Item heeft meester Frans Aerts met consent van den pastoor van het Heyligen Geest
koren gegeven aen huysarmen…
Op 19 juni 1677 werd de rekening van 1676 afgesloten met secretaris Cools, drie
schepenen, pastoor en H.Geestmeester. Bij die gelegenheid werd steeds een eetmaal met drank genomen op kosten van de kas.9 Toen er later kritiek kwam dat ze
feestten op kosten van de armenkas, verminderde het bedrag. De rekening van 1677
werd vereffend op 8 februari 1679. Het duurde lang eer alle schulden waren betaald.
De namen van de H.Geestmeesters van Tessenderlo zijn grotendeels bewaard voor
de 16de, 17de en 18de eeuw. Aanvankelijk waren er twee die twee jaar aanbleven,
later was het slechts een die een jaar aanbleef. Hij werkte nauw samen met zijn voorganger, in feite bleef alles hetzelfde. De namen zijn te vinden in het LAD-archief.10
Op 16 november 1695 werd de rekening weer nagezien in een herberg, ten huize van
Simon Andries met schout, schepenen, rendant en aankomende H.Geestmeester.
De rendant was de H.Geestmeester die dat jaar de rekeningen had ontvangen en ze
nu voorlegde. De pastoor was niet aanwezig maar tekende achteraf het mandaat.11
François Van Gehuchten

9 Tenzij naders vermeld komt de meeste info oorsprenkelijk uit: Rijksarchief Hasselt (RAH), register
H.Geest, uitgaven, 1676-1704, gedigitaliseerd te bekijken in Loois Archief en Documentatiecentrum
(LAD), museum De Kelder. Een dik register met de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de Looise
armenmeesters. Hier fol. 198.
10 www.lad-tessenderlo.be, nr. 5.
11 LAD. Register H.Geest, uitgaven, 1676-1704, 462.
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Wees ook kuis in uw gemoed
Sjezus marante! Ik ga ruzie krijgen. Ik ga dingen schrijven die niet horen geschreven
te worden in een deftig tijdschrift als dit. Of toch maar. Want al een paar duizend
eeuwen lang is de mensheid vertrouwd met haar voortplanting. Al een paar duizend
eeuwen zitten Jannekes achter Miekes aan (ook al eens omgekeerd) om het kinderwelzijn op peil te houden. Maar de woorden voor natuur-technische aangelegenheden van de voortplanting werden eeuwenlang omgeven met een waas van “Ssst, de
muren hebben oren!” Als men al de juiste woorden kende voor zulke “dingen” Meer
expliciete uitingen van communicatie vond men op schuttingen en blinde muren. En
dat was het.
Ik herinner mij een televisie-uitzending van RTBF van dertig jaar geleden, waar een
socioloog uitlegde dat in zijn jeugd de voorlichting die een moeder in de industriezones van Charleroi aan haar aankomende dochter gaf, zich beperkte tot: “La main
dans la chose et la chose dans la main, mais jamais la chose dans la chose”.
Grasduinend in het Woordenboek van Kiliaan uit 1599 (middel-Nederlandse woorden met uitleg in het Latijn) kan men wel eens woorden uit de oude doos tegenkomen
die een licht werpen op hedendaagse gezegden. Zo de woorden “spel” en “spelen”.
Bij spel verduidelijkt Kiliaan: minnenspel, ludus Venereus, coïtus. Bij spelen geeft
hij als omschrijving: ludere, amori operam dare (zich aan het liefdesspel wijden),
venerea voluptate frui (zich vermeien in de geneugten van Venus). Hiermee kunnen
we beter de achtergrond begrijpen van de woorden overspel, overspelig kind. Ten
tijde van Kiliaan sprak men nog van een spelkind. Dat er ook een meer dan subtiel
verschil zou bestaan tussen ”abele spelen” en “minnespelen” is me echter niet zo
duidelijk.
Dat van zulke woorden een en ander in de volkstaal is blijven hangen, blijkt wel bij
een volgend voorbeeld. Een voetballer die een bal tegen zijn familiejuwelen gekregen heeft, tegen een reporter: “Da doe sieër joeng, zoe vlak oep ef spellement”
Een toemaatje. Een koppel op Terschelling, laat ons ze Maria Donders en Harry
Bliksem noemen, heeft er iets op gevonden om de huwelijkssleur te breken. Om de
veertien dagen op dinsdag draaien ze in huis alle lichten uit. Harry verandert dan
van identiteit en wordt Ronny en belt met de gsm naar Maria met de vraag of de kust
veilig is. Altijd prijs. En twee weken later wordt Maria een Madeleine en gebeurt hetzelfde via hun gsm. En zo spelen ze om de twee weken “hun” overspel. Alles zit toch
maar tussen de oren, niet? Hun huwelijk loopt op wieltjes.
Met een ouderwets bang gevoel heb ik dit artikel op de post gedaan. Ik heb een uur
later nog geprobeerd het uit de openbare postbus terug op te vissen, maar de “facteur” was me voor geweest. Sjezus marante!
Frans Van Thienen
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Hondenstiel
De meeste mensen stammen af van de dieren, sommigen beweren van de beesten.
De strengen van ons DNA hebben voor ongeveer 95 procent dezelfde paternosterbollekens en puntjes en streepjes en lettertekens als die van de chimpansees, die
met die lange lippen uit het Jungleboek. Het zijn onze naaste verwanten, ongeveer
zoiets als een verre tante Jeanne en een half vergeten nonkel Louis, maar dan met
veel haar op. En maar bananen eten. De ganse dag. Weken aan een stuk. Afgewisseld met elkaar met intens genot wat vlooien af te vangen. Ik moet er niet aan denken.
Toch is het zo. We zijn een soort apen die op een bepaalde dag in het oerverleden
per abuus uit de bomen zijn gevallen en er niet meer terug in geraakten. Maak dat
mee zeg. En toen hebben we van de nood maar een deugd gemaakt, dapper geleerd
om met beide voeten op de grond overeind te blijven, onze stembanden aangesproken en verfijnd, wat stenen bewerkt, pijl en boog ineengeknutseld en tussendoor ter
afwisseling voor een beetje nageslacht gezorgd. We zijn al over silexscherven, karrenwiel, kruisboog, petroleumlantaarn en de paardjesmolen bij de auto en de computer aanbeland. En morgen gaan we mensen klonen.
Maar we hebben ons nooit van ons dierenverleden kunnen losmaken. Ook niet in
ons taalgebruik. Hoe dikwijls moeten wij niet leentjebuur gaan spelen bij onze verre
voorzaten om bepaalde gebeurtenissen, toestanden of menselijke handelingen te
omschrijven. Want van je familie moet je het hebben. Of niet soms? Daarom deze
aantekeningen van een moderne holbewoner.
Over onze oerafstamming zijn we apetrots en met reden zoals hierboven vermeld.
In onze jeugd voelden wij ons beresterk om de hele wereld en ons geboortedorp
erbij aan te pakken. Met leeuwenmoed gingen wij er tegen aan: beunhazerij was ons
vreemd want strijdig met onze principes die wij hondstrouw in ere hielden. Een fiere
kempenaar maakt wel eens bokkensprongen maar zal nooit uit schrik het hazenpad
kiezen. Als hij met muizenissen in zijn hoofd zit, zal hij geen krokodillentranen schreien
vanwege die luizennest in zijn bovenkamer. Als bierproevers hebben wij ons soms
een giraffennek gewenst, maar het is gebeterd nu we een beetje ouder zijn geworden
en al blij zijn dat wij nog met de auto van zoveel paardenkracht aan een slakkengangetje over een zebrapad mogen rijden, waar bij tijd en stond een dienaar der wet
op vinkenslag staat. Taalkundig moet het “op vinkenslag liggen” zijn, maar dan wordt
die agent misschien spinnijdig en maakt hij je uit voor addergebroed.
Ik maak mij alleen zorgen omdat ik na de zoveelste spellinghervorming niet zeker
meer ben van al of niet een tussen “n” in bovenstaande dierenwoorden. Ik heb maar
wat aangerommeld zoals die olifant in de porseleinwinkel. Spelling is allesbehalve
kattepis en doordat ik geen olifantengeheugen heb, moet ik wat dat betreft misschien
maar beter muisstil blijven zitten op die ezelsbank bij meester Jan. Schrijven is een
hondenstiel.
Frans Van Thienen
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LAD

LOOIS ARCHIEF en DOCUMENTATIECENTRUM
OPENDEURDAGEN 2013
06 juli			1ste zaterdag
18 juli			3de donderdag

ENKELE WEGWIJZERS NAAR ONZE
VOOROUDERS IN TESSENDERLO
1. Periode 1450-1600

Kijk eens in de 26-delige reeks T.1590/abc
In de Bundercedule 1601=Reg.122 per gehucht
En 50 jaargangen Veetellingen 1588-1747 per
gehucht.

03 augustus		
22 augustus		

1ste zaterdag
4de donderdag

07 september
19 september

1ste zaterdag
3de donderdag

05 oktober		
17 oktober		

1ste zaterdag
3de donderdag

Gebruik driedelige lijst van geboorten
1579-1797 met zebrastrepen - en bij elk
kind het nummer van zijn Familieblad.

02 november		
21 november		

1ste zaterdag
3de donderdag

3. Periode 1797-1813

07 december		
19 december		

1ste zaterdag
3de donderdag

2. Periode 1597-1797

Gebruik bundel met de 4 zebrastrepen
(uitvoering rood, groen of zwart) waar men
een alfabetische Familielijst vindt. (Sinds
2006 ook opgenomen in nieuwe lijst 19791900 voor °X+/zie onderaan)

4. Periode 1797-1900

Gebruik vooral de huwelijkslijst met gele
band en zwarte streep waarin ook geboortedatum en geboorteplaats van de partners
zijn opgenomen.
Kijk ook eens bij de militieplichtingen uit de
geboortejaren 1794 tot 1855.
Vergeet zeker niet de Bevolking van 18471867: eerst de alfabetische lijst in 2 delen die
verwijst naar de 2-delige lijst per wijk en huis
met alle bewoners, inbegrepen verloop gedurende 20 jaar.
Op film: bevolking 1847 tot 1910

5. Periode 1900-1930

Nieuwe klappers beschikbaar.

LET OP!!! ZIJN NU OOK DIGITAAL: AKTES BURGERLIJKE STAND PERIODE 1797-1913; ALLE FAMILIEBLADEN; 18000 BIDPRENTJES EN ROUWBRIEVEN
Openingsuren:
1ste zaterdag
			3de donderdag

van 9.00 tot 12.00 uur
van 19.00 tot 22.00 uur

Kelder gemeentehuis - volg wegwijzer achter de kerk
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