
terecht bij het Nederlandse VOSSESTAART een soort van staartgras 
met rolronde, dichte, pluimvorige aar, die op opgespoten terreinen 
en kalkachtige kleigronden groeit. 

VAN DALE (de dikke) geeft op zijn beurt aan dat KORENGRAS de 
volksnaam is van KWEEK, tarwegras, kruipende tarwe (Triticum 
repens). Kweek wordt.door de boeren en de tuinders beschouwd 
als een lastig onkruid omdat het veel wortelstokken vormt die 
onder andere als veevoeder gebruikt worden. Kweek wordt zeer 
gezocht door verschillende diersoorten. Katten en honden zijn 
verlekkerd op de bladen en konijnen en hazen op de wortels. De 
wortels gemengd in het voedsel van de paarden zou de huid van 
deze dieren een zijdeglans geven. 

Deze drie plantensoorten komen veelvuldig op dezelfde gronden 
voor en zijn waarschijnlijk de eerste, natuurlijke, begroeiing 
van de ingepolderde schorren. Het is dan ook goed mogelijk dat 
een onbekend gebleven Oostendenaar deze oerdegelijke Westvlaamse 
naam heeft gegeven aan het gebied dat wij rul het HAZEGRAS noemen. 

J.B. DREESEN 
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EN NOG STIERMAN LEeZE (De Plate, 1985 blz. 85/245)  

Mijn neef Michel ASAERT, bediende in de Nationale Bank, vertelde 
mij omstreeks 1980 dat Stierman Lèèze een ASAERT was. Hij was 
een zeer hoovaardig man die als eerste in de visserij laarzen 
droeg en dit in een tijd dat klompen nog gebruikelijk waren. 
Zoals het liedje zegt viel hij ooit in de "kaaje" niet zijn laar-
zen aan. Of hij bij deze gelegenheid gered werd of verdronk werd 
er niet bij vermeld. 

Jacques ASAERT 
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PASTER PYPE en het BESTE BROOD 

Paster PYPE, de gekende aalmoezenier uit de visserij, had een 
bakkerij HET BESTE BROOD, die brood leverde aan een goedkopere 
prijs. De meestergast van dit bedrijf, een klein ventje met 
een vissersmutsje, noemde SERAFIEN en heb ik goed gekend. 

Jacques ASAERT 
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ENSOR OP PRENTKAART 

Tot eind januari loopt in het Heemkundig Museum een kleine thema-
tentoonstelling "ENSOR OP PRENTKAART", waarvoor ons medelid 
Roland MONTENY, beter gekend als de zoon van "De Witten" zijn 
unieke collectie ter beschikking stelt. 

Allen daarheen ! 

A. VAN ISEGHEM 
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