
t 4 
~ d . 5 alles. 

lETJEPOEP: on er tand , le . «Zijn vader at wa . ine 
Maar zijne zeune, nen echten wietje ep. die heeft heel de fortu 

erbommarcheerd». Beveren. R e \are . 
- gl. poepgaai windzot), poepzak (dikke luiaard) .. . 

WO E : welza\ig ge oei. Frie e mamen : W nne , W nneke . 

Moor led~ : . . . do p-
- Werd bhJ· en rantenbencht} De Stand :rd 12-1 n v · 94 al af 

dh 'd van naam gegeven aan mei je . - Het woord ende o\op beken el d bij 
middelnedertand m Kiliaan . Geraakt in nbruik , maar h rleefE e 
on ia het Duits · daaro er J . de Vrie 1 F . de Tollenaere , tym~ 
Wrdboek . 1991 p . 432 die Wieland en Schil\er ern e mt. - Onz 
19de-eeuwre l rische dichter gebruikten het overvloedig: z nne en 

onne rijmden zo lekker! Het woord werd er t late r «gewo rden~ 
boekt». Van Dale 1924 en Verschueren 19 geven het niet· wèl staa 
het in de uitga e resp . 1970 en 1991 . f 
- Famitie die zulke zinrijke kindernamen kiezen verdienen alle 10 · 

aa t Genade (Eng. Grace k mt nu die welzalig vreugde al . v or
naam! Een dam tegen de Cindy' , Mike' , Da e' en ander Amenkaans 
import . 

El erdinge nieuwjaarmaand 1995 . K. de Busschere 

DE VLOOT V A OOSTENDE IN 1 

Ten einde een Conseil de ommerce oor hun tad te bekomen 
richtten de Oostendse stad be tuurder zich op 1 januari 1 03 (28 niv · 
XI) tot prefect de Viry met een uitvoerig verto g waarin het belang 
van de ba en an Oostende dik in de verf werd gezet_ (Ri}ksarch. 
Brugge Fr. Arch. , nr . 2865). 

Oostende zou 200 chepen hebben geteld , wat het gr otste aantal 
was an alle ha ens in la Manche . De douanerechten brachten er mee r 
dan 200.()(X) frs . per maand in de taatska binnen . 

Om de argumentatie kracht bij te zetten werd een beknopte staat der 
schepen bijge oegd, gedateerd 17 januari 1 03. In de haven van Oos
tende hoorden ~a~ de volgende schepen thuis , opgedeeld in drie afzon
derlijke categoneen: 

109 tant fregattes, bricks co[fs , dogres, galiottes, 
goëlettes , schooners et smacks de 

84 corvettes, sloops poenes, belandreset 
cammes de 

44 batteaux de 

237 

port en tonneaux: 

86 à 344 

46 à85 
30 et en de sous 

In grote trekk~n stemt deze opgave overeen met een verklaring uit 
het jaar 1802 (B1ekorf 1991 , blz. 228). . . . 

De actie werd bekroo_nd met ~':lCces. Pan1s vaardtgde nog in hetzelfde 
·aar 1803 een decreet mt waarbtJ aan Brugge een handel kamer en aan 
bostende de langverbeide Conseil de Commerce toegestaan werd . 

L.V.A . 


