over de Volkstaal
Dat het doen erkennen van de volkstaal machtig veel aangegroeid is en moet niemand
verwonderen.
Ons yolk was gezonken, zijne rechten wierden miskend, ja geloochend. Ons yolk wil op
nu dat het nog tijd is, met hem moet op wat er van afhangt : de volkstaal.
Zoo een yolk - zoo eene taal.
Geen eigen zijn voor een yolk zonder etgene taal.
Eike tale heeft iets schoons, iets etgenaardigs: eike taal heeft nen geest die voor heur
is - zegt Amaat Joos - wat de zang is voor den nachtgeaal, ontneemt dien zijne liede
ren. het word ene gewone musch.
Men wilde ons den geest der tale ontnemen en 't geraamte er van overlaten, daarom
staan wij op en werken en zwoegen. De Heer zal onzen arbeid zegenen.
Laat ons een stapken doen in de volkstaal en zien waar ze den letterkundige mee hel
pen kan.
De Ietterkundige in zijne werken heeft voor doel of moet voor doel hebben : het yolk de
deugd te leeren kennen, zijne taalgenooten een aangenaam, onschadelijk tijdverdrijf te
verschaffen en hun van tijd tot tijd wat nuttigs te leeren.
Opdat hij dees doel bereiken kunne, dient er gezorgd dat het yolk zijne tale geerne leze.
De eenige middel daartoe is zich gedragen naar 's yolks geest, wat natuurlijk 't schrij
yen der ge[leuterde?] volkstaal meebrengt.
Ons yolk spreekt geerne bepaald(;) bij der naam wil het de zaak en het telt geerne op
zijne vingers. Het zelf geeft de vormen waar het wil in aangesproken zijn, waar het in
lezen wil. De schrijver mag zanten in zijne vergeIijkenissen, in zijn wonderbaa[r?]
bepaald spreken, in zijne klinkende en treffende omschrijvingen. Wij.Vlamtngen, hou
den van zwier in onzen stijl en we worden geerne gew[..]meld door onze gepaarde woor
den. 't Yolk dringt den letterkundige zijne treffende ornzettingen op, en 't verplicht hem
zijne wonder samengestelde spreekwoorden te gebruiken. Het houdt van beelden uit
etgen bouw en houw en de gemaakte, op de kamer van den letterkundtge, worden
onberrnhertig verworpen als uitschot en bucht.
Guizo Gezelle, Callebert en De Bo wisten den geest der tale, de volkstaal te onder
schepp en ; zij ook worden met smaak gelezen. Vijftig maal zou ik de kerkhofblommen
lezen en vtjftigmaal zou ik er nieuwe schoonheden in vinden. Zoo dikwijls ik Jan
Onraed las, ontvlamde mijn herte. Callebert kon zoo yolks de beelden weergeven.
Ons yolk is dichter en opsteller van prozastukken.
Getuige daarvan zijne Meiliedekens en zangen ter gelegenheid van Kerst- Nieuwjaar en
Dertiendag.
In proza munt het uit in zijne volksvertellingen, waar een groot deel reeds van opge
zant zijn en waar er misschien nog meer van te zanten liggen.
De tale bevat gansch de geschiedenis van het yolk. Onderzoekt uwe tale en ge vindt
uwe geschiedenis. Hoe toch het handelen onzer Heidensche voorouders ten blakke
gebrocht. In veeI vertellingen en woorden vinden wij er wonders van.
Over 't woord « Aksteroog " luidt het vertelsel:
Die in de ooge van eene akster keek en daar zijn eigen beeld, in 't kleine, 'nen perelaar
maken zag, met het hoofd omleege en de beenen in de Iucht had voor hem 'nen toove
raar.
Gebeurde het nu dat men pijn had aan de voeten, het was de schuld van dien toove
raar en de ziekte wierd geheeten : Kwade Aksteroog.
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Door streekgeschiedenis :
Bij ons hoort men veel, van iemand die veel macht heeft en buitengewonen moed toont
: Dat is een Jan.
Jan is de naam van 'nen edelman die over eeuwen op het kasteel te Pouques woonde.
Hij wierd naar Parijs geroepen om 'nen ridder te bevechten die niemand overwinnen
kan. Jan trok op, trad in het strijdperk en bleef er overwinnaar. Deze geschiedenis is
gekend onder den naam : Jantje van Pouques.
In veel uitdrukkingen en gezegden ligt eene verdeeling der bewoners in verschillige
klassen.
Eene dier uitdrukkingen is :
Rudder of mees. (Zware e)
Ik zeg algauw dat die uitdrukking door gemakzucht verkromd is.
Rudder-ridder. Naam van 'nen bijzondere stand.
Mees-Meers. R valt meerendeels weg voor S. - Daarvan hebben we menigvuldige voor
beelden : kers uitgesproken Ices;gers - ges. Meers zelf is nog onvolledig en moet luiden
meersman.
Wat is nu meersman en wat beteekent de uitdrukking « Ridder oJmeersman? »
Nen tijd geleden stond in 't: Belfort: een opstel: Meersmanskinders-Koeiwachters.
Daar was sprake van de geschiedenis van Gent en in die stad bestond vroeger een
gesttcht voor meersmankinderen. Die later de geschiedenis van Gent schreven, namen
die meersmanskinders voor koeiwachters !Waarom toch de volkstaal niet doorgronden
en waarom niet eens zoeken in onzen Kilianus ?
Daar lees ik.
Meersman : Minutoe mercis popola, qui merces detrahendas circumJeri, cicitor, circumfo
raricus, Mercier, port-pannier:
Daaruit blijkt dat meers man een rondleurder is, die koopwaren van het eene naar het
andere huis rondvent.
.. Ridder of Meersman ...
't wordt meest gezeid bij de spelen om te weten wie 't al betalen moet - Rudder of mees
- ..AI of kwijt .. - zijn synoniemen.
Rudder ben ik als ik win, meersman zal ik zijn indien ik verlies.
Daar hebben de spelers kans edelman of rondleurder te zijn. Het spel, de gang er van,
zal 't lot aanduiden.
Gonge aIle verschil van kias te niete, toch zou de uitdrukking bewaard blijven en altijd
zou men weten, zelfs verbranden alle oorkonden, dat er vroeger verschil was in de
bewoners.
G.Z.J.C.
Meetjeslander, Jul. De Zanter

II. BIJORAGEN VERSCHENEN IN 'T GETROUWE MALOEGI-IEM

1. AIgemeen (opiniestulclcen)
lets over de volkstaal (20 september 1891)
Rechtvaardige klacht (21 februari 1892)
Heil de Volksmacht! (10 maart 1895, p 1 k 1-3)
De Nieuwsbladen & het Volk (14 juli 1895 P 1 k 4-5; het aangekondtgde
vervolg kwam er niet of met onder zijn naam)

2. Eigenaardige btjdraqeti (van Jul. De Zanier] (algemene titel in 't Getrouwe
Maldeghem)

Koortswijvekens (19 juni 1892)
Over de eerste bladzijden van den duivenmelker (26 juni 1892)
Stalkeersen (24 juli 1892)
AIven, of Elven, Maren, Klabetter of Kaboutermanekens, ook nog Wiemkes,
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Bemels of Grijzaardekens (28 augustus 1892)
De Boer en Duivel (4 september 1892)
Stelt niet uit tot morgen wat ge vandaag doen kunt (11 september 1892)
Jesus en de Vogelkens (18 september 1892)
In Halfweg (25 september 1892)
Een haakpuit brocht het utt (2 oktober 1892)
De duivel zijn zuster (etgen titel; 2 oktober 1892)
De Kraai en de Musch (9 oktober 1892)
De Mier en de Vlieg (16 oktober 1892)
Hen en Haan (16 oktober 1892)
Die slaapt blijve slapen ... (20 november 1892)
Van een Tooverkasteel (4, 11 en 18 december 1892)
De duivel gefopt of de duivel te Lapschuere (22 januari 1893)
Op 'nen Vastenavond (12 februari 1893)
Van 't glazen Manneken (5, 12 en 19 maart 1893)

3. Bijdragen van Jul. De Zanter (ook verzamelnaam in 't Getrouwe)
Het Woord Duivel bij ons Volk (9 en 16 juli en 5 augustus 1893)
Kloosterput (Beliem; in fette zonder titel) (23 juli 1893)
Keizer Karel en het Mostaardwijf (10 september 1893)
Van Reuzeling, Draakman en Zwaanheer (23 september 1893)
Van drij Koningsdochters (8 en 15 oktober 1893)
Van Mieken en Janneken (14 en 21 januari 1894)
De muis en de rat (zonder titel, maar onder die naam in de Volksvertetsets) (18
maart 1894)
Wat Albien ondervond (25 maart 1894)

4. Varia (zonder algernene titel; sluiten doorgaans aan bij 2)
Jan Schinkel (3 en herhaling 17 juli 1892; woorden en uitdrukkingen i.v.m.
dronkenschap)
Vlabbaerd ofte Flabbaerd (7 augustus 1892)
Van de Schoone (6 november 1892; lang verhaal)
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