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·-nag �i:t'hàegheskes 

Éind a-pril deden verontrustende geruchten de ronde toen de pers be
richtte over een naamgenoot die_aangehouden werd wegens het wurgen 
van zijn vriend. ,Toen de kranten schreven dat de man te Gent woonde, 
meer bepaald-in Ledeberg en nog meer bepaalder in de A. Latour
straat • • •  ·, dachten niet weinigen dat 'het· oni jullie stambewaàrder 
ging� We kre�èn hieromtrent zelfs een aantal telefoontjes. 

'Laat ik jullie meteen geruststellen en zeggen dat ik hier "ongeboeid" 
dit 30° Meerminnekè zit te verwekken. 

Dit nummer openen we met een.lez-ing uit een "Oud Testament11• Ons 
faniille ... arcliief bevat namelijk een uniek document uit 1644 : de 
laatste wilsbesèhikking van Roegier Van Meirhaeghe, waarin hij be
schrijft wat,er na zijn overlijden aan aalmoezen moet geschonken 
worden aan de behoeftigen van het dorp. 

Vervolgens bieden we jullie integraal de "Legende van Kanegem" aan. 
De legende van de onschuldige ter dood veroordeelde die op de vragen 

·van de scher-prechter niets an�ers kon antwoorden dan : "Ik kom van 
Kà.negem en 'ik· weet van niets". Legende waaraan we nog een paar 
historische bemerkingen vastknopen. 

We laten jullie verder kennismaken met "copywriter" Greet Meirhaeghe 
uit Poperj_nge en met de "zomerzondagmiddag �mpressies" van Rilde De 
Steur uit Nazareth. 

We sluiten onze winkel met "Sprokkelnieuws" en met de weemoedige be
denkingen van- vader Jan omtrent de "Meirhaeghe-route '.' die wegens 
te weinig reapons.niet-kollektief kan/zal gereden worden. 

Droge, hete zomerdagen en natte, koÉüe zomernaèhten, dàt _.zijn de 
wensen v�n · jullie stambewa�ders : 

Herman Meirhaeghe & #� · Jan Meirhaeghe 

!( 



J Ee� Oud Testament I 2. 

In onze. bijdrage over het "kerkelijk leven" te �/or.tegem (Meermin 29) 
.hadden we .bet onder meer över de ja�getijden die door de dorpsnota
belen werden ge.sticht en ti�dens dèwelke.schenkingen àan.de armen 

.van het dörp werden gedaan. Dit. illustreren we met een voorbee.ld 
uit ·onze . .tatmiliegeschiederiis. · 

Als Roegie� Van Me:i.rhaeghe c>p ,22 mei 1644 zijn '*tes+:amèrtt" maakt� is 
lrl.j Ï'eeds meer dan zeventig jaar oud. Een respectabele leeftijd in 
die dagen. Hij werd te Wortegem geboren omstreeks .1572 als zoon van 
Francboys Van Meirhaeghe die een tijdlan� pachter van het

.
Hof van 

lllalem. was geweest (zie Meermi� 22 en 24). Na zijn huwelijk met 
Adriaene Baart, de dochter van.·de baljuw van Nokere-ter-Borcht, ves
tigt hij zich te Nokere, een buurdorp van Wortegem. Zijn oudste zoon 
Jan Van Meirhaeghe week in 1635 uit naar Kanegem en werd de stamvader 

. van alle ·Meirhaeghes�zonder-v� • .. Op b�is van zijl;l bezittingen -40 
hectaren landbouwgrond• kunnen we Roegier zekel' e.en hereboer noemen. 
Hoewel hij in zijn.testament van zichzelf zegt nog "fraai en gezond" 
te <zijn, weet hij d$.t het niet lang meer_ 

zal duren eer Sinte Pieter 
z:i,.jn naam in het dodenboek zal sçhrijven. �ee jaar later zal Roe-

_gier .t� Nokere overlijden op 6november 1646. ZÖals het een dorps-
, . . . -

notabele past, sticht hij een jaargetijde. In het on�erhavige "tas .... 
tament, begeerte en uiterste wil" worden hieromtrent de nodig� rege ... 
lingen getr.offen. 

"Testament, begerte .ende· wuj'tepsten·wille gheteste(e)rt ende ghe
maeckt byRogier Van Merhaeghe fs. Franchoys, fraey ende ghesont 

syn.de, .pref?ent Pieter Van Cauwenberghe ende Tanneken Van �erhaeghe 
zyne., huysvrouwe hier over gheroepen by den donatuer. 

Item alvoren bidt den selven (=Roegler) dat Godt almachtich syne 
siele soude. willen ontfanghen in de eeuwighe blijteehap als die _sal 
scheeden·van deser weerelt Et,nde dat alsdan syn lichaam dwelck van 
aerde ghecommen es, wederomme begraeven sal worden inde ghewijde 
aarde. 

Item zoo gheeft den v:oqrnfoNldan) donatuer 1aer syn overlyden met 
jonstynglle-aelmoessen ten .protfyte ende on�erbouden vanden ghemeen
en aarmen deser ·kercke ende prochie van Nokere, nu ende ten eeuwy
ghen daeghe; een rente van twee pon9en groote tsjiaers, den penninck 
sesthiene, die ten voorn(oemden) syne overlyden beaat sal worden 



3. 
up deene rechte (de ene rechter) helft van syne maeymeersch, heer
lyck ghehauden van �ynheere (de baron) van Nokeren, (gelegen) oost 
Ma.rgriete Vanderbeken, west den voorn. donnatuer, suyt de pauwel
straete ende noort myn edèl heere van Nokere. 
Ende den voorn. donnatuer es'begherrende (begerende) naer syn over
lyden dat elck van syne hoors (erf_genamen) sal vermoghen te lossen 
elck partyculyer (ieder afzonderlijk) myts uptelegghen haerlieder 
(hun) andeel ende contengent alst haerlieder believen sal, mits 
tselve weder omme sal utgeghevën worden ten proffyte vande aermen. 
Ende soo den selven donnatuer up ander tijçlen ande selve aermen 
ghejont heeft noch neghen pont pars. tsiaers ende tselve ghedeelt 
moet worden opden Goeden Vrijdach• 
Soo es hy begherrende naer syn overlijden dat tselve ghehoothmen
teert (verhoogd ) sal worden tot twael.f pont pars. tsiaers ende zal 
gedeelt worden opden Goeden Vr�jendach ende het resterende bedraegh 
XXI pont pars. begheerende hij donnatuer dat de selve 21 alle jae
ren ande ghemeene aermen in aelle.-moessen bijden H. Ghe��tmeester 

• wuytghedeélt sullen worden, myte dat de Pasteur der voorn. prochie 
sal proffytereh sês grooté ende den coster vier grooten1 met con� 
dijtije (conditie) dat de selve alle jaere inde kercke van Nokere 
sullen lesen eenen 'de profundis' opden Goeden Vrijendach. ende 
recommanderen an alle den aermen ende ander prochijaennen het selve 
oock te willen doene, ter ghedinckenisse vande siele vande donna
tuer e_nde tot salicheyt (zalig�eid) van gheheel sijne famijlije, 
datse den almoghenden Godt soude willen ansien met sijne ooghen der 
bermertigcheyt en haerlieder s�ele salicheyt. 
In teeeken dat hy donnatuer al tgonne_ voorschreven es houdende van 
goet vast ende van werden (dat �alles is zoals het geschreven staat) 
onwederroepelijck :·es, dese bij hem onderteeckent actum desen 
XXIJ meye 1644. ". 

Samenvatting � kommentaar. 
- Tanneken Van r-1erhaeghe, éÉ:n van beide getuigen, is de nicht van 

Roegier. Zij woonde ook te Nokere en was gehuwd met de tweede 
getuige, Pieter Van Oauwènbe�ghe, schepen van Nokere-ter-Borcht. 
Eerst drukt Roegier de wens uit dat God zijn ziel zou willen ont
vangen in de "eeuwige blijdschapu en dat zijn lichaam in gewijde 
aarde begraven zou worden. 
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.. Roegier schenkt een eeuwigdurende rente van 2 pond groot. per 
ja�� tot onderhoud van dè armen van Nokere. Deze rente wordt 
"be:i.et" op de rechterhelft van zijn "maaime�rs" gelegen aan de 
Pa.uwe.lstraat. Op 12 juni 1644, ongeveer drie weken nadat dit 
testament werd opgemaakt, wordt deze schenking bij de Nokerse 

' . ' . 

schepenbank officieel geregistreerd. In de notulen lezen we dat 
. Roegier deze maaimeers ''bij vorme van ypoteqen" opbrengt en mag 

. ' 

verkocht worden als Reegiers nakomelingen zouden nalaten om de 
jaarlijkse rente te betalen� 
�fat zou er van die "eeuwigdurendheid 11 geworden zijn? Zou deze 
rente vandaag de dag nog altijd lopen? 

-Verder blijkt dat Roegier."up ander tijden", vroeger dus, reeds 
9 pond parisis per jaar heeft geschonken. Bedrag dat ieder jaar 
op Goede Vrijdag aan de arp1en moet uitgedeeld· worden. 
Bij zijn overlijden doet h�j daar nog eens 12 pond parisis boven
op. De totale som van 21 pond parisis moet ieder jaar op Goe�e 

Vrijdag 
.in aalmoezen aan de armen uitgedeeld worden door de H. 

Geest- of Armenmeester vanNokere. 
De pastoor en de koster ontvangen respectievelijk 6 en 4 groten 

. op voorwaarde dat ze telkep.jare op Goede Vrijdag een "De Profun
dis�' zullen lezen voor de. ziel van de overledene en voor geheel 
zijn. familie' 

I 

- Roegier s.chenkt dus in totaal een bedrag van ongeveéf 4 ponden 
groot. (21 ponden parisis = ö-q.geyeer 2 pond groot, �lus de rente 
van 2 pond groot = 4 pond groot). 
Wat.stelt dat bedrag nu voor? Als we weten dat .eert gekWalifi
ceerd rnetse� óf timmerman ép het platteland in de 17de eeuw daar 
ongeveer 2 maand moest voor we�ken, dan kUnnen we ons een idee 
vormen omtrent deze donnatie. Al bij al was de àalrnoes van 
Roegier geen "aalmoes". 

- Het testament wordt-in een zeer sierlijk handschrift ondertekend 
door Pieter Van Cauwenberghe. 
Roegier zélf handtekent ni-et voluit, maar signeert het testament 
met zijn "merkteken", dat we' hiernaast natekenen : 

• • • • • • • • • • 
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Hij komt van Kanegem 

In Oost- en West-Vlaanderen zegt de volksmond van iemand "die uit de 
lucht valt" en blijk geeft iets niet te snappen : "Hij komt van Ka
negem en hij weet van niets". Deze volkse uitdrukking heeft alles 
te maken met.cle beroemde legende 'van Kanegem waarvan er talloze va
rianten bestaan' Net als zoveel stamgenoten zélf een Kanegemse 
Niet-weter zijnde, drukken we hieronder de moderne versie é.f die van 
de hand is van de Hr. H. Danneels, oud-schoolhoofd van Kanegem en 
vader van'kardinaal Godfried Danneels. 

De tijdkalender liep naar het jaar 1400. De goede pastoor van Kana
gem was laffelijk vermoord. Het ongeluk wilde dat een inwoner
lakenkoopman van Tielt, die voor'zruten naar Kanegem geweest was, 
naar zijn stad terugkeerde, op de dag van de moord. Het was een 
\>rarme voorjaarsmaand. Om geen "tere ti te moeten doen, trok de koop
man langs de st.�Jansstraat de n(fiierigaard" in en kwatn zo achter het 
klooster der Grauwe Zusters in hét Kapellestraatje. Verltloeidheid 
overviel hem en hij legde zich tè slàpen langs de berltl van de weg. 
Misschien was hij min of meer beneveld door de drank die toen in de 
vele.herbergen van Kanegem geschonken werd1 De moordenaar van de 
pastoor kwam toen aldaar voorbij. Deze kwam inderdaad ook van Kane
gem. Hij zocht een middel om te-- bewijzen dat hij zich tijdens het 
plegen der misdaad elders bevonden had en bijgevolg onschuldig was. 
De slaper zou aldus een uitstekend alibi zijn • • • Hij stak het met 
bloed besmeurd mes in de kielzak van de niets vermoedende lakenhande
laar. Hij vertrok vandaar verder, in de hoop dat hem niets zou kun
nen ten laste gelegd worden en van vervolging van manslag zou ont
snapt zijn. Intussen liep de mare van de moord rond als een stro
vuurtje. Toen de baljuw· van Tielt, Alex$Ilder Spierinckx, een braaf 
maar opvlieg�nd man, de wraakroepende moord vernam, zond hij zonder 
verdere plichtplegingen zijn schabletters (politie) uit, om de God
vergeten moordenaar op te sporen, dme zo schandelijk een priester 
van het leven had beroofd. De gerechtsdienaars hadden zich verspreid 
zowel binnen als buiten de stad. Een groep vond weldra de slapende 
reiziger. Ze tastten de onschuldige.man af en vonden het mes, waar
aan nog gedroogd bloed kleefde, in zijn zak. Ja, ze dachten het wa
pen der misda!iP. en meteen ook de moordenaar gevonden te hebben1 
Alexander Spierinckx was woedend toen de man bij hem voorgeleid werd 
op het stadhuis. Op meer dan harde toon werd deze ondervraagd en op 
de rooster gelegd. Maar op het 'hem ten laste gelegde feit kon de 



6. 
onschuldige niets anders antwoorden dan : "Ik kom van Kanegem en ik 

weet van nl.etsl" Doch voor de baljuw waren de bewijzen afdoende om 
van de moord overtuigd te zijn. En de_ onschuldige had geen tegen
bewijzen om zijn onschuld te verklaren. Het vonnis van de baljuw 
was wreed. Hij veroordeelde de koopman tot de doodstraf aan de 
galg! Door de inwoners van Tielt en bmliggenae vervloekt, zou de 
man opgeknoopt worden ten aanschouwe van iedereen op het Galgeveld 
achter het stadhuis van Tielt. 
De dag der uitvoering van de straf stonden aan de voet van de galg 
Alexander Spierinckx, de schabletters, evenals een priester om de 
veroorde.elde bij te staan in zijn laatste levensstonden. Eên massa 
kijklusti�en, zinnende op wraak, stond ongeduldig te wachten op het 
Galgeveld. 'De onschuldige koopman vroeg om uitstel van executie ten 
einde de ware moordenaar nog te kunnen opsporen. Maar de baljuw was 
niet te vermurwen en bleef doof voor deze bede. Ook de wachtende 
menigte kon haar lust op wraak' niet langer onderdrukk�n en gaf 
schreeuwend uiting aan haar ve?='langen de moordenaar te zien hangen 
aah de strop. 
De onschuldige kreeg de koord rond de hals en riep, over van verdriet 
en angst uit : "Burgers van Tielt en omstreken, ik sterf onschuldig! 
God zal mijn onschuld wreken! Dag op dag, uur op uur, zo roep ik 
Alexander Spierinckx om voor het oordeel Gods te verschijnen. Bidt 
voor mijl • • •  " 

De veroordeelde kuste het kruis; de beul deed zijn werk en de koop
man stierf op het-ogenblik dat het TWAALF URE sloeg op de halletoren. 
Aan de wraak van het volk en de wilsbeschikking was voldaan • • •  Toen 
de dood ingetreden was, beves.tigde men1 dat het gelaat van de on
schuldige bloosde alsof hij nog leefde. Was het een voorteken van 

zijn schuldeloosheid? 
Alexander Spierinckx had noch puste noch vrede meer. Een worm knaag
de aari zijn hart. De voorspelling, door de gehangene gedaan, kon 
hij maar ·niet uit zijn hoofd steken. Maar ze zou eens moeten be-

"T • 
waarheid worden! Voor all'e zekerheid had hij zijn zaken in orde ge-
bracht, zelfs zijn testament gemaakt en aan de pastoor gevraagd voor 
zijn vrom., en kinderen te willen zorgen indien er iets met hem zou 

- . 

g.ebeuren. Maar de tijd staat �iet stil. De baljuw telde de dagen 
af • De voorspelling ·bleef in zijn gedachte spoken. Zelfs tijdens 
het kaatsspel dat op de markt gespeeld werd. Deze keer waren vele 
mensen naar het spel komen �jken. Was het misschien uit nieuws
gierighe{d om te weten of de voorsp�lling zou uitkomen? De ingeze
tenen hadden de datum niet vergeten. Men weet immers nooit! 



?. 

\vat de baljuw _die dag ook deed tijdens het spel om de bal te raken, 
hij gelukte er niet in. Het viel iedereen op dat hij er zo bleek 
uit zag • • •  Zijn medespelers wakkerden hem nochtans aàn. 
De halletoren vê�maant het middaguur. Spierinckx begint te beyen, 
te klappertanden� Hij knijpt de bal krampachtig in zijn vuist. Nen 
hoorde de stilte over de markt. Het volk kijkt angstig toe. Daar 
klinken.TWlALF SLAGEN uit de toren. De bajuw doet nog een laatste 
inspanning om de bal naar de tegenpartij te werpen als de laatste 
klokslag uit d.e toren galmt. Sp:i.erinckx zakt plots ineen, blijft 
liggen en staat nu voor het oordeel Gods. De voorspelling is werke
lijkheid geworden. 
Toen eerst kwam de menigte tot de overtuiging dat één jaar te voren 
eeri rechtvaardig en onschuldig man was veroordeeld. De enkelen die 
de Onàchuld Vàn de koopman hadden voo�gestaan, bespraken deze ge
beurtenis met zeer gemengde gevoelens. En de ware moordenaar op de 
pastoor van Kanegem? Deze is op tragische wijze aan zijn einde ge-

·komen. Tijdens een feest op de markt te �ielt, ontplofte een kanon. 
De moordenaar stond in zijn deuropening te kijken en werd levensge
vaarlijk gewond. Vooraleer te sterven heeft hij bekend de dader te 
zijn van de moord. De ware moordenaar was slechts dan gekend'· dit 
tot voldoening van de achtergebleven bloedverwanten van de onschuldig 
ter dood veroordeelde. 
Komt ge ooit in de goede stad Tielt, de Europastad, 
aan de inwoners aldaar, wat de grote steen betekent 
markt ligt, midden de met bitumen overgoten vlakte. 

vraag dan eens 
die aldaar op de 

Zij zullen U 

antwoorden.: "Op die plaats is Alexander Spierinckx dood gevallen 
.tijdens het kaatsspel, één jaar na de opknoping aan de galg van een 
onschuldig ter dood veroordeelde, die beticht werd de pastoor van 
Kanegem te hebben vermoord en staande hield : "Ik kom van Kanegem 
en weet van rd.ets!" • 

• • • • • • • • 

Zoals zoveel legenden bevat ook de legende van Kanegem een geschied
kundige kern. Alexander Spierinckx, "de Onrechtvaardige Rechter" 
uit ons verhaal, heeft namelijk écht geleefd. Hij was soeverein 
baljuw van Vlaanderen té Tielt. Over hem lezen we in een "Chronycke 
van Vlaanderen" het volgende : "Op den 18 February van het selve 

:: . ' ; .- . �-· 

jaer is Souverain-Bailliu gemaakt Alexander Spierinck, Raeds-heer 
van Philippus Hertog van Bourgogne, ende van onsen Graef van Vlaen
deren wierdt in syn plaatse ghestelt op den 18 February, den welken 
gestorven is op den 29 Meerte. 1402, van den weleken wy lesen, dat hy 
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sekeren Plichtigen sonder ghenoeghsaeme oorsaek hadde ter Doódt 
veroordeelt, den welken hem op den 8° Dagh naer sijn doodt hadde 
bereopen voor het Oordeel van den Ah·.retenden Godt. Den agsten dag 
aengekomen zynde, hadde hy met syn ghesellen binnen Thielt met den 
Bal gespeelt, alwaer hy verhaelde : "Heden ben ik voor Godts Recht
Bank geropen, en siet ik leve noch, en ben sonder sieckte. " 

In Biekorf, 1898, blz. 32 lezen we : "Vroeger was er in•de kerke 
van Thielt 'né grafzerk me:t het,volgend opschrif� : __ Hic jacet (hier 
rust) Joes Spierinck, qui obiit (die overleed) A.D. 1376, 13 kalend. 
Novembrisl Daarnevens lag Alexander Spierinck, baljuw van Vlaande
ren, overleden den 29° van de Lentemaand 1402, over den welken wij 
in eene oude handveste lezen : "Hij hadde doen dooden, in zijnen 
tijt dat hij souveraio was, meer dan vijf duisént persoonen; ende 
hij was van den laetsten persóon gedachvaert voor 't aanschijn Godts 
op den derden daege, andere zeggen den achtsten. Ende 'tgebeurde 
dat Alexander; op den derden dagh, met den bal catste eh zeyde : 
ie was eergisteren ghedaghvaert voor God ende ick ben hier nog; 
ende và.n stonden aen viel ter aerden ende hij stierf, twelck een 
groot teeeken van God was om een exempel voor andere om reéhtveer.o.. 

dighe justitie te doene". 

Daarnet lazen we dat baljuw Spierinck tijdens zijn ambtsperiode 
"meer dan vijf duisent perseonen hadde doen do oden ". . .  \"e vragen 
ons af hoeveel onschuldigen hij dan wel heeft laten halsrechten? 
Er was een Kanegemse Niet-weter voor nodig om een einde te stellen 
aan de aktiviteiten van deze onverbiddelijke scherprechter. 
De moraal van dit aloude verhaal? Een pleidooi voor een rechtvaar
dige justitie, inderdaad. Maar ook een impliciet pleidooi tegen 
de doodstraf die gerechtelijke dwalingen onherroepbaar maakt. Want 
rechtvaard!gheid is niet altijd synoniem van waarheid. 
Tenslotte merken we nog op dat er een verschuiving heeft plaats ge
grepen in de betekenis van de spreuk "Hij komt van Kanegem • • • " Het 
is namelijk zo dat de zegswijz� vandaag een ietwat negatieve beteke
nis heeft. "Hij komt van Kanegem • • •  " wordt vooral gezegd van iemand 
die niet weet wat er aan de hand is, die niet al te snugger, ja zelfs 
een beetje dom is. Kansgemnaars zouden in dit geval met de stomme 
boeren,van Olen kunnen vergeleken worden. Oorspronkelijk en volgens 
de legende- is de. "Niet-weter" echter een onschuldige. We kunnen 
dit vergelijken met het woord "onnozel " dat diezelfde dubbele bete
kenis heeft van enerzijds "onschuldig" (zie 28 december Onnozele 
Kinderen) en anderzijds van "dom of idioot " (zie onnozelaar). 
Onze Kanegemse stamgenoten hebben dus keuze van kiezen. v. 
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Mag ik t( voorstellen : Greet Meirhaeghe. :8en artistieke vrucht die 
aan de Kanegemse tak van onze stamboom ontsproot. Greet werd in 1955 
te Tielt geboren als dochter van Arnold Meirhaeghe en Irene Debacker. 
Zij bracht haar jeugd door te Ardooie en huwde in 1976 met designer 
Marck Schelpe. Het echtpaar woont

_ thans, samen met hun twee kinderen 
Sietse-Arne en Femke, te Poperinge. 
In december '87 ontving Greet Meirhaeghe een brief van het Public Re
lationsbureau van het Brusselse Sheratonhotel met de vermelding dat 
zij één van de acht geselekteerdèn w�� voor de groepstentoohstelling 

.van free lance copywriiters die liep van 24 februari tot 25 maart 1988. 

Ter infOrmatie : een copywriter-is iemand die teksten schrijft voor 
advertenties. Naar aanleiding van die tentoonstelling verscheen in 
Het Wekelijks Nieuws een artikel dat we hieronder afdrukken. 

Poperinge. Als we in de Deken_De+Bolaan 45, ten huize van Marck 
Schelpe en Greet Meirhaeghe aanbellen, worden we er niet alleen be
groet door de vrouw des hu�zes maar krijgen we er ook nog een stevige 
poot vah 11Loebas11 boven op. Ik mo�t blijkbaar wat al te ostehtatief 
het favoriete hoekje van de loebas hebben bezet, w�nt pas nad.at ik 
tegeh de rand ben weggedrumd,·g�eft de boxer mij permessie öm iets op 
papier te zetten. Na mij nog een laatste por -zowat de ultieme waa:J:.'ioi 
schuwing- verkocht te hebben, sloot hij zijn welkomstceremonieel af. 

Samen met haar echtgenoot, grafis.ch tekenaar Marck Schelpe heeft copy
writer Greet Meirhaeghe het reklameadvies-bureau "de reklamewinkel" 
opgericht, een huwelijk van copywriting en grafische design. En dat 
het klikt, bewijst de selektie voor deelname aan eep groepstentoon
stelling van copywriters in .het Brussels Sheraton-hotel• 

voordracht 

Omdat ''Boxer'' is uitgebokst kan ook "Juffrouw Cannon" ha,jr/zijn -ach
teraf blijkt het een gekastreerde kater- intrede doen. "Het zouden 
moeten dagen van 48 uur zijn", zegt een goed van de tongriem gesneden 
Greet Meirhaeghe. En wanneer je inderdaad haar diverse aktiviteiten 
ove:rloopt, moet je inderdaad ove� een stevige brok dynamisme beschik-

. -:� '  
ken om het steeds waar te maken.··" Zij is full-time voordrachtlerares 
-20 uur van 60 minuten- aan de Stedelijke Akademie voor Muziek en 
Woord te Poperinge en aan de Diksmuidse Akademie. Onlangs nog regis
seerde zij het jeugdtoneel van "In Deugd en Vreugd", in "Krentenkoek 
met krieken". In Ardooie liep ie lagere school waar ze om al te 
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spontane uitingen van verbale expressie om de haverklap "met de tong 
aan het bord 1t1erd geplakt". "En mijn middelbare studies volgde ik 
er in het instituut van de Hei-li-ge-Kindsheid", skandeert ze. Na 
de humaniora trok ze naar het conservatorium van Gent waar ze drie 
jaar voordracht studeerde; �outer als tijdverdrijf volgde ze ook nog 
twee jaar kunstgeschiedenis• 

copywritil.Lg 

!n de jongerenbeweging "Sein11 zou Greet al een seintje geven tot wat 
je thans een maatschappij-kritische bewustvorming zou kunnen noemen. 
Tegen bepaalde vormen van reklame -"Men mag toch geen lucht verkopen"
kon ze zich schrap zetten. En • • • speling van het lot, G:teet huwt met 
een publiciteitsontwerper, met wie ze zich als copywriter associeert. 
"Eerlijke reklame veronderstelt �at je het produkt dat je promoot, 
beter kent dan je klant. Zichzelf niets voorliegen, anders durf je 
niet meer in de-spiegel kijken". Via het werk van haar man kreeg 

. -

Greet \veer wat voeling met het publicitaire circuit. En otndat ze nu 
eertmaal graag leert, volgde ze de schriftelijke kursus "Copywriting" 
aan de Uni vers i te i t te Leiden in �� ederland. Een gespecialiseerde op
leiding voor èopywriting bestaat-eigenlijk niet. Diploma's worden 
hiervoor niet afgeleverd en een vestigingswet best�at evenmin. De 
uitspraak van Herman de Coninck dat copywriters de '1 gefrustreerden" 
van het di-chtersgild zouden zijn, wimpelt ze af als een dichterlijke 
vrijheid en klinkklare onzin. "Een dichter schrijft voor zichzelf. 
D'e copywriter doet het voor de klànt en verdient_ er geld mee". 

·Als een copywriter een publicitaire op9-raq�t krijgt, moet deze de 
tekst schrijven en een koncept opmaken. "Wij krijgen carte blanche 
met inspraak evenwel van de klanten binnen een duidelijk afgebakend 
budget". Dat Greet en haar echtgénoot in co-produktie kunnen advise
ren, is een pluspunt voor de klant. Voor Greet vormt het lesgeven 
een bron van inspiratie voor het neerschrijven van haar teksten en 
anderzijds geeft het schrijven een nieuwe kreativiteit ·voor haar les
sen. In december ontving Greet ·de;- selektie voor de tentoonstelling 
in het Sheraton-hotel. Onder de 'acht geselekteerden zijn er slechts 
drie nederlandstaligen. Greet zal een selektie maken uit haar adver
tenties, folders en brochures. Voor Greet l\Ieirhaeghe en de Reklame
winkel getuigt deze selektie alvast van een nationale erkenning. JCP. 

Langs deze weg wensen we Greet et1 Marck veel werk aan de Reklamewinkel 
toe en hopen dat ze hun pen ooit eensten dienste stellen van ons 
t1eerminneke. Wij openen graag on�e kolommen voor hen. 
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Van Rilde De Steur echtg. Vaneeckhout uit Nazareth ontvingen we vol
gende brief : 
Hierbij ingesloten een vakantieverhaal dat ik schreef tijdehs de zomer 
van '86 naar aanleiding van een wedstrijd. gehouden door "Vakantiege
noegens11. Het verhaal geeft een impressie weer van mijn streek. Ik 
woon in Nazareth, maar mijn ouders (Henri De Steur en Adriehne Meir
haeghe) wonen in Ooike en eigenlijk ging die fietstocht over Huise, 
Lozer, Wannegem-Lede, Nokere, Kruishoutem tot in Waregem. Hij is be
wegwijzerd en er bestaat ook een folder over, uitgegeven door de Toe
ristische Dienst van Oost-Vlaanderen. 

' . 

Waarom ik U dit opstuur? In de eerste plaats omdat eigenlijk de 
Meirhaeghe-route zowat hetzelfde traject volgt. In de tweede plaats 
is het een kleine ode aan mijn geboortestreek en meteen ook aan mijn 
mo.eder Ad.riebne Meirhaeghe die in datzelfde jaar overleed. Ik 11ben" 
dus geen Meirhaeghe, maar de helft van mi·jn bloed is het toch. 
Kunnen jullie er iets mee doen? Einde brief. 
En of we er iets mee kunnen doen! Onze stamgenoten laten meegenieten 
van dit prachtig stukje proza bijvoorbeeld t 

Vlaanderen op zondagmiddag 

Je sjort een règenjas en een trui op je bagagerek en met een zwaai 
begeef je je op Vlaanderens wegen. 
Je trapt met een vastberaden elan je vertrekpunt van je af en vö6r je 
het weet zit je midden de velden !"laar de tarwe en de haver verlangend 
uitzien naar de maaier. De gerststoppels tonen hun geschoren koppen, 
de boer heeft het land reeds voorbestemd. 
De eerste glooiingen van de Vlaamse Ardennen bakenen de horizon af. 

Het land ligt opengerold als een geel-groen lapjesdeken. De boerde
rijen die, vaak omwald of ommuurd, regeren over het landschap, geven 
toch het veilige gevoel van inviterende oasen. Gekortwiekte molens 
overleefden de tijd. In de weiden staren ons dikbuikige koeien aan. 
Een spichtig kalje zuigt gulzig de moedermelk. 
\vat fijn is het hier fie�en. Alles is zo mooi op zo'n zonnige zondag. 
Alles ademt rust. De natuhr slu�mert in de middagzon. De slingerende 
weg, een karraspoor breed, buigt zich door de velden. Majestatische 
kastelen doorpriemen de bossen, de volbloedpaarden verdrongen hier de 
lome koeien. Uniforme blauw-witte deuren en luikjes van kortwoningen 
en boerderijtjes, soms nog met strooien dak, verwijzen naar de onder
worpen status aan hun Heer en Meester. Bij iedere oneffenheid van de 
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weg doet ml.Jn bel "ping • •  � p:Ln@; • • •  ping • • •  " De jqngs"Fe zeu:r::t om 
drinken en eerlijk gezegd, wij speüren ook naar een uithangbord. 
De stilte zindert door het landschap. Ze wordt doorprikt met het '' 
tsjilpen van mussen, het blaffen van een waakhond, het leo�geroep 
van een pauw. Zeldzame wandelaars keuvelen in hun zondagse kle1en · 

en groeten ons met een kort hobfdknikje. Ze onderbreken hun babbel 
wanneer wij passerèn. In de tuintjes getuigen de prei en de sta van 
een naarstige arbeidi De insekten zoemen in de zomerzon. Ze kleven 
zich vast op onze kledij en onze transpirerende huid. De bedwelmen
de geur van stro en graan hangt over de velden. Ve'rder is alles 
stil, ademloos stil, tijdloost verkwikkend, herbronnen in rust. 
We praten nauwelijks. Elke kerktoren verraadt van ver de identiteit 
van het dorp. Als een wachter- en een signaal stulpt hij boven.de 
glooiingen uit. Paa:trond kli t·ten de bakker, de slager en de kruide-

.nier naast het dorpscafé en de pastorij. Maar • • •  het café dommelt 
in dezelfde rust en �tilte als.zijn omgevin�.�. 
En dan vinden we het. Aan de afsluiting hangt een bordje "ice-cream". 
Binnen een walm van b�er en urine en frieten; een gordijn van siga-
rettenrook. En een lawaai, een geschreeuw, een kakofonie van klan
ken bestormen ons. Een,ge!soleerd, beklemmend gevoel, overmeesterd, 
bui ten de tijd • • •  Ik voel mij als Schouwenaars' hoofdfiguur in 11Ro-
senkranz"• Overal stinkend volle asbakken. Rumoerige kinderen en 
Rubensiaanse vrouwen verorberen hun "ice-cream",. Op TV een presen
tator zonder stem. Tussen tro.fee.ën en de vogelpik pinnen beduimelde 
foto's van dé wielef'club, de lokale' voetbalploeg, een oprdep voor 
de vinkenwedstrijd. In een kooi I'olt men sen houten schijf naar een 
bol in het zand enkele meters verder.. Luid -g�juicli, geroep, hoog 
oplopende discussies en veel bier begeleiden. Gejaagd rennen de 
kelhers �een en w�er. Iemand roept "pssstJ" en de waard schreeuwt 
dat het t.oilet dààr is! 
We drinken onze pint leeg en haasten ons naar buiteni • •  de ondergaan
de zon tegemoet• 

We vinden het bawtrriderenswäardig dat iemand als Hiide 4 tläaet ijaar 
dagtaak als ve:r-pleegkuridigé en ler�es en naast de gezib.stäken �og ''! • - . 
tijd vrijmaakt om in de pen te ·klimmen. \rle zijn haar daarenboven 
dankbaar dát ze ons liet meêgenleten van haar zomerimpressies. ' ' 
Het is een zware zonde tegen de familiegeest om leesbare dingen die 
zeer geschikt zijn om in ons blad ·te publiceren, in de lade te laten 
verkommeren. Wees niet al te bescheiden en stuur ons jullie panne
vruchten. 



S P R 0 K K E L S 

o. In 't vorig Meèrminneke hadden we het, onder meer over een kelk 
die door ene Amatus Van Meerhaeghe aan �e kerk van Marke werd 
geschonken. Mevr. Julienne Meirh�egÀe uit Marke vertelde ons 
over de telefoon dat ze bij de pastoor navraag had gedaan, doch 
dat de schenker niet ge!dentificeerd kon worden. 
Ondertussen hebben wij nog eens ons fam:Ï.lie-archie:f doorploegd 
en we vonden ene Amatus die wel eens de bedoelde zou kunnen zijn: 
Amatus Van Meerhaeghe, geboren te Waregem op l juli 1867. 

Hij was de broer van Pater Remi Van Meerhaeghe die in China de 
dood vond. Omstreeks de eeuwwisseling was deze Amàtus Van Meer-

.haeghe onderpastoor te Otegem. Best mogelijk dat hij naar Marke 
werd overgepláatst. 
Mogen we Mevr. Julienne Meirhaeghe vragen om deze tip eens te 
kontroleren? De priester- of pastoorslijst van Marke moet zeker 
uitsluitsel geven. Zijn er van deze stamgenoot nog rouwzantjes 
te vinden bij Markenaren? 

o. Gelezen in de krant. Eind april vierde de Ruiseleedse KAV-afde
ling het vijftigjarig bestaan. Tijdens de jubileumviering werden 
enkele verdienstelijke leden gehuldigd. Eén van hen was Mevr. 
Agnes Meirhaeghe die veertig jaar kernlid en achttien jaar voor
zitster was. In 1952 nam Mevr. Agnes Ï'1eirhaeghe-Dejonghe het 
roer over en met de scooter reed ze naar de verbandsbijeenkomsten 
in Roeselare. 
in beweging. 

Als piepjonge voorzitster zette zij jonge krachten 
Achttien jaar heeft ze d�amisch en positief achter 

en naast haar wijkmeesteressen gestaan. 

o. Gelezen in de krant. Nieuwsblad 21.4.1988. 

Dronken jongeman wurgt oudere vriend. Gent. In de kelderverdie
�ing van een huis in de Holstraat te Gent vond de politie dinsdag
nacht het stoffelijk overschot van bewoner G. R. (49). Kort te
voren had R. Van Meerhaeghe (28) uit Ledeberg in een herberg ver
teld dat hij zijn oudere vriend in een opwelling van woede om het 
leven gebraçht had. Dinsd-ag rond middernacht liet een zwaar 
dronken V.M. zich in een herberg in de Lange Violettestraat tegen-
over een kennis ontvallen dat hij enkele uren tevoren zijn vriend 
gedood had in diens woning in de Holstraat 107. De getuige wend
de voor dat hij naar het toilet moest. Hij bracht de herbergier 
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op de hoogte van d'e gruwelijke bekentenis en die belde ongemerkt 
de politie. De jongeman werd opg�pakt en men begaf zich naar 
het pand in de Holstraat waar G.R. inderdaad. levenloos aangetrof
fen wérd in de kelderverdieping die hij "t?ewóonde. De man was ge-
wurgd met een elektricit�itssnoe� en was te"'iens een paar keer ge
stoken met een keukenmes. Uit de e�rste vaststellingen zou blij
ken dat het slachtoffer d?or verstikking om het leven kwam. De 
feiten zouden plaats gegrepen hebben in de ltate namiddag, rond 
halfzes. Men vermoedt dat zowel d.ader als slachtoffer op dat 
ogenblik flink bedronken waren. Wat een verklaring kan zijn voor 
het feit dat de oudere man blijkbaar geen weerstand geboden heeft. 
Wat de dader uitgespookt heeft in de tijd tussen de feiten en 
zijn biècht in de herberg kon nog niet uitgemaakt worden. Ook 
het motief was gisteren niet meteen duidelijk. Roofmoord lijkt 
echter uitgesloten. Eerder wordt gedacht. aan een passioneel mis-- ' 
drijf. Beide mannen waren homoseksueel. De dader was aanvanke
lijk zodanig onder invloed· dat een zinnig verhoor uitgesloten was. 
Het enige wat hij zich in de eerste ogenblikken nog herinnerde 
was dat hij in een bui van_ \tioe�e g�handeld had. 
De Morgen 22.4. 1988 -� �ent. R.V.M. (28) uit �ent,_die dinsdag
middag zijn vriend G.R. wurgçle in diens kelderappartement in de 
Holstraat te Gent, heeft het slachtoffer na diens dood ook besto-

. len. De dader stak circa 20.000 fr• ot> z.� voo:r- hij de woning 
verliet. De man is ond·er al!nhoudingsmandaat geplaatst wegens 
:t-oofmoord. 

.. 
o. CZréénpeace : campagne voor dolfijnen. · De milieü-Örgani�atie 

Greenpeace gaat·een Europese· campagne starten ter bescherming van 
dolfijnen. Volgens Greenpeace zijn de afgelopen 25 jaar meer dan 
zes miljoen dolfijnen verdronken in de netten van tonijnvissers. 
Vissers in het t:r·opische deel van de Pacific vangen op tonijn 
door: hun netten in de buurt·van dolfijnen uit te zetten. Met name 
geelvifttonijn houdt ziéh meestal op onder dolfijnen. De dolfijnen 
komen echter ook in die netten terecht en verdrinken omdat ze 
niet naar de oppervlakte kunnen komen om adem te halen. Zij zijn 
dus nodeloos slachtoffer van een vismethode-die de grootste kans 
biedt op de vangst van grote·. hoeveelheden geelvintonijn en dus op 
een grotere winst voor minder werk. Het valt vaak voor dat de 
netten honderden dolfijnen bevatten en geen enkele geelvintonijn • •  



WAT MET DE MElRHAEGHE-ROUTE ?-
� 

============================== 

Ik had nochtans goede voorzorgen genomen. 
Op mijn brievenbus een speciaal 'verhoogsel' gemonteerd kwes
tie van ae ve�e brieven - Weet U wel -
Naast mijn teJ.e!·oon twee nieuwe stylo 's 'West-Vlaamse ..Lt'oJcVar
kensveiling' samen met net blusapparaat Benorme�k, vervaldag 
1 januari 1993. Kwestie van het rood-gloeiend staan na de vele 
oproepen - Weet U wel -

Maar helaas. Het bleef wachten. Wachten op de telefoon -die niet 
rinkelde. Op de brieven die niet in de bus vielen. Brieven mèt 
voorstellen, suggesties, raadgevingen en wat dies meer zij. 

Ik zag me, inderdaad, te vroeg de voorouderlijke route inwan
delensasmen met een massa nazaten van die voorzaten. 

Ik had·me een karavaan voorgesteld in het teken van ons Meer
minneke. Een karavaan waar •ercedes, Volvo, Volkswagen, Fiat, 
Toyota, Renault, Kazda, Nissan, Rover, Mitsubisht, Sunbeam, 
Peugeot, Citro!n incluis de Geetjes e.a. gezapig achter mekaar 
huppelden - een antiek, romantisch, dichterlijk deeltje van 
Vlaanderen door langs baantjes met vrolijk dromende vergezich
ten en hartelijke verrassingen achter iedere bocht. 

Kaar ja. Zo zingt een liedje. _Maar ja • •  Maar ja, Kaar ja.Maar ja 

De mens wikt, ook de mens(Van ) Meirhaeghe, maar God beschikt. 

- Ik zou U nochtans vele dingen getoond hebben. Te beginnen 
met Wortegem, het hart en de wieg van ons ras. U er op ge
wezen hebben hoe in 1314 en 1346 Jan en Gillee VKeirhaeghe 
van Wortegem hun poorterschap 'cochten'en poorters werden 
van Oudenaarde · 

-Ik zou U meegevoerd hebben tot vlak bij 't Hof van Walem 
waar in 1590 in november Jrançois VM8irhaeghe de pachtbrief 
ondertekende van deze schone Heerlijkheid. U de akkers ge
toond hebben gemengd met zweet, bloed en tranen allicht van 
Uwe voor-ouders. U 'Den Ouden Cley' gewezen hebben met er
naast 'de wigh mèt de erfdienstbaarheid' geleid hebbende tot 
vele banale doch soms slaande woorden tussen François en Pie
ter Vandorpe om tenslotte in 1576 na een partijtje 'hakkeweren' 
te landen bij de gerechtelijke instanties. Of misschien alle
maal samen in 'Den Ouden Cley' een pintje gepakt hebben. 

- Ik zou U Nokere getoond hebben. Op de tippen van de tenen. 
Om deze antieke rust niet te storen. Een rust ale in een oude 
kloostergang. In 1634 werd hier ene Nelleke levend verbrand 
als hekè. In 1635 vertrok van hier naar Kanegem de stamvader 
van de ganse Kanegemse stam, mi.schien en allicht ook slacht
offer van de heksenvervolgers. Ach, Jan Van lleirhaeghe. 

- en verder dwalend zou ik U de landerijen getoond hebben in 964 
aan de Abdij van Gent Sint Pieters ges.chonkeh door Arnulf I 
Braaf van Vlaanderen ter eeuwige zielerust en lafenis van 
zijn edele Vrouwe. Ik zou U geecgd.'an getoond hebben : "Kijk, 
Stamgenoten, dit is de •erhage en·rond de jaren 1200 zeggen 
zeer oude beeken leefde hier een Willem Van Meirhaeghe en hij 
woonde te Merhagew. 

- dwars door de Jlerhage, langs de oeroude Meirhaegstraat zou 
ik U naar Ooike gereden hebben tot op 'de plaetsche bij het 
kerokhof' en grim- of glimlachend herdacht hebben hoe Ouwe 
Opa Willem VMeerhaeghe in 1660 een niet onhard gekookt e�tje 
om niet te moeten zeggen een zeer hard gekookt ei 'peldege' 
met Janneke Verriest, 's Pastoors maarte waarbij dooier en 
kiekapluimen in de geburen vlogen. Waarna gezeide Willem on
beschaamd 'fluitende en singhende' zijn wigh vervolgde. 



- I k  zou s amen me t U ' ge d iend ' he bben in he t s t emmige ke rk j e  
e n  even inge t ogen gemi jmerd hebben b i j e en z e e r oude graf 
zerk uit 1 7 6 -4 . .  · ·Jk e en brok j e  .F am i l i ege s chie d en i s ! . 
H i e r  in Wara,_e 6� :r. was J o o s  VMe irhae ghe pas t oor in 1 5 6 5 . 

- Langs kronk e : e n d t:  paden zou ik dan verd e r  gevoe rd hebben , 
l angs mome : �  - e n en monumenten van s t i l  te naar Hu i se waar on
ze naam volgens à. e  regelw van Hui s e -Li jke kun s t  in hond e rd 
varia t i e ' s werd o pge d i end - à la faç on du che f - . . .  
en in de vre ze v an ' t  s e lve we d e rvae ren gevlucht z i j n  naar 

-.Mullem waar in de rus t  van he t rus tige dorp naa s t  he t rus ti
ge kerk j e  4 V • .Me irhaeghe ' .s naast,_ mekaar liggen in e en e euwi 
ge rus t ,  waarond e r  d e n  s e e r  e er a semen Here Burgeme e s t e r Ka
m i e l  V • .M e i rhae ghe . Ik zou , als we tenmin s t e  nie t b leven han
gen in De Kroon ( U i t  Hard Labeur ) na he t pro even van de 9 1  
b i e r s o orten verder gewande ld hebben naar 

'· 

- L e de waar in d e  s chaduw van he t l i eve kerk j e  rus t  onze Kane
gem s e  Cyri e l  M e i rhaeghe in de grond van he t oude Vaderhui s .  

- We zouden Oudenaarde g e z i en heb b en waar in he t e euwenoude 
S tadhui s de e euwenoude b o eken liggen waarui t we onze vers_�e 
vo oroud e r s  ontgraven hebben . Het Begi jnhof , d e  Walburgakerk-
He t Hui s van Parma en nog • •  en nog • •  en nog . 

· 

- In Beve re b e s t aat nog ' De Viers chaar ' enig in B e lgië , maar 
j ammerl i jk ve rlaten 

- en Moregem s t aat in d e z e lfde s chenkingsakte al s d e  Merhage . 
Ook Arnulf I, ook 964 . · 

- in Pe tegem was in 1 497 ene F ranç o i s  V . M .  o o i t  e igenaar van 
' een s t i ck meerach ende bo s ch genaemp t ' He t  Hemè lri j cke ' 

- en toch spi j t s  die hemel j oeg ik U voort naar Elwegem en ik 
voerde U verd e r  langs d e  Cauborre t e rug naar het dorp der 
Vade ren : Wortegem . Het Hof ter Caubo rre • H i e r  wo onde van 
1 480 t o t  1 530 ons all e r  stamvade r  Lodewi j k  Van .Me irhaeghe, 
d e  man van de IIEEmnNZEGE.L 

- van Wortegem naar Anzegem met zi jn me e r  dan 1 00 naam- en 
s tamgeno ten , i s  maar een sprong 

· -

- en dan zoud en we veilig en ru s t ig ge l and z i jn in He t Sint 
ArnoJ.duspark te Tiegem , me t zi j n  ru stige schaduwplek j e s om 
ui t te blazen en z i j n  spe e lple in voor de j eugdige Meirhaeg
ske s . 

Di t all e s  heb- j e  nu nie t  ge zien . Want in mi jn bus s tak maar 
1 brie f en miJn telefoon be er t nie t gerinke ld . 
Jammer , maar helaas . 
Zi jn al d e  (Van )Meirhaeghe ' s  op hun tong ( wat ik nie t ge loof ) 
of op hun s tylo ( wat ik we l geJ.oof ) gevallen ? -

· 

Enfin . - "Te late wi j s ,  i s  geen wi j s "  z e ggen ze in Ro ze b eKe al s 
ze kaar ten . 
Ik zou U p ertank all emaal ge trakte e rd hebben op e en he e rl i j k  
fri s biert j e . Ui tgevonden d o or Gaby Jle irhaeghe e n  Chris Ver
kaemer) e en •e erminne..lr.:e , vurig , lie f , warm en goed om . t e  
drinken . llaar j a  • • •  nie twaar ! !  

Treur e chter ni e t , s tamgeno ten . De route l igt er nog alt i j d .  
Wi j heb ben ze achter ons nie t  opgero ld . 

· 

Ne em •e e rminneke nr 2 6  ter hand en ga me t gans Uw ge zin e en 
rustige aag op stap . - U  gen i e t  e r  be sli s t  van . Gegarand e e rd . ,  
Zel.rs voor Uw .kinderen zal he t e en pre ttige vacantie dag zi jn . 
Z o  moeiJ.i j� i s  ne t nu o ox nie t . 

ae t mi jn Vrouw , me t  Herman , Gerd a ,  Ba;lder en Arent heb ik nog 
e ens de :Me irhaeghe -route afgewand eld . Genrhpt en geno ten . 
Po c co de tutto . Een s cho on s tukske Vlaande ren -e en natuur
li jke rust al s e en o a s e  - een hecht s tuklrkè 'Familiege s chie -
deni s . "Verdomme • , zeg ik t egen Herman . " Z ' Hebben entwat gemis t " . 

Jan Me irhaeghe . 
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