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de na~m van deze gemeente in haar eigen dialect lS:enoc .ven[eJ 
de inwoners heeten: dl.no.vnsxe 
een bijnaam kernen zij niet. 
het aantal inwoners op 3I Q.ec.I927.was:299I. . 
taaltoestand:locale vers-chlllen ZlJn enkel aan te stlppen voor 

de wijk oove'i .1 tcheiveldJ, waar, volîuens ze[Q3lieden,nederbrg 
kelsch word"L gesproken.deze wljk i~t vlak bij nederbrakeiL 
en is bewoond door een nieuwe oevolKing van arbeiders,meesu 
al afkomstig uit nederbra.kel, en meesta~ i~1 de nederbr~cel 
sche fabrle:Ken aan het werk, ook doen de l_cmderen van dle .. ' 
wijk te nederbrakel hun eerste communie en gaan er naar 
school.fransch spreekt één familie van franschen,bescha~fd 
ndl.niemand.de bevolking houdt er zich gedeeltelljk met land 
bouw bezig,vele vrouwen maken thuis handschoenen,zoowat 350 
werklieden trekken dagelijks naar het walenland. 

zegslieden: 
r.alois vander zwalmen,onderwijzer te rnaria oudenhove,s2j., 

hier geboren,beide ouders waren eveneens van hier,hlj heeft 
steeds hier verbleven en spreekt buiten school gewoonlijk 
het dialect van het centrum. -

2.achiel vander zwalmen,onderwijzer te erwete~m maar dage 
lijks thuis,hier gebcren,zoo ook v,en m.,neef ·van r.,spreekt 
bulten school gewoonlijk het dialect van het centrum. 

siïft"gorlks ouderihove: o.-:r 2I: 
volgens zegslieden vanlJeide ~laatsen verschilt -het dialect van 
deze gemeente haast niet van ûat van het vlakbij gelegen maria-
oudennove. · 
enkel volgende verschillen werden dan ook opgemerkt: 

I 

r.ste.kfw.gla 6.splr.ntere vr~ere 9.krntse ro.piintn 2o.voor pet 
I j ' 

enkel:IDAtse s4.l~~s 64.d8 zwulmsre g2 75.k2rsns 76.s2ldu. t so. 

tkintS8[llJ II3 .bcr~n,etc. [korterJ I24.grU •• en I39 .biin: ,etc., 

steeds ii tegenover: E 

op de kaarten zal,wegens schier volledige overeenkomst,en om 
n~aats te winnen,geen verdere vermelding V8n deze gemeente wor 
a. en gemaal-~t • · 
de naam van deze gemeente inbaar eigen dialect is:srntegyerns 
de inwoners heeten: de srntegyersxe 
hun bijnaam is:slE.xte gyerns - - · 
het aantal inwoners was op 31 dec.I927:rrs7. -
de bevolking bestaat uit landbouwers en enkele mijnwerkers, vele 
vrouwen. vervaardigen thuis handschoenen. · 
ze@man: - -
· gilbertvan wijmeersch,onderwijzer te sint-lievens-houtem,maar 

dageljiks thuis,2sj.,hler geboren~steeds hier verbleven,v.is 
van schellebelle,m.van marla lierae,hij spreekt buiten school 
gewoonl~jk dialect. 


