
 

 
   
  Voorwoord door Geert Bourgeois 
 
  1. Volksalmanakken doorheen de geschiedenis  
      Weerspreuken en gezegden rond de maan  
  2. ‘t Manneke in de Maan in de Vlaamse  
      narratieve Volkscultuur  
       Pittige Doordenkertjes  
  3. Ontstaan en geschiedenis van ’t Manneke  
      Het oorlogsalmanakske van 1918 
  4. Emiel Lauwers over Hugo Verriest  
      Hugo Verriest over Emiel Lauwers 
  5. Guido Gezelle - Meminisse juvat  
      Hugo Verriest en Emiel Lauwers  
  6. Enkele schrijvers met hun biografie  
      Emiel Lauwers, chirurg en schrijver  
  7. De Ridderorde en het Berek  
      Stijn Streuvels en ’t Manneke  
  8. Humor - Een vorm van overleven  
      Willem Denys, mijn vader, grootvader 
  9. Anton Van Wilderode, Vlaams dichter en schrijver 
      Catechismus van de humor  
10. Een bloemlezing uit de humor van ’t Manneke  
      Mijn vader Lieven Spyckerelle  
11. Zij illustreerden ’t Manneke  
      Tegen de mane pissen  
12. Een reis naar de maan - van Fantasie naar  
      Werkelijkheid  
      ’t Manneke in het straatbeeld van West-Vlaanderen 
13. Ridders en Jonkvrouwen in dienst van  
      De Swighenden Eede en ’t Manneke uit de Mane  
      Ridderslagen door de jaren heen  
14. Een spotevangelie op de Guldensporenslag  
      “Passio Francorum secundum Flemyngos”  
      Dischkaarten van ’t Manneke  
15. Het Keuntje in de Mane in China en Japan en  
      de legende van het Jaden Konijn  
      Lexicon van schijngestalten  
      of woorden met de Maan achteraan 
16. Zingen in ’t Westvlams gebekt 
      Het West-Vlaams in de Vlaamse film en tv-series  
 
 

Proeve tot bibliografie van ’t Manneke uit de Mane:  
legende - volksalmanak - ridderorde 

 
 

 

Met teksten van 
Johan Colpaert, André Demedts †, Jan & Koen Denys, 

Wilfried Devoldere, Bert Dewilde †, Anselm Hoste †,  
Emiel Lauwers †, Johan J. Mattelaer, Vic Nachtergaele, 

Karel Platteau, Johan Roelstraete, Dirk Spruytte,  
Jo Spyckerelle, Stefaan Top, Cis Verhamme  

en Hugo Verriest † 
 

TOT 2 MEI 2021 KUNT U INTEKENEN 
AAN DE VERMINDERDE PRIJS VAN € 25  

PER EXEMPLAAR! 



 

‘t Manneke uit de Mane is een West-Vlaamse 
volksalmanak voor Vlaanderen, die in 1880 in Wijtschate 
in het leven geroepen werd door onderpastoor Alfons 
Van Hee, met een eerste editie in het jaar 1881.  
 
Priesters Amaat Vyncke uit Zedelgem (oud-zouaaf, 
kapelaan in Dudzele, later missionaris) en Karel Blancke 
(kapelaan in Ruddervoorde) zijn lid van  
De Swighenden Eede. De andere stichters zijn Alfons 
Van Hee en drie hoogstudenten uit Leuven: August 
Blancke, Alfons Depla en Hendrik Persyn. 
Na het overlijden van Alfons Van Hee bleef de almanak 
verschijnen tot aan WO I. Tijdens de oorlog verscheen  
’t Manneke niet en na de oorlog verdween de uitgave. 
 
Maar in 1923 herrees ’t Manneke onder impuls van 
Roeselarenaar  Achiel Denys (1878-1933) gesteund 
door Edward Vermeulen (schrijver Warden Oom), oud-
leerling van Hugo Verriest. Na 1930 volgde opnieuw een 
lange onderbreking en het duurde tot 1963 vooraleer 
Willem Denys (zoon van Achiel en schrijver van Peegie) 
en Karel De Lille uit Ieper het initiatief namen om de 
almanak opnieuw uit te geven in de stijl en de traditie 
van vroeger en de eerste nieuwe almanak was die van 
1964. Sedertdien verschijnt de Volksalmanak jaarlijks en 
in 2021 verschijnt ‘t 100ste Manneke uit de Mane. 
 
In dezelfde traditie van De Swighenden Eede ontstond 
in 1964 het idee om de Ridderorde van ’t Manneke uit 
de Mane in het leven te roepen en sinds 1965 worden 
jaarlijks enkele verdienstelijke West-Vlamingen in de 
orde opgenomen. Aanvankelijk vond de jaarlijkse 
ridderzitting plaats in Lo. Door het groeiend succes 
moest men in 1973 uitwijken naar Diksmuide. Daar heeft 
‘t Manneke de tweede zondag van oktober zijn vaste 
stek gevonden voor de herfstzitting en kreeg er op de 
Grote Markt in 1978 zelfs zijn standbeeld. Er kwam een 

lentezitting bij, afwisselend in een of andere West-
Vlaamse gemeente. De lijst van de opgenomen ridders 
telt intussen meer dan 300 namen. Vanaf 2002 zijn er 
ook ‘jonkvrouwen’ bij gekomen. Er zijn ongeveer 165 
ridders en jonkvrouwen in leven. 
 
Dit wit jubileumboek vertelt ons echter veel meer dan  
de geschiedenis van die 100 Almanakskes en de 
Ridderorde. Het vertelt ons ook over de oorsprong van 
het West-Vlaamse particularisme tijdens de Hollandse 
bezetting van 1815 tot 1830 en Guido Gezelle. Het legt 
ons ook de oorsprong van de Blauwvoeterie en de 
Vlaamse Beweging onder invloed van de priester-leraars 
in het Klein-Seminarie van Roeselare uit. Kortom, het 
vertelt over een bijna vergeten stuk geschiedenis van 
West-Vlaanderen. 
  
Het boek telt 16 hoofdstukken en evenveel 
Manekoutingen of Maneklapkes, een overzicht van de 
Maneschrijvers en een bibliografie. Alles samen 34 
verschillende onderwerpen - 34 pareltjes uit onze rijke 
West-Vlaamse cultuur, traditie en folklore. En dat alles 
met heel veel humor! 
Want humor is gezond en blijft van in het begin één van 
de hoofdkaraktertrekken van ’t Manneke uit de Mane. 

 
256 pagina’s, meer dan 350 afbeeldingen en foto’s in 
kleur, garengenaaid in hardcover mat geplastificeerd,  
formaat 275 x 215 mm / Prijs in de boekhandel: € 30. 
 
Tot 2 mei 2021 kunt u intekenen aan de verminderde 
prijs van € 25 per exemplaar door het insturen of mailen 
van aangehechte inschrijvingsstrook en door het storten 
van € 25 x (aantal gewenste exemplaren) op rekening 
BE74 4675 0442 1107.  


