DE NAAM
BRACKENIER

BETEKENIS VAN HET WOORD
“BRACKENIER”
Het woord “brakkenier” (letterlijk doch met diverse schrijfwijzen – zie verder)
bestaat uit twee belangrijke delen: brak of brakke en ier of nier.
BRAK wordt nogsteeds gebruikt om een water aan te duiden met een zoutgehalte
dat hoger is dan drinkbaar water, doch lager dan zeewater. Zoet water heeft minder
dan 0,5 delen zout per duizend delen water, terwijl brak water een gehalte heeft van
meer dan 0,5 tot 30 delen. Indien meer zout aanwezig is, spreekt men van zilt water
en van pekel.
Dit woord is de basis voor namen zoals Brackman, Braeckman, Brackevelt, de
Brakke Grond, doch heeft geen enkel verband met de naam Brackenier en
dergelijke.

BRAKKE staat voor een jachthond. Het woord is dus geen vervoeging van het
woord “brak”, doch een volledig ander zelfstandig naamwoord.
Dit woord is derhalve de basis voor de naam brakkenier en afgeleiden, zowel in het
Nederlands als in het Frans.
De naam Bracke komt onder geen van beide voor. Het is dus een meer recente
naam zonder enige etymologische betekenis, hoewel vermoed wordt dat de basis
van deze naam in Frankrijk ligt bij het woord “baraque” (loods, keet, krot,...)
NIER of IER is dan een algemeen achtervoegsel dat verwijst naar een bijna-beroep.
Het gaat terug naar het Middel-Nederlandse suffix “leer” (baetseleer, bacheleer,
baseler, basselaer) en verwijst naar een “meester over iets of iemand”, doch ook
naar iemand die nog aan de studie is om een zekere kennis op te doen (bachelier –
bachelor)
In feite gaat het dus om de bepaling van een beroep, om een persoon die iets leidt,
maar toch nog onder een hogere macht staat.
BRACKENIER en afgeleiden zijn dus beroepsnamen.
De Brackeniers leiden de jachthonden en gaan op jacht onder leiding en toezicht
van hun heer.
In de 11de en de 12de eeuw waren De Braeckenier en Bracquené jagers of
jachtmeesters, meer bepaald horigen die met jachthonden of brakken jaagden. In
1375 wordt Ernkin no braquenir ook “veneur” genoemd, d.i. jager. In 1383 brengt
Jean le Braconnier de losgebroken brakken van de hertog terug.

VOORKOMEN VAN DE NAAM EN
ZIJN AFGELEIDEN IN BELGIE

BRACKENIER OP HET WEB
Wie de naam Brackenier zoekt op het web via de zoekmachine van Google, vindt
voor
BRACKENIER  2210 resultaten
BRAECKENIER  264 resultaten
BRAKKENIER  4 resultaten
BRACONNIER  92100 resultaten
BRACONIER  9590 resultaten
BRAQUENIER  709 resultaten
BRACQUENE  740 resultaten
Wie in diezelfde zoekmachine naar de “afbeeldingen” gaat kijken onder de naam
Brackenier vindt zowat 5100 afbeeldingen. Meest voorkomend zijn de namen van
Oscar en Koen, die blijkbaar zeer gewaardeerde duivenliefhebbers zijn en de
vermelding van de firma Brackenier LBC.
Naast hen vind je uit onze familie nog drie individus:

De eerste staat gekend als de beste schutter van de Sint-Jorisgilde, de
tweede is een gewaardeerde medewerkster van de Vlaamse
Gemeenschap, Dienst die zich bezighoudt met wetenschap en renovatie en
de derde is een bestuurslid van een mini-boerenbond en zorgt ervoor dat
haar leden ’s avonds redelijk doorgezakt naar huis gaan.

Daarnaast vind je ook nog bijgaande foto...

en herken je misschien een extra exemplaar op onderstaande foto
(Oud-leerlingen comité De Klaver, Destelbergen)

