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Onze Beschermraad
De Weledele Heer Gouverneur en de Bestendige Deputatie van OostVlaanderen;
Prof. Dr. Frans de Backer, leraar aan de universiteit te Gent, werkend lid der Kon. VI. Academie voor Taal- en Letterkunde,
Ukkel (uit Aalst);
Hoogeerwaarde Heer Kanunnik Albrecht de Beer, hoofdinspecteur
van de bisschoppelijke colleges, Gent (uit Hofstade);
de heer volksvertegenwoordiger
Albrecht van den Berghe, burgemeester van Nederboelare. voorzitter van het Christelijk Onderwijzersverbond (uit Smeerebbe-Vloerzegem);
de heer Michiel van den Bossche. Zottegem;
de heer Leopold Bosteels, nijveraar, Aalst;
Dr. Arthur Broekaert, geneesheer, letterkundige, Geraardsbergen;
Z.E.H. Hubert Buyle, algemeen bestuurder der Zwarte Zusters, letterkundige, Aalst;
de heer Leo 'Van Cleemput, ere-inspecteur van het Lager Onderwijs,
Aalst;
Z.E.H. Jozef Crombé, pastoor, Belsele (van Velzeke);
Hoogeerwaarde Pater Donatus, gewezen Generaal der Capucienen,
Antwerpen (uit Welle);
de heer Edgard Durant, Ninove;
Hoogeerwaarde Heer Kanunnik Leonce Eeckhout, professor aan het
Groot Seminarie, Gent (uit Sint-Maria-Oudenhove);
Dr. Hendrik van Gassen, atheneumleraar, Ninove;
de heer Robrecht de Graeve, inspecteur van het Lager Onderwijs,
letterkundige, Gent (uit Woubrechtegem);
Dr. Frans d'Haese, ambtenaar, Geraardsbergen;
de beer Kamiel Huylebroeck, gemeente sekretaris, Gijzegern;
Dr. Siegfried de Laet, docent aan de universiteit te Gent;
de heer graaf Guy de Liedekerke, Petegem-Oudenaarde:
Dr. Jan Lindemans, werkend lid der Kon. VI. Academie voor Taalen Letterkunde, voorzitter van de Geschied- en Oudheidkundige
Kring van Vlaams Brabant, Laken-Brussel;
Ir. Paul Lindemans, inspecteur van het Landbouwonderwijs, Opwijk;
Z.E.H. Aloïs de Maeyer, godsdienstleraar aan het atheneum, toneelkundige, Aalst;
Z.E.H. Richard de Moor, bestuurder van het Sint-Martenscollege,
Aalst (uit Bavegem) ;
de heer Edgard van Oudenhove, notaris, senator, Denderhoutem;
Ir. Albrecht van Pottelberghe, lid der Bestendige Deputatie van OostVlaanderen, aannemer, Erembodegem;
Z.E.H. Jozef de Potter, ere-legeraalmoezenier, Gent (uit Aalst);
tZ.E.H. Kanunnik Jozef Reynaert, pastoor-deken, Aalst;
Dr. Adhemar de Smet, prefekt van het atheneum, Antwerpen (uit
Aalst);
Prof. Dr. Herman Uyttersprot, leraar aan de universiteit te Gent,
Aalst;
Hoogeerwaarde Heer Jozef Walters, ere-deken van Ninove, Gent.

De oudste oorkonde van Erembodeqem

(1291)

Onder de laatste aanwinsten van het Rijksarchief te Gent bevindt
zich een bundeltje charters, die in het fonds van het Begijnhof te
Aalst thuishoorden. Hierbij troffen we een charter aan, dat we aan
de schepenen van Erembodegem mogen toeschrijven, hoewel de vorm
der oorkonding en de « stilus diplomaticus » lang niet zo duidelijk en
vast zijn, zoals dit later in de veertiende eeuw het geval is. De oudste
ons bekende schepenacten van Erembodegem dagtekenden uit het
tweede kwart der 14° eeuw. De vorm van het opstel dezer charters is
die welke de meeste bezegelde schepenbrieven kenmerkt. De namen
der oorkonders staan vóóraan en deze oorkonden in de eerste persoon.
meervoud:
Wij secpenen van Erenboudeghem NN ... maken cont ende kinlec
dat...
Daar de schepenen van Erembodegem geen eigen gemeentezegel
hadden, vroegen zij de schepenen van Aalst om bezegeling. De formule daartoe is geijkt en blijft gedurende de ganse 14" eeuw in gebruik, ook voor een paar schepenbrieven van Hofstade en Lede (de
enig bestaande! - enkel als copieën in cartularia) . Zij luidt ongeveer als volgt:
. Ende ghesien wij scepenen van Erenboudeghem neghenen ghemenen seghel en hebben, so bidden wij onse lieve ende gheminde
vrienden de schepenen van Aelst dat zij dit zeghelen wilden in onsen
name ende wij scepenen van Aelst NN ... omme de bede ende tversouc
van onsen gheminden vrienden ..den soepenen van Erenboudeghem
hebben dese presente letteren ghezeghelt met onsen seghele utehanghende ...
Zoals overal elders in den lande is de vorm van de 13" eeuwse
Middelnederlandse schepenbrieven vaak nog niet vast en gelijkvormig, zowel voor wat de uiterlijke diplomatische verschijning als voor
wat de inhoud aangaat. Er zijn nog niet in die mate de conventionele
normen die de 14e en latere eeuwen kenmerken. Er ontbreekt nog het
zelfzekere « wi j » der Erembodegemse schepenen. Hoewel de rechtshandeling vóór hen plaatsgrijpt, blijven de schepenen eerder op de
achtergrond. Er wordt geen motief opgegeven waarom twee schepenen van Aalst de oorkonde bezegelen: de reden is natuurlijk omdat
de schepenen van Erembodegem geen eigen zegel hebben. Slechts in
het eerste decennium der 15" eeuw zal die toestand veranderen en
krijgen de Erembodegemse schepenen een eigen zegel.
Zoals het vaak het geval was in de Middeleeuwen, werden de oorkonden van Erembodegem geschreven daar waar ze werden bezegeld.
Erembodegem beschikte dus over geen eigen griffie noch over een
« scrivarius » voldoende geschoold in het hanteren der diplomatische
taal, Misschien speelt ook wel een rol het feit dat de schepenen van
Erembodegem naar Aalst ten hoofde gingen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat, hoewel we het een merkwaardig feit kunnen noemen dat Erembodegem over een 13" eeu,wse
Middelnederlandse schepenbrief beschikt, de scabinale organisatie ge-
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durende de ganse 14e eeuw een zekere stagnatie vertoont, zowel wat
het bezit van een eigen zegel als wat het bestaan van een eigen griffie
betreft, terwijl andere schepengriffiën uit de omgeving zoals Erpe,
Mere, Haaltert en zelfs Aaigem, welker oudste schepenbrieven enkel
in het tweede kwart der 14e eeuw voorkomen, nochtans een eigen ge.meentezegel en daarenboven, materieel althans (afgezien van de oorkondenstijl, die Aalsterse invloeden vertoont!) onafhankelijk werken
en een eigen 'griffie bezitten. Andere schepenbanken, zoals die van
Denderhoutem, Pamel, Outer, Aspelare e.a. leunen aan bij Ninove.
Wat de inhoud nu van onze oorkonde aangaat, het gaat er hier
om een dagwand land te Watervenne. De ({dominus fundi» is Jan,
heer van Erembodegem. Geertrui Zas had deze grond gekocht. Heinman van den Heede, waarschijnlijk haar echtgenoot, was hierbij wel
als haar voogd opgetreden (dat Heinman van den he ede hadde ontfaen alse te haren behoef). Geertrui Zas had dit land gehypothekeerd,
« becommert», zo zegt men gewoonlijk in de oorkonden van de tijd,
om er een schuld van 100 schellingen mede te betalen (op dat sticke
landts soe gaf dese voorseide gheertruud
hondert scellinghe hare
scout mede te quitene). Deze schuld van 100 schelling wordt nu betaald door het Begijnhof van St Katharina op den Zavel te Aalst,
zodat Geertruis voogd de grond terug opdraagt aan de heer van de
grond, Jan van Erembodegem, die dan vóór de meier en de schepenen
van Erembodegem het Godshuis van St Katharina ({inerft» in dit
stuk land. De schepenen van Erembodegem gaan nu naar de Aalsterse schepenen, die een acte laten opstellen en door twee schepenen
laten bezegelen. Medebezegelaar is Jan van Erembodegem.
1291 (N.S.), Februari

17.

Jan van Erembodegem
en schepenen van Erembodeçera oorkonden, onder bezeling van Jan en van twee schepenen van Aalst dat het
Begijnhof van St Katharina te Aalst in het bezit is gekomen van een
dagwand Land te Watervenne, dat Gertrudis Zas in Leen had van Jan
van Erembodeçem,
doordat: het Begijnhof een schuld van 100 schellingen, waarmede deze grond was belast, heeft afbetaald.
R.A. Gent - Fonds: Begijnhof van Aalst: oorkondenverzameling
ad annum,
supplementaire doos (vroeger; Charters der Kastelenij Aalst) ~ Oorspronkelijke
oorkonde op perkament, 115 mmo x 125 mm., drie enkele staarten. zegels verdwenen.
In dorso : dit es charter van den lande van watervenne (14e e.) - Gheertruudt
hals (sic) 1290 (14e e.) ~ dits van eenen dachu.anc landis te waetervenne (15e e.) Coop Brieff van een dachwant lants binnen Erembodeghem op de galghe Cauter te wa-

tervenne (17e e.)

Het si cont allen den ghenen die dese lettre sullen zien ende horen dat gheertruud zas hadde ghecoucht een dachtwant landts lettel
min of meer dat es, gheleghen te wateruenne datmen es houdende
van janne van erenbodenghem dat heinman van den heede hadde
ontfaen alse te haren behoef / op dat sticke landts soe gaf dese voorseide gheertruud hondert scellinghe hare scout mede te. quitene / de
welke. / hondert scellinghe heeft vergouden wettelike ende redenlike

dmeesterscap van den goedshuse van sinte kathelinen in alst / ende
ombedat dit vorseide meesters cap dit sticke landts ghequitet heeft van
den hondert scellinghen diere op ghegheuen waren soe heeft dese
vorseide heinman van den heede dat sticke landts dat hir vore ghenoemt es op ghedreghen den here daerment af houdt alse ten godshuse behoef dat hier vore seit es / voert soe heeft dese her.e gheherft·
met secpenen ende met meyeren van erenbodenghem dit vorseide.
meesterscap in dat sticke landts bi wette ende bi costumen van den
lande soe dat dese heinman van den heede / no gheertruden oer no
niemen te desen vorseiden lande niet toe te segghene en hebben
Ende ombe dat dit waer es ende vaste· ende ghestade bliuen sal soe
hebbic jan van erenbodenghem minen seghel daer an ghehanghen
ende wij scepenen van alst / arnout van oudenghem ende gossin
placcart in kinlecheden soepenen van erenbodenghem / Dit was ghedaen jnt iaer ons heren )VI CC ende neghentech des zaterdaegs vor
sinte pieters dach in sporele.
ANTWERPEN.

Jozef van Cleemput.

Het vrijgeweid te Erondegem
Het Vrij geweid, genaamd Grote Meers, lag langs de Molenbeek - vloeiende in de Schelde te Schellebelle - aan de steenweg van « Den Bareel» naar
Impe. Oorspronkelijk
zou dat Vrij geweid veel dagwanden
groot zijn geweest
en gelegen op het grondgebied
der gemeenten
Erondegem,
Impe en Lede.
Het zou ontstaan zijn onder de regering van Maria-Theresia,
dank zij de mildheid van kasteelbewoners,
die in de buurt hun huizing bezaten. Langs de weg
van « Den Bareel» .naar Impe, in de buurt van het .voormalig Vrij geweid, bestaat een plaats waar alles er op wijst" dat daar huizingen hebben gestaan.
De oorlog van 1914-'18 luidde het einde van het Vrij geweid in. De eigenaars van de verschillende
percelen grond eisten, op aanraden van een medeeigenaar, hun volle, onbelaste eigendomsrecht
op. Zij omringden de ganse oppervlakte
met staken en ijzerdraad.
Hun medeburgers
stoorden
zich daar
allerminst
aan. Ze verbraken
de omheining. Toen greep de Duitse bezettende
macht in. Het Vrij geweid had definitief opgehouden
te bestaan.
Het Vrij geweid en de omliggende
bosjes, weiden en akkers waren erg
moerassig. Veel grond is daar voor een appel en een ei verkocht. Na de oorlog 1914-'18 is door toedoen van het provinciaal
bestuur van Oost-Vlaanderen
veel verandering
in de toestand gekomen. Door het Beheer van Waters en
Bossen werden die gronden vruchtbaar
gemaakt en thans tieren daar o.m,
boomgaarden
welig. Sommige bosjes waren zo zompig dat het zelfs in volle
zomer onmogelijk was zich erin te begeven zonder zich nat te trappen.
Twee àanpalende
eigenaars van het Vrij geweid bezaten een perceel grond
met een verschil van een goede roede oppervlakte,
waarvan niet met zekerheid
kon worden uitgemaakt
wiens eigendom dat lapje grond eigenlijk was. Om
beurten baatten zij het uit, de ene een jaar, de andere het jaar daaropvolgende.
Na de oorlog 1914-'18 werd het geschil definitief door het provinciaal
bestuur
van Oost-Vlaanderen
in der minne opgelost.
Zo wat overal bestonden voorheen pseudo-vrijgeweiden,
o.a. te Mere, waar
hoofdzakelijk
kleine landbouwers
hun vee in het najaar samen lieten komen,
o.a. om loon aan bewakers uit te sparen.
MERK

Aloïs SUys.
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Een Latijnse School te Ninove
in de lSe eeuw
Dit is een bladzijde uit de geschiedenis van het onderwijs in onze
stad (1). Om tot de oorsprong van de Latijnse school op te klimmen
moeten we naar Eindhoven ... Toenmaals was de Noord-Brabantse stad
een nog weinig belangrijke plaats. Aldaar onderwees Petrus Jacobus
Walravens, « gebortigh der prochie ende heerlyckhede van Meerbeke»,
van 1694 tot 1725 « de humaniora ofte vyf deelen van de conste der
letteren alsoock de dialectica». Volgens zijn verklaring zou hij zijn
ambt hebben moeten neerleggen op aandringen van de protestantse
geestelijkheid aldaar.
Terug in zijn geboortestreek, richt hij op 3 September 1725tot de
hoogbaljuw, burgemeester en schepenen van Ninove een verzoek om
hem te willen « accorderen en permitteren van binnen deser stede te
moeghen doceren de humaniora ende dialectica». Van ieder student
zal hij een schoolgeld van tien stuivers per maand verlangen, verder
vraagt hij vrijstelling van lasten en « een jaerelycx redelyc pensioen
ofte tractement in gelde ter discretie van de heeren wethouders ».
Hierop vergaderen hoogbaljuw, burgemeester, schepenen en de
gegoeden ende notabelen. De gegoeden zijn de voornaamste grondeigenaars, de notabelen zijn gewoonlijk enkele oud-schepenen. Samen
een soort uitgebreide « gemeenteraad », die bijeengeroepen wordt bij
alle belangrijke vraagstukken of voor alle nieuwe uitgaven. Alhoewel
de baljuw, burgemeester en schepenen alleen bij machte zijn besluiten te treffen, schijnt dit thans niet te gebeuren zonder het « consent »
van de gegoeden en notabelen.
De raad stond gunstig gestemd tegenover het verzoek van Petrus
Jacobus Walraveris. De stad ging een periode van voorspoed te gemoet. In 1756 zou de bevolking stijgen tot 2500. Een Latijnse school
beantwoordde aan een behoefte. Tot nu waren de ouders verplicht hun
kinderen naar een vreemde stad te sturen. Op de vergadering maakte
de vertegenwoordiger van de abdij bezwaar. Hij wierp op dat de abt
van S. Cornelis, als scholaster, alleen het recht bezat een onderwijzer
voor te stellen (2) en dat in onderhavig geval dit niet was geschied.
De wethouders repliceerden dat het scholasterschap wel degelijk aan
de abt toekwam en dat ze aan dit recht niet wensten te tornen, maar
dat het hier niet ging om de aanstelling van een onderwijzer, doch
van een professor in de humaniora en dat ze hierin geen inbreuk
maakten op het recht van de prelaat. Om alle moeilijkheden te vermijden zou stadsgriffier van der Haeghen echter onderhandelen met
de abt.
(1) Bronnen:
RAG., Ninove, resolutieboeken
: aO 1725, fo 208, 211; 1726, 1728,
1731, fo 246; 1737, 1738. 1762, 1773, fo 234; 1785, 1786. Stadsr. 1728, enz ...
ARA, Conseil privé Autrichien, nr. 295.
Ik dank de heer G. Beterams voor de mij vriendelijk
verstrekte
inlichtingen.
(2) De abt stelde voor, de wethouders
benoemden. Een benoeming kon dus
alleen gebeuren door overeenkomst
tussen abt en wethouders.
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Deze onderhandelingen nemen blijkbaar een gunstige wending,
want de wethouders treffen weldra volgend besluit :
Al gesien ende geleth op het versoeck alhier gedaen ende
geinformeert synde van suppliants capacitydt, hoogbailliu
ende schepenen naer gehoor vande gegoede ende notabie deser stede permitteren aen den suppliant binnen dese stede
publicquelyck te moeghen doceren de humaniora ende dialectica ende verleenen met consent vande voorgemelde gegoede ende notabie in consideratie van dien aenden selven
den vrydom van allen ordinaire ende extraordinaire settinghen (= belastingen) daer op hy ten regarde van zyne gestaedtheydt soude kommen ofte mogen gestelt worden midtsgaders vrydom voor hem ende syne menagie van stadsbieraccysen alsoock exemptie van logementen van volck van oorloghe ende bovendien, ter contemplacie van den clynen loon
die den suppliant is vragende van den studenten der insetene
ende opsetene deser stede, een pensioen (= wedde) van een
hondertvyfentwintich guldens tsjaers .. _
(Ondert.) Sebastiaen Godier. Joannes ghiselin, Peeter de
Vuyst, Cornelis Fransman, Philips de Hu, schepenen.
De bezoldiging van de Latijnse professor bestond aldus uit:
1) schoolgeld, 2) vrijstelling van belasting, 3) jaarwedde. Van enige
voorwaarde of verplichting van de leraar, van reglement of van een
geschikt schoollokaal is er nog geen sprake.
Dit was in 1725 de eerste « Latijnse school » te Ninove, ingericht
door een particulier. met de toestemming en vooral met de geldelijke
steun van het stadsbestuur.
Het onderricht in deze school was hoofdzakelijk gewijd aan de
studie van het Latijn. Deze omvatte aanvankelijk de rudimenta of
het leren lezen en schrijven van het Latijn, hierop volgde de syntaxis, dan poëtica en eindelijk de redekunst of dialectica. Als een geschikt middel om het Latijn te oefenen voerde men ook toneelstukken op, waarvoor de leraar dan een vergoeding kreeg van de schepenen.
De wedde van de meester van de humaniora, aldus wordt hij
steeds genoemd, vinden we in de resolutie boeken vermeld als uitbetaald om de drie of zes maand.
Beantwoordde de Latijnse school niet aan de verwachtingen?
In 1731 besluiten de wethouders de wedde van de leraar te brengen van 125 gulden op 70. De andere voordelen mag hij behouden,
althans voorlopig, « by ferme van preuve tot diesmen sal ondervinden of het voorschreven etablissement sal hebben het succes t'gone
men sigh hadde voorgestelt ten tyde van de admissie van den voornoemden Walravens )}...
Petrus Jacobus Walravens legde er het bijltje bij neer. Waarschijnlijk had hij in een- andere stad een beter betaalde plaats gevonden. Het was dus uit met de Latijnse school, voorlopig althans.
Na het vertrek van Walravens gaf een Ninovieter ditmaal, uit
eigen initiatief, les in het Latijn in het huis zijner moeder. Petrus
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Joannes Schoonjans, aldus heette onze Latinist, behoorde tot een bekende Ninoofse familie. Hij gaf les aan dertien leerlingen, die elk
om de maand 14 stuivers betaalden. Dit was voor Schoonjans een
jaarlijks inkomen van ongeveer 110 gulden. In 1737richt hij een aanvraag tut de wethouders om met hun steun opnieuw de Latijnse
school op te richten. Hij zegt dat reeds verscheidene studenten van
de stad, die vroeger de lessen volgden van Walravens, « hun hebben
beginnen bequaem te maecken tot ecclesiastique ende civile bedieningen ». Hetgeen hij; P.J. Schoonjans, verdient met het maandgeld zijner studenten is helemaal onvoldoende « vuyt dien eenen soo modiquen loon niet geproportioneert en is aen den arbeyt ende sorgvuldigheyt met de welke hij tracht te vigileren op d'instructie van de
jonckheyt soo ten regarde van hunne studie als ten opsighte vande
christelycke leeringe ebde onder wysinge de wekke hy hun eensweeghe tracht te inspireren » ... Een goed bestuur is afhankelijk van
een goed onderwijs, zegt hij. En nu vraagt hij hetzelfde loon als
vroeger aanvankelijk toegekend aan Walravens, t.t.z. 125 gulden,
plus de andere voordelen. Om de vroede vaderen te overtuigen voert
hij aan dat de aanwezigheid van talrijke studenten ook voor de stad
stoffelijke voordelen biedt, « tot meerdere consumptie van wa eren
ende profyt der insetene )J ... Schoonjans wil nog verder. Hij zou de
wethouders willen overhalen een school in te richten met eigen lokaal en speelplaats.
In de Latijnse scholen van die tijd gebruikte men ook de speeltijden als een uitstekende gelegenheid om zich te oefenen in het
« Latijn praten ». Daar P.J. Schoonjans in het huis zijner moeder niet
over een speelplaats kon beschikken en hij de studenten toch de
straat niet kon opsturen om er spelende te peroreren in het potjeslatijn, tot groot jolijt' van de kleine en grote voorbijgangers, vroeg
hij aan de schepenen de vrije beschikking over de korenhalle, als
speelplaats buiten de uren der markten. Hij vroeg nog meer. Aan de
zuidzijde van de halle stond het huis van de voetbooggilde van St.
Joris. Dit gebouw was stadseigendom en werd verpacht voor 60 gulden. Schoonjans vond dit huis ten zeerste geschikt tot het inrichten
van een klasselokaal. Zo de Wet toestemde was dit een verdere stap
op weg naar de inrichting van een gemeentelijk college.
Over al die voorstellen delibereerden de wethouders en op 9 September 1737 besloten ze aan P.J. Schoonjans een jaarlijkse wedde
van 60 gulden toe te kennen, stelden hem vrij van lasten, brachten
het maandelijks schoolgeld per leerling op 12 stuivers en schonken
hem als speelplaats de korenhalle, buiten de markturen. Het betrekken van het huis der voetbooggilde van St. Joris met zijn leerlingen
kon men hem echter niet toestaan.
Het volgend jaar voerden de studenten, onder de leiding van hun
meester, een Latijns toneelstuk op:
15 October 1738. - Burghemeestere ende schepenen geleth op het mondelinge vertoogh gedaen by S. peeter Schoon[ans rector vande humaniora binnen dese stede dat hy tot
betere oefeninge van syne studenten goet gevonden heeft
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door de selve te doen verthoonen ende ten tonneele te br.engen het leven ende principaelste daeden van den heyligen
Norbertus (3) t'gone sy gisteren hebben vuytgewerckt ende
hedent tot meerder satisfactie van het publicq andermael
staen te verthoonen waer toe sy geobligeert syn geweest verscheyde becostingen te suporteren soo van d'hure van cleederen als andersints ende dat tot beter aenmoedinge vande
jonckheyt het betaemen soude dat sy souden gegratificeert
worden met eene cleyne recreatie is geresolveert hem te doen
betaelen de somme van eenentwintigh guldens. (Ondert.) :
J. van ypersele. Marten van den broeck, Gillis pierets. J. van
snick.
25 jaar later dringt P.J. Schoonjans aan op verhoging van zijn
wedde. Hij vraagt dat de heren wethouders hem 125 gulden zouden
toestaan; zoals aan zijn voorganger.. . « opdat het voorschreven etablissement der studien vaster worde gevestight tot meerder eer ende
glorie gods tot profyte van H. Roomsche kercke ende tot voordeel,
gemaeck (= gemak) ende welstandt van het publieck als mede tot
vermeerderinge van iever ende sorghvuldighydt van suppliant waer
mede hy bevlytight den voortganek van die aen syne discipline bevolen zyn soa in de deught als Liberale cunsten ... » De schepenen
brachten zijn wedde van 60 op 80 gulden.
P.J. Schoonjans bleef in zijn vaderstad. Hij hield lange jaren
vol: van 1737tot aan zijn overlijden in 1773.De leraar der humaniora
had in zijn lange loopbaan aan talrijke zijner studenten de mogelijkheid geschonken een achtbare betrekking in de maatschappij te bekleden. Met zijn dood verdween ook de Latijnse school.
Het initiatief tot de wederoprichting ging nu niet uit van een leraar, maar van een groep Ninovieters, die een verzoekschrift richtten tot de schepenen. De verzoekers zijn niet bij name bekend; waarschijnlijk zijn het vooral de ouders der leerlingen van de school.
Ze betonen dat door het overlijden van P.J. Schoonjans verscheidene inwoners niet over voldoende geldelijke middelen beschikken
om hun kinderen in een andere stad Latijnse lessen te laten volgen.
De wederoprichting van de school zal niet alleen voordelen brengen
aan enkele inwoners, maar aan gans de bevolking, zo men ook de kinderen van de omliggende gemeenten kan aanlokken. Dit is slechts
mogelijk door de inrichting van een volledige school, met « twee of
dry bequaeme Leermeesters die niet alleen d'eerste beginselen der
latynsche taele, ma er alle haere classen souden doceren )}... Die
school moet er komen, al moest men hiervoor een nieuwe belasting
leggen: « al waer t'saecken dat men, om de voorschreven studie te
etablisseren genootsaeckt was te doen eene omstellinge van twee a
dry hondert guldens siaers ». Aldus de steller van het verzoekschrift.
De schepenen en notabelen stemden ditmaal volkomen in en troffen volgend besluit :
... geresolveert aen ider professor toe te staen een pen(3) De abdij van St. Cornelis
H. Norbertus.

te Ninove behoorde

tot de orde gesticht

door de
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sioen van hondert vyfentwintigh guldens courant geld sjaers
boven het ordinair schoelgeld voor elken schoelier, de voorseyde pensioenen te bringen voor een hondert vyfentwintigh
gulden ten laste van de stadsmiddelen ende de resterende
somme ten laste van de stads particuliere omstellinge, sullende de professores tot meerdere decentie gehouden syn hun
te kleeden in 't swaert (zwart) in forme accademique ...
(Ondert.) Philippus Weverbergh, J. de Vuyst, J.J. van asbroeck, Egidius Milo, Ignatius- Frans de Pape, Joannes van
Varenbergh.
Nu werd een Brusselaar, Lambertus van Helderen, als hoofd van
de school aangesteld. Leraars kwamen er niet en het bleef bij een
enkele klas. L. van Helderen onderwees er tot aan zijn dood in 1785.
Nu ligt het initiatief in handen van de wethouders. In hun besluit
van 5 Oktober 1785 is er geen sprake meer van een school met enkel
en. alleen het Latijn op het programma, maar ook met het Nederlands,
het Frans, de rekenkunde en de godsdienst. De definitieve benoeming
van de nieuwe kandidaat, Joannes-B. Stevens, priester, geboortig van
Aalst, wordt onderworpen aan de goedkeuring van het centraal hestuur,
Hier een passus uit de resolutie van de schepenen:
« eenen bequaemen persoon volkommentlijck besittende de
Vlaemsche, fransche ende latynsche taele, om in de selve dr ij
taelen Svne schoûlieren te instrueren volgens hunne regels
ende Ieerwys, benevens eene genougsaeme onderrigting in de
cyferkonst mitgaders onderwysing in de christelyke leering
ende oeffeninge der deught ».
Daar schepenen oordelen dat J oannes Baptista Stevens aan de gestelde eisen voldoet, benoemen ze hem tot leraar, met 120gulden wedde en 1~ gulden 's jaars voor iedere leerling; bovendien zal:
« aen den selven leermeester van onsen t'wege worden besorgt ·eene bequaeme plaetse soo tot het houden van syne
schoöle, als t'synder huysvestinge ende van eenigen commensalen, dit alles onder de hoogs agregatie van het Gouvernement mitgaeders den goedkeur ende acceptatie van de heeren
van de agtbare jointe (4) wegens syne majesteydt aengesteld
binnen de stad Brussel voor het opperbewind der Koninklyke
schoólen binnen dese nederlanden» (ondert.) : J.J. van Asbroeck, J. Bruylant, J. de Schampheleer, G. C. Rollier, P.
D'Hoye.
In Oktober 1785 richt het gemeentebestuur een. verzoek tot het
ceentraal bestuur te Brussel om de wedde van de leraar te mogen
brengen van 120 gulden op 200 en om het reeds meer vermelde gildehuis van St. Joris, tegen de Halle, te zijner beschikking te stellen.
Zo het centraal bestuur zich wenst te vergewissen van de bekwaam(4) « jointe »: centraal
nisterie.
(5)
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bestuur

te dien tijde,

nu zouden

we zeggen:

Centraal bestuur belast met het ·toezichtover de scholen.

het mi-

heid van de leraar kan deze aan een examen onderworpen worden
vóór de « Scholastieke Commissie» (5) te Brussel.
Op verslag van S. Limpens vóór de Geheime Raad krijgt het Ninoots gemeentebestuur de toestemming van hoger hand. Dezelfde
Raad verlangt tevens een verslag van de « J ointe des Administrations » (6) over de financiële toestand van Ninove. Deze toestand is
zeer gunstig. In 1782 was de bevolking reeds gestegen tot 3234 in wo-

ners.
J.B. Stevens treedt in zijn nieuwe functie op 15 Januari 1786.Hij
zal bijgestaan worden in zijn taak door een « subregent » ofte « tweeden profeseer », zijn broeder Constant Stevens. Deze krijgt 125 gulden als jaarwedde.
Enkele maanden later achten de schepenen het noodzakelijk
maatregelen te treffen, vermoedelijk om zekere misbruiken te beletten. Op 24 Mei 1786 vaardigen ze volgend schoolreglement uit. We
geven het hier in zijn geheel, met enkele voorafgaandelijke verklaringen tussen haakjes:
Actum int collegie den 24 der maend mey 1786.
ten voornoemden daege hebben wij geresolveert ten opsigte
van de regellinge der latynsche schoole deser stad te maken
de volgende instellingen:
10 (De school komt onder het toezicht van de burgemeester) dat de schoolrechten genaemt minervalia by ons voorgaendelyk bepaelt op 14 gulden sjaers voor ideren schoêlier
soo wel als de bygelegde pensioenen (7) aen ideren leermeester voortaen sullen betaelt worden aenden heere bergemeester deser stede aen wie wy by provisie d'agt nerninge over
de selve schoóle hebben toebetrouwt ende hem met den ontfanck der voorschreven penningen belast om daer mede te
voorsien aende belangen der aengestelde leermeesters .
. 2° (Geen doorzending van leerlingen zonder toestemming van de schepenen)
dat het aen. voorschreven leermeesters niet en sal vrij staen
aen hunne schoól ieren de frequentatie deser stads publike
schoolen te ontseggen om wat reden ofte oorsaeke het ook
soude mogen wesen, nemaer sullen de selve leermeesters gehouden sijn voorafgaendelyk aen dit collegie inkennen te
doen van het geval ofte begaen misdryf om by het selve
naer een behoorelyk gedaen ondersouck daer ontrent hunne
resolutie ende intentie aende gemelde leermeesters te verklaeren, die sullen gehouden sijn hun daer naer te voegen.
3° (Geen verlofdagen zonder toestemming van het collegie,
twee « vrije» ofte « ontspannings »- namiddagen in de week)
dat het aende geseyde leermeesters niet en sal toegelaeten
syn boven de gewoonelycke oorlof daegen wesende den dynsdag en donderdagh des naer middags eenige andere ofte voordere generaele of particuliere te geven buyten de kennisse
(6)

z.

(4).

(7) pensioen

= wedde:
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ende toestemminge van dit collegie, ende en sullen de schoólieren alsdan niet vermogen te gaen buyten de jurisdicttie
deser stad, nemaer gehouden syn binnen de selve in de tegenwoordigheyd van eenen of den anderen leermeester hun vermaek te nemen by de wandelinge of het spel soo hunnen bestierder sulck sal vinden te behooren.
4° (Klassen en programma)
dat de gemelde leermeesters hunnen schoölieren sullen moeten onderschyden volgens het orden der respective classen
.endo aldus de selve oeffene soo inde vlaemsche fransche
ende latynsche taele als ook in de cyfferkunst volgens hunne
beginselen ende grondregels mitsgaders eens ter weke te weten des saterdage onderwysen inde christelyke Ieringe.
5° (. ..wekelijks dient er een verslag voorgelegd aan het
collegie)
dat de selve leermeesters wekelyks telcken maendagh sullen
gehouden syn aen dit collegie over te brengen den opstel
ofte themata welcke sy inde weke te vooren inde respectieve
classen sullen hebben gegeven, mitsgaeders ten selven tyde
verslag doen van voortganck die sy idere weke in onse publike schoole sullen hebben gedaen.
6° (Op niet inachtneming van dit reglement volgen
sancties)
eyndelinge bevelen wy aende sel ve leermeesters alle de voorschreven pointen op pene van andere beschikking ten
welcken eynde hun copie deser sal worden behandigt.
Aldus gedaen de daete als boven, ten overstaen vandheer
Jean françois vanasbroeck, borgemeester, sheeren joannes
baptista van steenberghe, judocus de schampheleer, petrus
de cooman, jaspaerd constantinus rollier ende petrus d'hoye
.schepenen.
Het lijkt me wel interessant eens nader te onderzoeken hoe de
burgemeester artikel 1 van het. schoolreglement toepaste.
De wedde van de leraars en het schoolgeld der leerlingen kwamen rechtstreeks in handen van de burgemeester. Deze betaalde hiermede de onkosten gedaan door de twee leraars, t.t.z. de hotelhouder,
de winkeliers, kleermakers enz... moesten hun rekening inleveren
bij de burgemeester. Ziehier dergelijke rekening:
Specificatie voor den Heer Stevens priester:
3-5-0 (8)
een paer kousen
17-6-2
3 ellen swert laken a 16 1/2 schellingen
3-3-0
3 1/2 ellen chalon a 18 st.
1-6-1
2 1/2 ellen lijnwaet a 10 1/2 st.
0-7-3
3/4 dito
0-4-2
sijde ende hemelsay
voor het maeken betaelt aen den kleermaeker Jaequemans 1-2-2
2-0-0
betaelt aen den schoenmaeker voor ~en paer schoenen
D. De Coster.

29-4-2

(8) 3 gulden 5 stuivers 0 oorden; 1 gulden = 20 stuivers; 1 stuiver = 4 oord jes.
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Ieder leverancier moest bij uitbetaling
telijk bekennen. Ziehier dergelijk stuk:

van zijn rekening schrif-

den ondergeschreven bekent ontfangen te hebben uyt de handen van mijn heer van Asbroeck Borgerneester :der stede en
de poorte van ninove de somme van achten vijftich gulden
en sesthien stuyvers tot voldceninge van ses en vijftig daegen
tafel costen de welke mijn heer Stevens regent der studien
van ninove met zijnen heer frere geneeten heeft.
bij mij
onderteekent
Egidius van papeghem.
den 31 meert 1786.
Voorgaande cijfers geven de lezers enigszins een denkbeeld van
de waarde van de aan de leraars toegekende wedde. Het totale bedrag van het schoolgeld kan moeilijk bepaald worden wegens het
ontbreken van enig gegeven over het aantal leerlingen.
Op zijn beurt legt burgemeester van Asbroeck op 31 Juli 1786
zijn rekening van inkomsten en uitgaven voor aan de schepenen
(beknopt !) :
Note vanden ontfanck bij mij gedaen over den Professor
Stevens ende sijnen broeder Subregent soo volght :
100 gulden over twee trimesters van het pensioen
van den Professor Stevens
100-0-0
drij maenden pensioen van sieur constantinus Ste31-0-0
vens tweeden professor
31-5-0
drij rnaenden idem
over het exonereren van 65 missen inde capelle
39-0-0
van de burgt (9)
18-0-0
over het exonereren van 45 missen
somma
Uytgeven jegens den voorschreven ontfanck:
aen Egidius van paepegem 58 gulden 16 st. over 56
daegen taeffel costen
.
item noch aen Eg. van Paepegem over 64 daegen
aen Joseph Bert hotelier In de Sterre over loge.ment mentcosten en verder verteer
aen d'heer de coster over winkelwaeren volgens
specificatie
item aenden selven ...
S.

219-10-0

58-16-0
68-18-0

29- 4-0
27- 8-6
245- 6-2

Dus blijckt dat den gemelden d'heer van asbroeck meer heeft
betaelt als ontfangen tot dé somme van vijf en twintigh guld.
16 1/2 st. welcke courtresse hem word bewesen te recouvreren op het openstaende schoolgeld mits behoorelijk bethoogh ...
(9) Professor

Stevens deed mis in de kapel van de Burcht:

iWl

Er haperde blijkbaar iets aan het onderwijs van de heren Stevens. Op 31 Juli werden ze door de schepenen uit hun ambt ontzet!
De schepenen namen volgend besluit :
« in aendagt genomen d'aenklagten ons toegekomen nopende dinconduite van den heer Jan Bapt. Stevens priester
ende professor onser Iatijnsche ende naer genomen onder
r igtirige op de bestandigheydt der selve mitsgaders naementlijk overmerckt hebbende dat den gemelden professor niet
en agtervolgt de regels ende tugt hem ten aensien van het
gedrag van sijnen persoon ende van sijne scho6lieren voorgeschreven ende dat bij gebreke van dien onse schole soude
komen te vervallen vinden wij ons genoodsaekt om het voorder wanorde ende de schaedelijke gevolgen danof te voor
komen soo ten aensien van sijnen persoon als het indescredit van onse geseyde schele hebben wij geresolveert gelijck
wij resolveren bij dese den gemelden heere professor van sijne voordere gedienstigheyd stappaens te bedancken ende bij
provisie te doen aenhouden ende observeren soa sijne meubelen ende effecten als de gone oompeterende dese stad dewelcke in de selve schole worden bevonden ende van aldus
te maeken wettelijken inventaris telckx rechte ...
Stevens werd dus onmiddellijk ontslagen. De meubelen, schoolgerei enz ..., die zich in de school (Gildehuis van St. Joris, tegen de
Halle) bevonden, werden aangeslagen.
Wat er dan verder gebeurt met de Latijnse school is mij niet bekend. Misschien gingen de wethouders over tot de aanstelling van
twee nieuwe leraars? Na 1786 naderen we de Brabantse Omwenteling, 1788-90, en dan de Franse Omwenteling'.., en hiermede ging
waarschijnlijk de Latijnse school te Ninove in de 18"eeuw voor goed
te grande.
NINOVE.

Hendrik

Vangassen.

Paspoortaanvraag uit 1796 te Herdersem
lek onderschreven verklaere als dat goddelieve van -essche is geboren in
herdersem oudt 19 Iaeren van goedt gedrag en manieren alsoock haeren broeder Iosephus oudt 17 Iaeren versoek daerom aen hun een paspoort te verleenen
om naer henegauw naer de school te gaen oft reyden als oock een voor my die
versogt wort met hun te gaen tot hu"} schooL
Desen 31 augustus 1796
Beeckman ajoint tot herdersem
Beeckman lanck 5 voet 7 duymen
Joseph van essche lanck 5 voet vyf duymen
goddelieve van essche vyf voet 2 duymen (1).
HERDERSEM.
(1) Oorspronkelijk stuk in het bezit van de ondergetekende.
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Ardans Jan.

De Ledeberg-Dries
en het Land van Aalst
De heerlijkheid Ledeberg bezat in 964 dezelfde grenzen als de
tegenwoordige gemeente. Op haar grondgebied lag toen een enclave,
genoemd de Dries of Opstal, een soort gemeentelijke weide, rechts
van de huidige Brusselse steenweg, even buiten de Keizerpoort, met
een oppervlakte van 2 bunders 27 en half roeden.
De eerste bezitter van deze Dries is de vorst. In 1276 verkoopt
gravin Margareta van Vlaanderen deze enclave aan meier Arnout van
Ledeberg. voor 13 ponden parisis, maar behoudt voor zich de hoge,
middele en lage justitie. De volgende voorwaarde is er aan toegevoegd : de bezitter van de Dries zal aan de inwoners van de gebuurte
zoveel land verhuren' als zij verlangen voor hun welvaart, volgens het
belang van hun huiselijk bedrijf. De verhuurprijs zal de 8 stuivers
per bunder niet overtreffen.
De verhuurder en de belanghebbenden moeten daarenboven aan
Aalst een jaarlijkse cijns betalen van 2 denarii parisis per bunder,
dubbel rente in geval van verwisseling (van eigenaar), en 4 denarii
voor de overschrijvingskosten in de registers van de « brief» of plakkaat van Aalst (1).
Naar het schijnt zou de akte van 1276 uitgelegd moeten worden
als bestanddeel van een eenvoudige eeuwigdurende verpachting en
zou de prelaat van St-Pieters een ogenblik het inzicht gekoesterd hebben de inwoners van de enclave te verplichten zijn rechten te erkennen, zoals die in de andere delen van de heerlijkheid erkend werden.
In 1540 eist de abdij de erfenis op van een inwoner ten profijte
van het beste « kateel »; maar de inwoners van de Dries verenigen hun
krachten en dragen hun aanklacht voor de Raad van Vlaanderen. Gedwongen zijn bewering te rechtvaardigen, bekent de prelaat dat hij
geen enkel recht bezit op het grondgebied noch over de bewoners
ervan (2).
Om gerust te zijn aangaande de werkelijke uitgestrektheid van
de Dries en om de smokkel te voorkomen bij de geburen, besluit de
abt maatregelen te treffen. ({Le 30 mai 1546,zegt de proost, j'allai avec
» le bailli de Lede(berg) et un arpenteur, hors de la porte de Saint» Liévin, sur un Drieseh, dit Lededriesch, et fis mesurer celui-ci, parce
» que divers es personnes d'alentour soutenaient qu'elles ne demeu» raient pas SUl' la seigneurie de Lede, et refusaient de se reconnaître
» justiciables de notre vierscharen, sous prétexte que leur habitation
» dépendait dudit Drieseh. On trouva que la contenance en son état
» actuel était de deux vieux bonniers et 81 verges; or, la donation de
(1)
(2)

Zwartenboek, fol. 142. Invent. Van Lokeren, nr 869.
Reg. 522, fol. 125 en 524, fol. 91.
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» 1276 donne seulement une étendue de 2 bonniers 27 V2 verges, d'ou
» résultait que le domaine s'était arrondi, à notre détriment, de
54 V2 verges. bien que les opposants rejetés par les constatations du
» mesurage en dehors des limites de l'Opstal, prétendissent, contrai» rem ent aux énonciations du titre, que la contenance primitive avait
» été de 3 bonn iers et quelques verg es » (3).
Nog geen eeuw na dit voorval, weet Meester Frans Bossier, die
juist meier van Ledeberg werd benoemd, door abt Columbaan, de
justitie van de Dries, ten titel van leen, te verkrijgen door patentbrieven hem door de aartshertogen Aalbrecht en Izabella gegeven op
21 April 1620:
« Albert et Isabelle, etc. Salut. Avons reçue l'humble supplication
» de notre amé et féal, M'" Fr. Bossier, conseiller et advocat fiscal de
» nostre conseil de Flandres, contenant qu'à nous appartient, comme
» comtes d'Alost, la justice haulte, moyenne et basse sur certaine place
}) de deux bonniers 27 verges et demie de terre, avec le chemin tra» versant icelle place, nommée en thiois den OpstaL et à présent
» Lededriesch,
aboutissant de tous costés à la seigneurie qu'au sup» pliant compète à cause de sa grande rnairie héréditaire de Lede(berg)
» qu'il tient en fief de révérend père en Dieu, nostre cher et bien amé
» l'abbé de St-Pierre lez nostre ville de Gand, laquelle seigneurie et
» justice feue de bonne mémoire, dame Marguerite de Flandres et de
» Haynau, au mois de may, 1276, donriant lesdicts place et chemin en
» eens et arrentement perpétuel à feu Arnould de Lede(berg), l'un
» des prédécesseurs du suppliant, at (sic) réservé; et d'autant que le
» suppliant remarque que cette seigneurie et justice ne nous est
» d'aucun fruit considérable, voires que l'on ne croit que nous ny nos
» prédécesseurs en cent ou deux cent ans en ayons prouffité la valeur
» de 20 florins une fois, et que néantrnoings ladicte réserve sert par» fois d'incommodité au suppliant quant quelques délinquants ou
» autres' transgresseurs ayant mésusé SUl' les limites d'iceluy, contigues
» à la dicte place, se jectant ou retirant sur icelle, là ou l'officier du
» suppliant ne les veut calenger ni aultrement exploicter, ce que vient
» à causer une impunité de délicts au mespris de la justice et inter» rest du public. Pourquoi le suppliant propose de prendre la dicte
» justice en fief pour la relever du Perroti d'Alost, au relief de 5 lb.
» par. et 10 sous de cambrelange à la mort (veue la très petite exten» due et importance) ensemble aux droicts du dixiesme denier de
» relief de cambrelange et cas de vente» (4).
Het verzoekschrift wordt aangenomen onder zekere voorwaarden:
« Accordé, nous réservant sur ledict lieu la souveraineté, juris» diction et prévention en toutes affaires et exploicts selon que nous
» compète sur tous autres vassaux de nostre pays et comté d'Alost

)}et y gardant continuellement les droicts et limites ta nt de nous qua
» de nos officiers et rnagistrats dudict pays d'Alost, et que le sup» pliant et ses successeurs auront à souffrir que le peron (sic) y planté
» y demeure perpétuellement pour marque de [urisdiction et extendus
(3)
(4)
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Reg. 30, fol. 185.
Berten, a.w., blz. 299-300.

.
\

»
»
»
»
»

d'icellui comte d'Alost; item que ceste seigneurie sera un fief tenu
de nostre cour féodale du Perron d'Alost, sujette au IOC denier à
la vente et au lieu de derny relief et cambrelange précité, plain relief de 10 lb. par. et 20 sous par. de cambrelange à chaque changement, comme les autres fiefs de notre pays d'Alost (5).

Het politiek dualisme, als gevolg van de ligging van Ledeberg in
het Vrije van Gent en in de « castelrie» van Aalst, verplicht de heerlijkheid zich te verdedigen tegen twee buren, van wie zij door zekere
verhoudingen afhangt.
Alhoewel zo talrijk niet als met Gent, heeft Ledeberg ook menig
geschil met Aalst.
.
In 1544 b.V. moet Ledeberg voor de Raad van Vlaanderen en die
van Mechelen onderdoen, wanneer het een man uit Schendelbeke
terugeist, die, te Ledeberg aangehouden, beschuldigd van misdaad,
uit de gevangenis ontvlucht is naar het Land van Aalst (6).
De uitgestrektheid van dit voorrecht wordt ten voordele van Geraardsbergen vastgesteld door de Caroline van 16 Maart 1540 en ten
voordele van Aalst door de gewoonte van 1618 en het dekreet van
27 Februari 1663.Vóór die tijd gebruiken en misbruiken de burgers
dit voorrecht, zelfs aangaande zaken die zich niet schijnen te lenen
tot een terugzending, ter oorzake van hun aard en de noodzaak ze ter
plaatse te oordelen. Zodanig zijn vooral de vervolgingen aangaande
het onderhoud van de wegen, de waterlopen en schutten of omheiningen en de rechten van de geburen. Omdat er nu geen duidelijke
schikkingen zijn vastgesteld, weten de landelijke wetheren niet goed
of ze aan al de verzoeken, voor hen gebracht, moeten gehoorzamen.
Om zekerheid te hebben omtrent deze zaak - want de moeilijkheid belangt de heerlijkheid van Ledeberg ook aan betreffende dit
voorrecht, als bestanddeel van de « castelrie» - begeeft de proost van
St-Pieters, zich naar Aalst, om de griffier van de stad te spreken. Het
gebeurt in de loop van 1547.De griffier geeft hem een volledige uiteenzetting van de praktijken van die tijd:
« Men useert tAelst van hofsluytinghe in alle acten personele, hoe» danich die zyn, gheene ghereserveert als hemlieden van Aelst up
» huerlieder privilegie gheene restr aincte of veranderinghe gheghe» ven zyn, gheliekent die van Gheeraertsberghe (7). Nemaer men
» useert daeghelicx tAelst dat ter eausen van waterghanghe, bal» leucke, ende andere ghebuerlycke rechten daer an cleeft de boete
» van v. gr., x, xx gr. ende daer ondere eener wechdragens
te ver-

(5)
(6)'

(7)

Zwartenboek,
fol. 135, Stadsarch.
Reg. 30. fol. 178. De burgers van Aalst genieten hetzelfde voorrecht als
deze van Geaardsber gen.
De Caroline van 16 Maart 1540, art. 3, zegt: « que lesdits bourgeois
}) ne jouyront du privilège de bourgeoisie
à cause des dommages faits
» aux bois, fruicts, prez. destoupement
et empors de hayes et hayons, ni
» semblablement
pour l'escauwaige,
visitation
des fautes de réfection
» des chemins et cours des eaux, ni aussi pour aucune servitude réelle,
» ou rente hypothéquée
et droits seigneuriaux
concernans
les vassaux
)) de nostre pays d'Alost )J.
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}) cryghenen (8) zekere lettren die men heet briefven van ghebuer» lycke rechten, daer byeleken verboden es ter causen voorscreven
})eeneghe hooftsluutinghe te vercryghene, welcke briefven diermen
» een jaer naer de date vande publicatie van dien ghedaen inde pro})chiekercken oft andere ghecostumeerde plaetsen; welcke briefven
» men vercrycht ende haelt anden greffier daer vooren betaelende
)}xx gr., ende alzoo verre als eeneghe poorters van Aelst hemlieden
» jeghens de zelve briefve opposeren, blyfvende by de hoofsluutinghe
» by hemlieden te dier cause ghecreghen, zoo renvoyeren die van
» Aelst terstont de zelve zaeke ten coste vanden impetrant ende alzoo
})verre alst promptelyk blyct vande callenge ende anspraek, ooc zoo
» renvoyeren zy allegerande stycken ende zaeken daer huerlieder
» poortere ghelitiscontesteert
heeft, eyst ooc dat naer tperpetreren
» vanden stycke ofte maeken vande callenge de poorters zouden mo» ghen vercreghen hebben, ende dit al thuerlieder coste ende ooc he» taelende de coste vander oppositie ofte opposanten tAelst compa» rerende in persoone mits datter anne eleeft.
» Ende in zaeken die tAelst bliven ter eausen van eeneghe boe» ten ofte brueken, de baillu van Aelst maekt hemlieden heesch en:de
» heescht hemlieden facteurs zulcke boete sKeysers proffyte als men
» aldaer useerende es te wysen, niet jeghenstaende dat ter plaetse
» vanden stycke ende mesure nedere ofte mindere boeten waeren.
» Dezelve greffier, ghezien zekere zaek tusschen den baillu van
» Lede(berg) jeghens Jan vander Meere, die aldaer ghearresteert ende
» reele zekere ghelaeten, van aldaer te rechte te staene ende tghe» wysde te betaelene, hilt dezelve zaeke overe ghelitiscontesteert.
» Die vande stede ende poort van Gheerdsberghe useren van ghe» lycken in allegherande zaeken, hoedanich die zyn, preter de ghoene
» die huerlieder by de concessie ofte ordonnantie vander K. Mat
» vanden jaere 1543 (?) benomen zyn, te weten ...
» Ende voorts van alle andere zaeken :daer ter plaetse van den
» stycke ofte mesuse oculaire kennesse, veue ofte inspectie behoort
» ghenomen te zyne, twelck aldus binnen dezelve stede myns voor» nomden heere ende proost verclaersden Adolf van Quyckelberghe
» als ontfanghere ende Adriaen Milot, greffier der zelve stede ...
» Voorts angaende de beslooten lettren dewelcke by dye van Aelst
» ende de voorseyde van Gheersberghe ter ontslastinghe ende sla» kinghe vanden persoonen poorters wesende ofte huerlieden meuble
» goet, onder wat jurisdicte de zelve binnen den Iande van Aelst zyn
» ghearresteert, gheimpetreert woorden, en es men de voorseide niet
» langer ghehauden te obedierene dan terminne van eenen jaere, ende
» zyn de zelve daer naer impertinent ende van gheen weerde » (9).
(8)

(9)
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D.w.z. dat men brieven van « terugtrekking » kan bekomen, die de brieven van ({oproeping» zonder kracht laten voor de burgers, schuldig in
deze zaken. Deze brieven moeten in de parochie openbaar gemaakt worden en behouden hun kracht gedurende een geheel jaar. Indien de burger
nochtans de zaak voor de rechtbank brengt, spreken de schepenen de
« terugtrekking » uit ten nadele van de opposant, wanneer het hun toeschijnt dat de vervolging reeds voor een ander tribunaal is gebracht.
Reg. 30, fol. 187.

Terecht mogen we besluiten dat veel verwarring bestond in de
toepassing van wetten en rechten te Ledeberg. dat, afhangend van
de abdij van St-Pieters, gelegen was in het Land van Aalst. Naast het
grondgebied van de Dries, eigendom van dat Land, lag de heerlijkheid, wier inwoners zo dikwijls beroep deden op hun afhankelijkheid
van het Land van Aalst, en bijgevolg ook de voorrechten van deze
« castelrie» wilden delen. Maar vóór het gerecht kregen ze doorgaans
ongelijk, zoals blijkt uit zo vele voorvallen. O.a. ({Ontfanghen van
» de hoyrie van Jan de Mil, woonende te Lede in Ledebergh (dus
» buiten de Rietgracht) over beste hooft, ende was een coeiken ver» dinct omme lij sc. par. Nota dat de baillu van den lande van Aelst
» dede calengieren tzelve beste hooft; maer de proost dede zo verre
» als dat hy afhielt ende liet de kercke ghebruucken » (10).
Door een eerste overeenkomst van 27 Februari 1464, had de abdij
er aan verzaakt het beste « kateel» nog te eisen van erfenissen van
burgers overleden buiten de Heuver- en Kortrijkse poorten. Maar deze
akte, volgens haar inhoud, was op Ledeberg niet toepasselijk, en
werd er nooit uitgevoerd. Op 24 November 1520vinden we een nieuwe
overeenkomst, die op algemene manier vaststelt dat voortaan ook de
inwoners binnen de Rietgracht vrij zijn van het beste ({kateel » aan
de abdij. In het begin van dit akkoord schijnt gans Ledeberg begrepen te zijn in deze vrijstelling. In die jaren trouwens treffen we geen
voorbeelden aan van het opeisen van het « kateel » in Ledeberg door
de prelaat. Maar na de uitspraak van de Raad van Vlaanderen in 1533,
dat Ledeberg. als gebied van het Keizerrijk, voortaan deel zou uitmaken van het Land van Aalst en tevens delen in de voorrechten der
steden Aalst en Geraardsbergen, dacht de proost vrij te zijn van de
verbintenissen van 1520, wat Ledeberg aanging. Daarom hernam hij
de oude gewoonte (ril. het beste « hooft» te eisen in Ledeberg), en
dit met meer zekerheid (tegen de schepenen van Gent), omdat de stad
door Kare~ V, na haar opstand, zodanig verslagen was.
We zien aanstonds de toepassing ervan:
« Beste hooft over Pieter van den Damme die bleef over eenen
hoywaghene ende was poorter van Ghendt : eene coe ghedinct om
vj lb. par. (11) Item van een beste hooft achterbleven by den
overlydene van der huusvrauwe van Pieter van den Damme, dwelc
was eene coe ende dese persoone was poortresse. Comp iij lb.
par.» (12).
Wanneer de schepenen in 1545 hun klacht voor de keizer droegen,
antwoordde men hun, uit naam van de prelaat, door de overeenkomst
van 1520, dat hun gezag en hun voorrechten ophielden aan de grenzen
van het Keizerrijk (13).
Bleef de Dries tot aan de Franse Omwenteling eigendom van het
Land van Aalst? Verdere opzoekingen zullen dit wellicht uitwijzen.
Doch het is zeker dat in 1775 de St-Jorisgilde van Gent de toelating
»
»
»
»
»

(10) Reg. 30, fol. 161, Rekemrig van 1464.
Ol) Rekeningen van 1542, Reg. 30, fol. 164.
(2)

Ibidem.

(3) Beden, a.w. blz. 321-322.
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vroeg aan de prelaat van St-Pieters (niet aan 't schependom van
Aalst), om op de Dries van Ledeberg hun stang op te richten voor hun
schietoefeningen. En de abt willigde hun verzoek in om de stang te
laten staan, ten einde wekelijks, tijdens de zomer, schietoefeningen
te kunnen doen.
Hoelang de « castelrie» van Aalst te Ledeberg zelf en op zijn
inwoners haar privilegies en wetten heeft toegepast, of willen toepassen, is niet met zekerheid te zeggen. Begin lS" eeuw ontmoeten
we geen vonnissen noch twisten meer. Het laatste woord bleef aan
de abdij van St-Pieters, die ook door de Franse Omwenteling alle
eigendommen en voorrechten verloor en die zelf afgeschaft werd.
In lS05 wordt Ledeberg een zelfstandige gemeente.
TURNHOUT.

P. Petrus B. de Meyer:

Wat aten onze arbeiders cin de kost li ?
(Erembodegem

1734)

De pastorij van Erembodegem
werd in 1734 grondig hersteld. Uit de rekeningen van pastoor Mer cier vernemen we wat onze stielmannen
en arbeiders die « in de kost werkten» in die tijd zoal te verorberen kregen:
« ... terwylen het werckvolck in den cast alhier gewoon is smor zens ten
acht uren te hebben hunne soppe ten minsten met boter ende braadt, ende sy
hier noch altijdt wat toe hebben gehadt naer den tyde, snoenens eene gestoefde
potagie met een goede portie vleesch, ende dan de boter als smorgens,
t'savondts eene soppe ofte salade, altemets vleesch daer by ende voorts de
boter als voren, op de maegere daegen hebben sy gehadt hunne portie visch
aft wel eyeren, soodaenige cloecke mannen sullen wel om twee stuyvers elcke
maeltydt vereten in boter en broodt alleen, sonder het drincke bier, dan noch
boven het bier ter maeltydt wordt hier het zelve gegeven ten tien uren en ten
vier uren ... »
(Ker~archief

Erembodegem.

Bundel

5).

Valère

EREMBODEGEM.

Gaublomme.

Niet erg honkvast
Judocus Emmanuel Jonck, 29 jaar, « geboren der Praterije
van Schaerbeeck, schependomme van Aelst, boerenaerbeyder
woonende in de vs. praterije
bij sijne ouders, die aldaer landtneirmge
sijn doende», was in Mei 1769 van
huis vertrokken en als paardenknecht
gaan wonen bij pachter Claes de Brouwer te Drogenbos, waar hij twee maand en half bleef. Daarna was hij drie
weken geweest in de Posterijen te Genappe, waarna hij zeven dagen zijn kosten gekocht had bij een brouwer te NijveL Zonder werk en zonder geld, ging
hij dan als een verloren zoon naar Aalst terug en kreeg van zijn ouders 40 gulden (een hele som). Daarmee trok hij er opnieuw van door en nam zijn intrek
te Zellik, « in het Huis van Oostenrijk », bij van der Hellick, « ten eynde binnen
Brussel eenen dienst te soecken ... » Op Zondag 9-11-1769 was hij « gegaen met
den sone van v . d. Hellick om te achtervolgen
eenen man die een peerdt gestolen hadde ».
Het is bij die gelegenheid dat onze zwerver zelf aangehouden werd en vertelde wat we hiervoren lazen. Men liet hem echter los.
(Dross. v. Brab., nr. 150).
ST-GENESIUS-RODE
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Constant Theys.

FONS VAN DE MAELE
de w-e/l-~man-dicAtell-.

IV. De Dichter.
Wij weten hoe de kleine
Fons, van in zijn schooltijd,
verslingerd was op vaders leesen vertielavonden. « Ik geloof
niet dat er toen op de wereld
nog een gelukkiger stervelingske was dan ik! », schrijft hij.
Zijn oudere broer, Frans,
fabriekwerker te Aalst, bracht,
uit een bibliotheek dezer stad,
de boeken van Conscience, de
beide Sniedersen, Ecrevisse, Lodewijk Janssens, Juul Verne en
anderen mee. Het hoeft niet gezegd, dat Fons de gelegenheid
benutte, om ook deze bundels
ter hand te nemen. Bij Conscience en Snieders leerde hij
« beminnen al wat goed. schoon
en edel is, maar vooral de natuur ».
In 1885 moest Frans Van
E.P. Emiel Fieerackers, S.J., die, tijdens
de Maele loten en trok een verzijn sub regentschap
te Aalst, dichter
keerd nummer; hij werd dus
Van de Maele heeft gevormd. - Tekesoldaat. « En als er ooit iemand
ning H. Str ick.
geschreid heeft om de noodlottige uitslag van een regiem, dat zoveel twist en tweedracht tussen
buren en dorpelingen, zoveel verdriet en armoede in de huisgezinnen, zoveel brave jongelingen van de goede op de slechte weg heeft
gebracht », dan was het voorzeker Fons, die in deze dagen ontroostbaar bleek. En toch had hij het misschien aan Frans' legerdienst,
naast de genade Gods, te danken, dat hij aan poëzie deed. - « God
is de regelaar van het mensenleven », schrijft de dichter, « en in méér
dan één gebeurtenis heb ik zijn vinger menen te zien ».
Frans'militair zakboekje, dat nog bestaat, vermeldt het zevende
linieregiment te Antwerpen, eerste bataljon, vierde kompagnie,
stamnummer 43.337,klas 1886.Zijn kapitein bemerkte algauw, dat hij
hier met een propere soldaat te doen had en nam hem als. oppasser.
Zo geraakte Frans aan een dubbele soldij: de gewone van iedereen
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en het drinkgeld van zijn officier. Dit alles werd echter bij hem geen
dririk-, maar leesgeld '
Op 2 Oktober 1886verscheen te Antwerpen « De Vlaamsche Illustratie », een blad voor alle standen, dat zuiver voedsel voor de steeds
toenemende leeszucht wou bieden. Het kostte 0,10 fr. en Frans kocht
het elke week; na gebruik stuurde hij het naar huis. In dit tijdschrift
las' Fons zijn eerste dicht jes. Zijn voorliefde ging naar de verzen van
Karel Quaedvlieg (1). « Hij leerde ze van buiten, zegde ze gedurig in
zijn eigen op en zou het honderdmaal gedaan hebben, en immer met
even veel geestdrift en bezieling».
Van toen af « stond het vast: Fons zou ook dichter worden, deze
kunst was al te schoon! - Hij begon N maar op los te rijmen, zonder iets van de regels der poëzie te kennen, en op zijn minst genomen, 'met een paar taalfouten in elke regel. Dit is niet te verwonderen
van iemand, die maar tot zijn tiende jaar studies heeft gedaan aan de
Universiteit van zijn dorpke ! »
Uit een interview vernemen wij dat hij reeds probeerde te dichten op vijftienjarige leeftijd. « Aldra », schrijft Fons, « waren er een
hele hoop karamellenverzen klaar », « geen pereltjes van het zuiverste
water », lijk men licht begrijpt.
In Juni 18S8, of het hoogmoed was die hem dreef, hij wist het
niet, verstoutte hij zich, een dicht je naar een weekblad te Aalst te
sturen. 't Werd opgenomen en nog wel met zijn naam eronder 1. ..
« Wat er toen in mijn hart is omgegaan, zal ik nooit aan iemand kunnen zeggen !» verklaart hij. « Ik kon mijn eigen ogen niet geloven.
Ik voelde mij de wereld te rijk' Een tweede, een derde, een vierde
gedicht werd geweigerd, een vijfde weer opgenomen. Zo ging het
enkele jaren voort en al wat geschreven werd, bewaakte en bewaarde ik, als een gierigaard zijn schat ».
Een onderpastoor bracht Fons in betrekking met frater Emiel
Fleerackers, die van 1904 tot 1908 als subregent in het Jezuïetenkollege te Aalst verbleef. Op een Zondagvoormiddag klopte hij er aan,
met de groeten van de parochiegeestelijke. Hij had niet weinig vrees
in het hart en een « bundel min of meer (jawel, méér) verfrommelde
papieren en gazetknipsels op zak ». De frater stopte hem een boekje
in handen, handelende zowat over alles wat men noodzakelijk welten
moet om een onberispelijk gedicht te scheppen. - « Studeer dat eens
op uw best, zegde hij goedig, en als Gij nadien nog verzekens schrijft,
kom ze mij eens tonen, wij zullen zien of Ge vorderingen maakt »,
Wanneer Fons, thuis gekomen, dit boekje opensloeg en al die
onverstaanbare woorden en zonderlinge tekens zag, dacht hij, daar
van heel zijn leven niet wijs te zullen uit worden. Hij zat dan ook
heel wat avonden en halve nachten op de zolder - dat men nu ndg
zegge dat hij geen hoge studies heeft gedaan! - te blokken om toch
(1) Karel Quaedvlieg werd geboren te Valkenburg
in 1850. Hulpapotheker
te
Hasselt, had hij steeds, onder 't pillekes draaien, een papiertje bij de hand,
omeen dicht je neer te schrijven. H'ij gaf twee verzenbundels uit: « Simon
de Toovenaar»
en « Latruda ». Hij kwam in 1901 onder geheimzinnige
omstandigheden
aan zijn dood te Stokrooi.
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maar iets van dit boekje in het hoofd te krijgen. Met geduld, goede
wil en volharding ging het toch; en naarmate hij zich de wetenschap van het boekje eigen maakte, koelde zijn geestdrift over zijn
vroegere verzen en zag hij langsom beter in, hoe nietig en hoe onbeduidend zij waren. Hij bleef be-vriend met zijn leider. kreeg boeken
en al wat onderricht van hem en weldra was hij in staat een degelijk
ver zeken te schrijven.
In Fons'vorming dient nog een derde geestelijke vermeld, nl.
E.H. Kamiel van Landuyt, gebaren te Vinkt in 1855 en pastoor te
Erembodegern van 1903 tot 1913. Toen deze vernam dat er op zijn
parochie een vriend der MU~E'nwoonde, bracht hij hem een bezoek,
en, bij de woorden van waardering, gaf hij Fans, in 1907 en 1909,het
tweede en derde deel van Pater Bauwens' « Zuid en Noord». Beide
banden bestaan nog en in het tweede deel vindt men deze opdracht,
eigenhandig door de herder geschreven: « Aan Alfons Van de Maele,
dichter vim Het Kruisken ».
Het eerste deel van « Zuid en: Noord», uitgegeven in 1901, kreeg
hij vroeger, wij weten niet van wie. Geen boek is, naar zijn eigen
ge tuigenis, « ooit beter op zijn plaats gekomen» dan dit. Moeder
naaide aan de binnenkant van zijn jas een. zak en daarin ging « Zuid
en Noord I » met hem mee naar het werk, op wandel, overal.
Nog andere handboeken waren hem dienstig. Zo lezen wij vóóraan de bloemlezing « Onze Dichters 1830-1880» van Coopman en de
la Montagne :
« Wat 't hart veredeld, 't harte boeid
Wat mij de ziel van 't schoon laat smaeken
Wat mij voor eer en deugd doet blaken
Is door dit boek in mij gevloeid. 1901. »
Het enig Nederlands woordenboek, dat WIJ lil zijn bibliotheek
vonden, is'; RK Kuipers' Volledig Woordenboek der Nederl. Taal.,
Amsterdam 1893,Hoste, Gent.
De Aalsterse drukker Piet van Schuylenbergh, die ook dichtjes
van Fons en frater Fleerackers in zijn weekblad opnam, gaf rond
Nieuwjaar 1908 de eerste bundel « Verzekens » uit.
« Die simpele, zo warme en zo hartelijke verzekens namen hun
vlucht. Een vlucht? Niet zozeer een vlucht! Maar ze fladderden van
het eerste ogenblik af, in 't Aalsterse rond als dat uitgebroken mezennestje : tak-op, tak-af, tak-om of liever; de harten in! En de mensen ondervonden dat er iets roerde in Erembodegem, iets dat stil sprak
en stil zong, stil en effen, maar inderdaad sprak van de grootste en
heiligste dingen ter wereld: God en ziel, kerk en huis, werk en gebed,
plicht en vreugde, vrouwen kinderen». (E.P. Fleerackers, S.J.).
Toen Jef Scheirs het bandje van één frank, met rood omslag en
de vermelding « werkman-dichter»
in een uitstalraam zag liggen,
dacht h ij aanvankelijk met een « voorloper der bolsjevistische levensbeschouwing» te doen te hebben en hij kocht « met een zekere argwaan en tevens nieuwsgierigheid het rode boekje van de onbekende
dichter 1... »
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Na betrekkelijk korte tijd was de oplage van 1000 ex. uitverkocht en verscheen ter zelfde « drukkerij Dirk Martens» een tweede
uitgave van twee duizend exemplaren, « Verzekens voor ons Volk».
De titel komt wellicht van Fleerackers, de inleider, maar dekte volledig Van de Maele's opzet: schrijven voor de massa. En onder de
massa richtte hij zich vooral tot zijn « broeders, de werklieden», tot
« ons christelijk werkvolk».
In 1910 kwam een tweede bundel klaar, doch frater Fleerackers
verbleef nu te Dublin, om zijn studiën in de godgeleerdheid voort te
zetten. Zulks bleek geen bezwaar! Fons schreef hem, of hij de dichtjes kon nazien en, alvorens te verschijnen, ondernam het handschrift
de reis naar Ierland. In die dagen leefde Fans « in gedurige vrees dat
het schip met zijn kostbare lading naar de kelder» zou gaan; maar
zijn schrik bleek ongegrond en alles verliep best!
Hetzelfde jaar zag de tweede bundel « Verzekens voor Huis,
Hart en 'Werk», het licht. Weer duizend nummers. KH. Jan Hammenecker schreef het woord vooraf. Deze bundel werd een weldoener,
nl. de KH.P. Cosijns, uit dankbaarheid en vriendschap opgedragen.
Fieneke, samen met Alfons Verleysen, haalde de uitgave met de bakkerskar naar huis. Na '14-'18 herdrukte De Standaard dit boekje als
« Verzekens voor ons Volk », nog eens op duizend exemplaren. Deze
nieuwe druk was niet helemaal gelijk aan de eerste: sommige gedichten vielen weg en werden door andere vervangen.
1922. Nummer drie, oplage duizend, « Nog Verzekens voor ons
Volk», met een inleidend woord van Jef Crick, kwam van de Standaardpers. Prijs: drie frank.
1923 bracht nummer vier. « Verzekens voor ons Volk », op duizend exemplaren. De titel van het handschrift luidde: « Verzekens
voor Huis en Volk ». Theodoor van Tichel n stelde vast, dat onze mensen op Fons'dichtjes vlogen, « lijk spreeuwen op verse krieken ».
1928'ging niet voorbij, zonder een nieuw geesteskind, het vijfde.
Weer « Verzekens voor ons Volk »0, lijk het bij Warden Oom immer
heette: « Uit ons Volk, Voor ons Volk». « Pater Marcel, Kapucijn,
stelde de schrijver voor.
In 1933 verschenen « Nieuwe Verzekens », op vijfhonderd exemplaren, zonder inleider, deze keer, hoewel hij die licht had kunnen
vinden! Lijk al de overige is ook dit deel sinds lang uitverkocht.
1938. De « Centrale voor Volksontwikkeling van het Algemeen
Christelijk Werkersverbond » gaf een « Keur» uit, met een oplage
van vijftienhonderd. Deze bloemlezing, ook uitverkocht, mei woord
vooraf door Dom Modest van Assche O.S.B., bevat tevens een levensschets van de dichter, een mooie foto en een lijst der muziekuitgaven.
1948. Bij de tiende verjaring van Van de Maeles overlijden verscheen bij « De Beiaard» te Zottegem: « Honderd Verzekens voor
ons Volk», een nieuwe bloemlezing. Deze bundel bevat een inleiding van KP. De Volder, hoogleraar te Leuven, een portret en een
afdruk van Fans' handschrift. Deze uitgave is nog verkrijgbaar.
Talloze gedichten, waarvan menig ongebundeld, werden gepubli0
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ceerd in allerlei tijdschriften. Noemen wij o.m.: « De Koornbloem »
en « Vlaamse Landbouwalmanak » der Aalsterse organisatie « Redt U
zelven », « De Volksstem », « De Vrije Werker », « Klokke Roeland»,
«De Werkman », . « Stemmen uit het Juvenaat» der Broeders van
Joannes de Deo, « De Textielbewerker », « Ons Volksblad », « De
Volkswil», « De H. Familie», « Zonneland », van de Eucharistische
Kruistocht, (2) « Ons Volk ontwaakt», « Ons Land», « Averbodes
Weekblad », « Omhoog», Zondageditie voor katholieke huisgezinnen te Utrecht, en de « Gazette van Detroit» (Amerika). De scheurkalender « De Druivelaar», sedert 1942 uitgegeven door de drukkerij
Strobbe te Izegem, bracht verzekens van Van de Made in tien duizenden gezinnen. De h. Strobbe drukte ook verscheidene gedichten op
sierlijke wandplaten, zo bijv. ({Wie in ons huiske komt» en « Doe
Gij het zo I» In het toneelstuk van Bertha Dedeken, « De Duivelsput », komen verscheidene stukjes van Fans voor.
In verscheidene handboeken werd Van de Maele niet vergeten.
Noemen wij o.m. «Zuid en Noord» (3), « Bloemenweelde», «In Gods
vrije Natuur», « Voordragen », door Bert de Beis, (C.O.V.) « Om voor
te dragen », (C.O.V. Kring Zuiderkempen), « De Missiedroom der Kleinen» en « De Roep der Verre Landen» door pater Boon, « Vlaamse
Moederlyriek » door Julien Haest, {(Declamatorium voor jonge Arbeiders» door Frans Hugaerts en « Meer geluk» door Sobrietas
West-Vlaanderen.
'
Marnix Gijsen meent dat men Fons'vers « in veel gevallen niet
zal onderscheiden van vele jeugdgedichten van René De Clercq ».
(De Standaard, jg. '37. Over R. Herreman : Vlaamse Arbeiderspoëzie).
Een ander dichter, Karel Vertommen, getuigde in deze zin: Van
de Maeles verzekens staan tegenover de poëzie in dezelfde verhouding als sommige goedgeslaagde werkjes van huisvlijt tegenover
andere kunstuitingen. Dit is niet kleinerend bedoeld. Niet alle vogels zijn nachtegalen, maar we zouden niet graag de roep van de koekoek missen in hun koor. Vanuit esthetisch standpunt kunnen wij
nauwelijks van dichtkunst spreken. Maar wanneer we zijn verzeksns
als volkskunst beoordelen, krijgen ze daar een ereplaats».
Evenmin als de romanschrijver met .de leus: « Uit ons Volk,
Voor ons Volk», behoorde Van de Maele tot een « vereniging ter
onderlinge bewieroking », (J. Persijn: Aesthetische Verantwoordingen, 38) en evenzeer als bij Warden Oom (A. Dernedts : Edward
Vermeulen, 93) was dit bij Van de Maele een der oorzaken zijner
miskenning. Hij bleek daarbij zo eenvoudig, niet naar de mode. Hij
was geen « raadselsschrijver of uitvinder van rebussen, zoals sommige moderne dichters, die ievers in een warnest van woorden en
beelden een vonkje inspiratie hebben neergelegd: een paasei in een
(2) De bekende tekenaar Joz. heeft in dit blad 'enkele dichtjes uitgebeeld. Zie
bijv.: 21-1-1934, « Schraap », 24-6-1934, « Klokska luidt, School is uit ».
(3) In het eerste deel, zestiende uitgave, 1930, schrijft E.P. Bauwens, S.J.:
« Ongezochte
eenvoud,
christelijke
blijmoedigheid,
diepe godsdienstzin,
naast een wonderbare
aanleg voor rijm- en dichtkunst
treffen de lezer
bijna op iedere bladzijde )J.
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hooischelf!» (« De Mandelbode », 13-3-38). Hij was ook « maar» een
werkman ...
Wij weten het wel, bij Van de Maele is veel kaf. « Sommige versjes zijn toch wat suikerzoet of banaal sentimenteel» schreef A. Boon
(Boekengids, 1927, 17). Het varwijt dat Persijn Jörgensen maakt
(« Levensleugen en Levenswaarheid » Inleiding, 11) geldt ook voor
Van de Maele : « 't Schijnt hem vooral te doen om veel te schrijven
voor de goede zaak!» De « preektoon, de zedenlessenverkoop » (A.
Demedts, « Nieuw Vlaanderen» 12-7-41) maken menig stuk onleesbaar. - Maar, daarnaast,' hoeveel sterke brokken, nl. deze door
Marnix Gijsen bedeeld.
Men noemde Gezelle « de Westvlaamse nachtegaal», en Pol De
Mont « de Brabantse leeuwerik». Welnu, wij zouden Van de Maele,
om zijn eigen woord te gebruiken, kunnen heten: « de mus» (zesde
bundel, blz. 41) uit de Dendervallei ! Maar, wij denken daarbij aan de
woorden van Hugo Verriest, op de Gezellehulde te Brugge, in 1905:
« Wij zijn preus met de nachtegalen, en beminnen ook de meerlaans,
de Ieeuwerken, de vinken, de mezekens en tot de mussen toe, als zij
snel- en felgebekt zijn en uit de natuur met eigen verfijnde kunst
hun liedje schuifelen. En 't zijn immers geen fijne kunstenaars alleen, die moeten proeven en smaken; het volk, het Vlaamse volk
mdet er mede leven, juichen, genieten, het moet ermede omhoog,
naar boven! »
Jozef De Voght meent echter dat Van de Maele meer deed dan
« mussen ». - « 't Lijkt veeleer op de slag der vinke. En als 't U belieft, vink dan voort voor ons volk l » (Boekengids, 1933, Nov.).
Jet de Geest.

SINT-AMANDSBERG.
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Vissen op de Aalsterse stadsgrachten in 1421
De Stadsrekening
over het jaar 1421 vermeldt in een post dat op de « neederste veste», bij de Verloreneest-poort,
« ghevijscht » werd, vermoedelijk wel
door het aflaten van het water. Vijftig karpers werden gevangen. Deze werden
ingeruild tegen 200 « antenoyse»
(visjes van één jaar oud), die dan « weder
up de vesten ghespijst»
werden. Daarenboven
werden « vier ketele witter
vysche » eveneens op het water der vestingen gezet, « omme de snoucke diere
up zijn ». Deze witvissen ko tten 40 schelling.
(RA Brussel, Rekenhof, rrr 31426, fO 76 vv).

Jozef van Cleemput.

ANTWERPEN.

Kerkdiefstallen in de Denderstreek
Een kleine

aanvulling

bij het artikel

van blz. 109.

Lebbeke. - Antoon Frans Joostens, 46 jaar oud, geboren te Dendermonde,
koster, verklaarde
dat in 1777 de offerblok {(staende op het kerckhof tegen het
beender huys : twee- of driemaal opengebroken
werd. - C.T.
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OUDE GESLACHTEN UIT HET LAND VAN AALST

Het Geslacht Baeten
De familienaam Baten behoort tot de vrij talrijke « moedersnamen» en betekent « zoon van Bate». Bate is een gewone familiare
vorm van Beatrijs. Zulke naam kon op verschillende plaatsen ont:staan en de vele naamdragers. over hef gehele land verspreid, hoeven
daarom geen verre verwanten te zijn. Er is ook Verbaten, soms verkort tot Verbaete, Verbaet, « zoon van Vrouw Bate».
Het geslacht dat hier behandeld wordt was reeds te Erendegem
gevestigd in de 15"eeuw, zoals blijkt uit velgende tekst uit een leenboek van 1475 (1): « Lievin Battin (2) tient en fief de la maison
d'Erpe xxx verges de terre gisant en son man oir scitué en la paro],
che d'Eerdeghem».
In de 16° eeuw zijn er, te en rondom Erpe, reeds verschillende
takken te onderscheiden, waarvan de onderlinge verwantschap moeilijk uit te rnaken is, daar d~zelfde voornamen, Lieven, Pieter, Jan,
.Joos, Bartholomeus, veelvuldig voorkomen. Wij hebben ons bepaald
tot het opvolgen van één tak uit Erpe; maar zelfs de afstamming van
die éne tak konden we niet volledig uitwerken. Wij hebben ons hier
beholpen met gegevens uit eigen archief (3) en uit dit van DL med.
Hubert Baeten, te Denderleeuw, die ook de inlichtingen uit de parochiale registers bezorgde. Verder hebben wij de schepengriffies van
verschillende gemeenten uit het Aalsterse, bewaard op het Rijksarchief te Gent (o.a: van Erpe, Erondegem, Burst) geraadpleegd (4);
maar aangezien het archief van Erpe, van de 16" eeuw, zeer onvolledig bewaard bleef, hebben we, voor de oudste generaties' (I - IV)
schier alleen kunnen steunen op de leenverervingen beschreven in
het oudste rentenboek der heren van Erpe, uit het jaar 1566,waarin
gegevens voorkomen die twee, drie generaties hoger opklimmen dan
de toenmalige renteplichtigen, en waarbij ook hun nazaten vermeld
worden tot ver in de volgende eeuw (5).
Tot deze familie behoorde ongetwijfeld ook Bartholomeus Baten,
geboren vermoedelijk te Aalst omstreeks 1515, al vroeg een aanhan(1) Copie uit de 17° eeuw, op los blad, in mijn bezit.
(2) De klerken uit de Burgondische
tijd zagen er niet tegen op de namen te
verfransen.
Hier is natuurlijk
een Lieven Baten bedoeld.
(3) Familiearchief
de Waepenaert,
in mijn bezit.
(4) Ook dh. Theo Baeten, schoolhoofd te Outer, verschafte' nuttige archiefexcerpten,
o.a. betreffende
leenaangiften
(RA Gent, Kastelnij
Aalst).
Nochtans kon de tak waartoe hij behoort vooralsnog niet aangeschakeld
worden bij de hier gepubliceerde
stamboom.
{5) Dit belangrijk
register;
waaruit
we reeds de plaatsnamen
publiceerden
(J. Lindemans,
Plaatsnamen
uit het Aalsterse:
Plaatsnamen
te Erpe, in
Mededelingen ... Vla. Toponymische
Vereniging
te Leuven,
XIII, 1937,
1-16), draagt voor opschrift:
«Dit is de heerlijcke
rente mijns heeren
van Erpe ter eausen van de heerlichede
van Erpe, toebehoorende
Mher
Franchoys,
Riddere, Heere van Erpe, Erondeghem,
Otterghem,
Laerne,
etc.». Familiearchief
de Waepenaert,
in ons bezit.
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gel' van de Reformatie, schrijver van in het Latijn gestelde werken
over opvoeding in Calvinistische geest, hierom vervolgd en herhaalde
malen in de gevangenis geworpen; hij vestigde zich te Gent, maar
moest ten slotte de wijk nemen naar Rostook in Duitsland, alwaar
hij overleed op 24-1-1559.Zijn zoon, Mr. Lieven Baten, was professor
in de Geneeskunde te Rostock, °Gent 1545, t Rostock 1591. Een andere zoon, Pauwel Baten, werd, in 1566, op twintigjarige leeftijd gehalsrecht. omdat hij de pastoor van Ophasselt met stokslagen te lijf
was gegaan (6).
Het is wel eigenaardig hierbij aan te stippen dat, in het bovenvermeld rentenboek van 1566,herhaalde malen een Lieven Baten fs.
Bartnotomeus
vermeld wordt, aldus: ({Lieven Baten fs, Bartholomeeus, bij coope van Lysbette Baten, uxdr Peeters Hoffelincx, over
d'horye van Pieter Baten fs. Cornelis, over Cornelis Baten. Nu Arent
Baeten fs. Lievens »; ({Lysbette Goossens, Mr. Lieven Batens wijf fs.
Meeus »; « Anna Baten fa. Lievens fs. Bartholomeeus, over Pieter
Baten ». Daar we hier met een tijdgenoot van de Rostockse professor te doen hebben, kan men zich afvragen of deze persoon niet
bedoeld werd. Het blijkt echter niet het geval te zijn: in een schepenbrief van Erpe, van 1598, wordt een « Mr. Lieven Baeten, gesworen landmeter» aldaar genoemd. Toen was de naamgenodt te Rostock reeds overleden. Toch zal er wel een verwantschap bestaan
hebben tussen al deze homoniemen. - In 1565 zetelden samen in de
schepenbank van Erpe : Joos Baten fs. Joos en Jan Baten fs. Pieters;
nog een bewijs dat er in de 16e eeuw, te Erpe, reeds tamelijk van
elkaar in verwantschap
verwijderde
takken van dit geslacht te onderscheid n vallen.
Het wapen van de familie BAETEN
staat afgebeeld in een 18d-eeuws handschrift, met gekleurde blazoenen versierd, betreffende de familie de Witte
en aanverwante families (7). Het laat
zich beschrijven als volgt: Gevierendeeld, 1 en ~ i,n zilver drie dwarsbalken
van azuur, in het rechter hoofd een
koek van zavel; 2 en 3 in goud een roos
van keel, geknopt van zilver en gepunt
van sinopel.

Baeten
I. - PIETER BATEN, te Erpe, vader van:
Ir. - PIETER BATEN fs. Pieters. te Erpe (eerste helft van de 16" eeuw).
gehuwd met Josine van den Steene, dochter van Kerstiaen fs. Jans; - ouders
van:
(6) Zie een omstandig relaas hiervan, uit de Kronijk van van Vaerriewijck,
bij de Potter en Broeckaert,
Geschiedenis
der Gemeenten van Oost-Vlaanderen. Ophasselt, blz. 18-20.
(7) Familiearchief
de Waepenaert.
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Hl. - JAN BATEN fs. Pieters, schepen. van Erpe 1565-1577, nog in leven
15HO, x Maria de, Haese, dochter
van Pieter
de Haese fs. Goosens ' en van
Beatrys de Hondt fa, Nicolaes; ouders van:
1. Pieter, volgt;
dricx. (Vlissingen).

-

2>, Maria,

x 1. N iclaeys

2. Jaspar

Lancksweert;

Hen-

IV. - PIETER BAETEN fs. Jans (8), meier en baljuw van Erpe...
1612
1636, brouwer aldaar; verkreeg,
bij koop, 26 dagwand leengoed te Erendegem.
waarvan
hij het verhef deed, vóór het Leenhof van Aalst, op 18-2-1614; 0 ca.
1565, t 1636; x Elisabeth
Moens, dochter van Joos Moens en Kathelijne
Breeckman,
kleindochter
van Adriaen
Moens, schepen van Erpe 1561 (zoon
van Joos Moens fs. Adriaens,
schepen van Erpe, en van Margriete de Bock
fa. Pieters)
en van Joanna Vranckx
(dochter van Henric Vranckx en Beatrys
van Waes) , alsmede van Goossen Breeckman
en Kathelijne
van Langenhove);
zij overleed. te Aalst, ca. 1665, op zeer hoge leeftijd. - Uit dit huwelijk.:
1.
2.
3.
4.
6.

Joos, zal volgen onder V;
Kathelijne,
x vermoedelijk.
de Brueckere;
Joanna,
x Co·rnelis Roelandts;
Barbara,
x 1. Jan Roeland,ts" t Z4-3-1638; Z. Jan Droesbeke;
.Jan, x Maria van rre Maele (te Aalst); van wie :
A. Pieter' fs. Jans, 0 Aalst
degem, op 19-12-1667;

1629, verheft

7 dagw.

leengoed

te Eron-

B. Jan fs. Jans, 0 Aalst 3-7-1632, baljuw
en burgemeester
van
Burst 1685-1709, gehuwd met zijn nicht Kathelijne
Baeten fa. Pieters;
C. « JoJ'frouw»
7. Maria,
pe (9).

tsabeau,

t 27-7-1685,

x

8. Pieter, schepen van
Clerck ïa. Jans; van wie:
A. Kathelijne,
B. Barbelken,

« heer»
Burst,

0
0

x Jacques
Jan

Heernaert.

de Witte,

t 9-3-1647;

ca. 1632, x Jan
ca. 1636;

x

meier

Burst

Haeten

en baljuw
29-12-1621,

fs. Jans

van ErMaria

hierboven;

C. Jenneken,
0 Burst
23-3-1639, t ibid. 8-7-1682; x Pieter
man fs. Christiaens,
schepen en baljuw (684) van Burst;
D. Elisabeth;
o 14-Z-1643.

-

E.

Maeyken,

0

Burst

de

4-8-1641; -

Rog-

F. Theodoor,

V. - JOOS BAETEN, 0 Erpe ca. 1592, vestigt zich te Nieuwerkerken,
t al·daar 18-2-1647, begraven
in de kerk;
x Nieuwerkerken
20-2-1621, Elisabeth
Roelandts ra. Stevens fs. Cornelis, t ibid. 26-2-1648; - uit dit huwelijk:
1. Kathelijne,
0 Nieuwerkerken
30-11-1621;
2. Mr. Pieter, 0 ibid. 6-10-1623, x ibid. 8-2-1650, Margriete
Roelandts;
van wie (allen geboren te Nieuwerkerken)
:
A. Elisabeth, 0 12-2-1650; - B.· Simoen, 0 1Z-3-1652, x ... van eer
Waertlen (lieten na een dochter:
Anna x Jan Lievens) : - C. Pieter, 0 7-9-1653; - D. Jan, 0 3-12-1654; - E. Pieter, 0 7-11-1656; F. Pieter, 12-4-1658; - G. Cor nefis, 0 1-8-1660; H. aoudewrjn,
o 28-2-1662; LJosine-Marie,
0
-5-1666. - De meeste van deze
kinderen moeten jong gestorven zijn.
(8) In de leenaangifte
van 18-2-1614 (RA Gent, Kastelnij Aalst) kan men twijfelen of er Pieter Baeten fs. Jans of Preter Baeten fs. Joos te lezen is.
De eerste lezing is de goede, daar uit andere bronnen
(vooral het Rentenboek
van Erpe van 1566) kan uitgemaakt
worden 'dat de brouwermeier van Erpe wel de zoon is van Jan en, o.m., ook vele goederen erfde
van de de Haese's. - Er was nochtans ook een Pieter Baten. ts. Joos, die in
1572-73 het buitenpoorterschap
van Aalst verwierf.
Hij was een zoon van
Joos Baten ts. Joos, schepen van Erpe in 1565, die op het Hof ter Sickelen
aldaar woonde. - Deze tak schijnt uit Erpe verdwenen
te zijn vóór 't einde van de 16e eeuw .
.(g) Zie J. Lindemans.
Het geslacht de Witte, Het Land van Aalst, I (1949),88.
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3. ccrneus, zal volgen onder
4. Maria, 0 ibid. 28-10-1633;
5. Jan, 0 ibid. 24-8-1637;
6. Jacob, 0 ibid. 23-10-1640.

VI;

VI. - CORNELIS BAETEN, te Nieuwerkerken. 0 aldaar 5-1-1626, t ca. 1677
(voogd over zijn minderjarige
wezen is alsdan Jan Baeten, waarschijnlijk
zijn.
broeder);
x Pieryne Strobbe ta, Bavonis
(nog in leven 1704). - Uit dit
huwelijk
(allen geboren te Nieuwerkerken)
:
L Jan, volgt onder VII;
2. Elisabeth, 0 19-4-1654; - 3. Kathelijne, 0 28-2-1656; - 4. Joanna, 0 5-51659; 5. Pieter', 0 27-7-1662; 6. Joos, 0 6-6-1665, x Anna d'Herde: 7. ccrneus, 0 26-2-1668; - 8: Maria, 27-8-1670.
VII. - JAN BAETEN, 0 Nieuwerkerken
11-9-1651, ï ibid. 26-1-1721; x
Aalst 5'-3-1691, Lievine van Bevere (uit Aspelare ?), i" Nieuwerkerken
6-2-·
1730. - Uit dit huwelijk:
L Jan, 0 Aalst 6-3-1691, t Nieuwerkerken
8-1-1777; x Isabella van den
Ber ghe; van wie:
A. dan-Phlltps: - B. Joos; - C. Jan; - D. Charles, t Nieuwerkerken 12-3-1760, begraven
in de kerk, x Angeline de Clercq
(die hertrouwde
met Guido van Lariduyt) ; uit de eerste echt:
a. Marie,.x
Bernardus van Ghijsegem; - b. Isabelle,
x
Gornelis de Gooman; - C. JoaJ1)1a.
E. Catharina, x Peeter van Landuyt; - F. Marie, x Ambrosius
Broeckaert.

2. Petrenetla,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
gen; -

0 Aalst
22-3-1693, x Christiaen oste:
Catharina-Josine, 0 Aalst 10-4-1695, ongehuwd, t Nieuwerkerken
1747;
Pieter-Frans, 0 Aalst 1696, ongehuwd, t Nieuwerkerken
1741;
Maria-Joanna, 0 Aalst 25-7-1688;
Joos, volgt onder VIII;
Maria, 0 Aalst 19-2-1704, t 6-12-1778, x Joos de Clercqj
Carel, 0 Nieuwerkerken
23-10-1706, t Aalst 3-2-1780, zonder nakomelinx Mari,,-Joanna Brijs.

VIII. - JOOS BAETEN, u Aalst 19-1-1702, t Nieuwerkerken
19-12-1766;
x Maria de Corte, uit Lede, dochter van Lieven de Corte en van Barbara
van Hauwermeiren,
t Nieuwerkerken
2-2-1722; - uit dit huwelijk:
1.
2.
3.
4.
5.

t.levina-Mania,
0 Nieuwerkerken
18-3-1745, begijn te Aalst;
Isabella, 0 ibid. 4-1-1747;
.
Pieter-Joos, volgt onder IX;
Jan-Baptist, u ibid. 25-6-1752;
Carel, priester,
onderpastoor
te Burst, Aaigem, Outer, pastoor
lede, 0 Nieuwerkerken
14-12-1756, i 22-3-183l.

te Smet-

IX. - PIETER-JAN
BAETEN, landbouwer-olieslager
te Haselbeke-Aaigern,
burgemeester
van Aaigem-Vlekkem,
0 Nieuwerkerken
6-1-1749, tAaigem
2-51822; x Petronelia Schoupne,
tAaigem
24-9-1792, dochter
van Guido
Schouppe,
burgemeester
van Aaigem. en van Josine-Christine
van Crornphout; - uit dit huwelijk:
1. pieter-Felix,
notaris te Herzele,
Aaigem 20-9-1772, t Herzele 24-101804; x Maria-Jacoba van WayenlJerghej van wie een dochter:
doannaCat-harina, t 1804;
Q

2. Maria-Joanna, 0 Aaigem 21-12-1773, t Nieuwerkerken
13-12-184z" engehuwd;
3. Joanna-Catharina, 0 Aaigem 16-8-1777, t Nieuwerkerken
16-5-1842, ongehuwd;
4. Frans-Alexander.
ongehuwd;

Aaigem

9-1-1780, t St-Gillis-Dendermonde

5. Jan-Baptist, volgt

onder

6. Rosalie,

·28-8-1788,

4. o Aaigem
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0

0

Aaigem

18-11-1846,

X;

JAN-BAPTIST
BAETEN,
13-1-1783, t Nieuwerkerken

+

Nieuwerkerken

21-1-1838, ongehuwd.

brandewijnstoker
te
Nieuwerkerken.
23-5-1848; x Borsbeke 29-9-1818, Ma-

rta-Josepha
de Vuyst, dochter van Geeraard,
notaris te Borsbeke,
24-5-1792, t Nieuwerkerken
9-2-1870; - uit dit huwelijk:

0

Borsbeke

te Nieuwerkerken.
0 ibid.
18-10-1820, + ibid. 31-3van Landuyt, 0 ibid. 2-2-1829,
ibid. 12-12-1881;

1. Pieter-Alfons,
brouwer
1884; x 1-6-1858 prudence
- uit dit huwelijk:

+

A. Valery, 0 Nieuwerkerken
27"2-1859, t ibid. 26-12-1942; x
8-10-1889, Eulalie van de Putte, 0 Essene 24-8-1856, t Nieuw. 7-31938;
B. AHce, 0 Nieuw. 13-2-1861,
Zottegem
28-6-1929; x 5-8-1886,
Emiel de Riemaecker,
notaris te Zottegem;

+

C. Karel, 0 ibid. 29-6-1864, x Nieuwerkerken
ti ne de Veughele, 0 Aalst 12-11-1866, t Schoten
huwelijk' :
a. Alfons,
b. Maria,

0

Schoten,

Valenuit dit
.

20-9-1889; t 16-9-1890;

ibid., 26-9-1890,

0

30-1-1889,
2-4-1943; -

x Hector

üesplechaln;

c. Achiel, vrederechter
van de kantons Kontich-Berchem,
o Schoten. 6-8-1892, x 9-10-1923, A lice van der Aa, 0 Schoten, 4-8-1901; - van wie een zoon: Jan, 0 Kontich, 10-111924;
d. Laura, 0 Schoten, 28-12-1893, x 23-4-1924,
der, 0 Schoten, 4-6-1893, t ibid., 8-8-1940;
e. Bertha,

0

ibid.,

11-4-1895,

Louis de BeI-

t ibid., 17-6-1897;

f. Karel, brouwer,
0 ibid.,
28-6-1896, x St-Job-in-'t
-Goor,
Alice Bcssaers, 0 Antwerpen
11-3-1901; - van wie:
Maria, 0 Schoten,
10-1928; - Karel,

22-6-1927; - Louisa,
0
ibid., 14-7-1930;

0

ibid.,

16-

g. Gustaaf, doctor in de Geneeskunde
te Gent, 0 Schoten,
20-2-1898, x 12-11-1927, Simone van Damme, 0 BeverenOudenaarde,
15-11-1905,
Gent, 11-10-1947; - van wie:

+

Garl,o Gent, 29-10-1928; - Hilda, 0 ibid., 23-7-1930;
Rita, 0 ibid., 27-1-1933, t 8-4-1933: Lieven,
o ibid., 13-5-1934; - Marleen, 0 ibid., 2-4-1937; Frank, 0 ibid., 9-8-1938.
D. t.eonce,
2.
3.
4.
5.
6.

0

ibid. 14-7-1866, t 7-2-1870.

Karel-Jozef,
volgt onder XI;
Constantijn,
0 ibid.
5-4-1822, t ibid. 4-11-1824;
Ivo, 0 ibid. 28:2-1824, t Kamerijk
8-7-1843;
Constantijn,
0 ibid.
22-2-1830, t ibid. 21-12-1832;
Leonee, 0 ibid. 18-6-1835, t Haaltart. 26-5-1876.

XI. - KAREL-JOZEF
BAETEN. doctor in de geneeskunde,
burgemeester van Nieuwerkerken
1861-1911, 0 ibid. 2-2-1826, t ibid. 9-9-1911; x Haaltert 16-7-1861. Eugénie Arents, dochter van Karel Arerits. landbouwer
op « van
der Maeren's hof» te Haaltert, en van Joanna-Christina
Meulernan, kleindochter van Jacobus-Josephus
Arents en van Angelina
van der Maeren. achterldeindochter
van Pieter-Jozef
Arents, drossaard van Kruikenburg
(Ternat),
en
Maria-Jacoba
de Keghel, 0 Haaltert 8-9-1834, t Nieuwerkerken
19-2-1914; - uit
dit huwelijk:
1. Ernest, volgt;
2.
huwd.

Mar.ia-Christina,

0

Nieuwerkerken

5-10-1863,

t ibid.

10-6-1885,

onge-

XII. - ERNEST BAETEN,
doctor in de rechten,
vrederechter
van het
kanton Herzele, 0 Nieuwerkerken
10-6-1862, t Herzele 20-6-1939; x St-Lievens-Esse
8-8-1894, Sylvie van den Bossche, dochter van Dr med. August van
den Bossche, burgemeester
van St-Lievens-Esse,
lid van de Provinciale
Raad
van Oost-Vlaanderen
voor het kanton Herzele, en van Julia de Clippele, kleindochter
van Pieter-Jan
van den Bossche, burgemeester
van St-Antelinks,
en
van Maria-Joanna
de Middeleer,
alsmede van Pieter-Jan
de Clippele, vrede:rechter eerst van het kanton Herzele, daarna van dit van Geraadsbergen,
en
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van Joanna-Catharina
de Clippel, 0 St-Lievens-Esse
9-3-1866; uit dit huwelijk:
1. Jozer-Karel-Maria,
doctor juris, 0 Herzele 18-5-1895, t Gent 14-11-1928,
ongehuwd;
2. Gabrielle-Marie,

Moeder

Clara

del' Monialen

van St-Andries;

3. Hubert-Jozet-Maria,
doctor in de genees-, heel- en vroedkunde
te Denderleeuw,
0 Herzele
20-11-1898, x Denderleeuw,
16-2-1926, Anna de Clippele, 0 ibid., 27-9-1895;
vere,
-

4. André-Maria, priester,
leraar te Ledeberg,
daarna
pastoor te Hundelgem
en te Berchem-Oudenaarde,

0

onderpastoor
te GaHerzele 1-1-1900;

5. Marcel-Leonce-Maria,
burgerlijk
mrinbouwingenieur,
x Berchem-Antwerpen,
Anne Heltebaut: -van
wie:

0

ibid.

21-2-1901;

.

.

Pierre, 0 Kessel-Lo,
25-3-1933; - Paul,
û ibid.,
22-11-1937.

0

11-4-1932; - Jacqueline, 0 St-Pieters-Woluwe,
St-LambrechtsWoluwe, 8-2-1935; - Thérèse,

6. Marie-Lou,ise-Mathilde·,
0 ibid.
22-7-1902, x Gerard-Clement-Valentin
Droesbeque, brouwer te Velzeke, van wie zes kinderen;

7. Victor-Leo-Benjamin,
0 ibid.
o St-Niklaas,
17-6-1909; - van wie:

18-10-1903,

x

Gent,

Jeanne de Jaegher,

Marc, 0 Herzele, 11-9-1933, i' ibid., 19-11-1940; Marie, 0 Gent,
25-6-1936; - Luc, 0 Herzele, 20-11-1941; - Martine, 0 ibid., 29-121942; - Anne, 0 ibid., 4-6-1948, t ibid., 1-1-1949.
8. A i:né-Karel-Maria,
scheikundig
landbouwkundig
ingenieur,
7-1909, x St -Tru ide n, 20-8-1946, Suzanne Jadoulj - van wie:
Yves,

0

St-Niklaas

0

ibid.

15-

21-6-1950.

Hier volgen nog enkele losse nota's betreffende
licht van nut kunnen zijn voor de familienavorsers
:

andere

takken,

die wel-

Wichelen: Lieten zich opnemen als buitenpoorters
van Aalst:
1562,Pieter
Baten fs. Jans, gehuwd met Kathelijne
van der Hoeven Ia. Jans.
1562, Arendt
Baten fs. Pieters,
gehuwd met Lysbette
Bouwens fa. Pieters.
1564, Lysbeth Baten fa. Arents, gehuwd met Jan van Ghiseghem.
(RA Ge,nt, Kastelnij Aalst nr 2039)
lcnnegem:
Sterfhuis
van Lieven Baten, taldaar
22-9-1628, x 1. Jenneken Clays; 2. Pieryntken
van Repinghe fa. Bernaerts,
houderigge.
- Kinderen
uit het· eerste bed: Joos en Jan, meerderjarig
in 1631; Adriaen, 24 jaar; Cathelijne, 22 j.; Marye, 20 j.; Merten, Hl j.; Tanneken,
16 j.; Jenneken,
14 i.: - uit
het tweede bed: Lif'ken (Lieven), 6 j.; Gilleken 3 j. Voogden:
Jan Baten en
Cornelis Claeys. (Schepengriffie
Burst-Bambrugge,.
142)
St-Lievens-Hcutem t Joosken Baeten, 9 jaar, wees van Pieter Baeten f's.
Lievens, t 16-12-1635, en van Anna Lippens. (Sch. griffie St-L.-Houtem,
78)
Erondegem: Jan Baten fs. Joos doet, op 12-3-1649, uit naam van zijn vrouw
Maria van den Berghe fa. Arnouts, aangifte van een leen gehouden van het
Hof ten Stene te Aalst. gelegen
onder Erondegem
op Lysschersvelt,
groot
11/2 dagwand. (Kastelnij Aalst)
20-2-1677, Staat en inventaris
overgegeven
door Marie van den Berghe,
weduwe-houderigge
van wijlen Joos Baten, in tweede huwelijk met Joos van
Keymeulen.
- Kinderen
uit de eerste echt: Joos, Cathelijn
en Pieter Baeten. - Voogden:
Mr. Pieter Baeten en Gillis de Swaef, burgemeester
van
Erondegem.
Bartholomeus
en van Elisabeth
1678; Pieter, 0 ca.
1686; Anna, 0 ca.

Baeten
x Joanna Schockaert,
dochter van Jan Schockaert
Govaerts, tOttergem,
Oktober 1693. - Kinderen:
Jan, 0 ca.
1680; Elisabeth,
0 ca. 1632; Maria,
0 ca. 1684; Cathelijn,
0 ca.
1680. (Sch. griffie Erondegem,
96)

Anna Baeten ra. Pieters,·t
1749, x 1. Lieven
ckaert, schepen van Erondegem,
t 1736.
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Triest

fs. Jans;

2. Jan

Scho-

Heldergem : Sterfhuis van Pieter Baten fs. Gillis, + 18-7-1660, x 1. Maria
de Backer; 2. Kathelijne
Haelterman
fa. Lieven. Kinderen uit het eerste
bed: Jenneken
en Cornelia; - uit het tweede: Joosken, 7 j.; Barbara, 4 j.;
Elisabeth, 2 maand. - Voogden: Cornelis Baten fs. Gillis en Joos Haelterman
fs. Lievens. (Sch. griffie Heldergem. 38)
Aaigem : Lieven

Baeten

x Naeyntken

de Lantsheer,

cito 1675.
Jan Lindemans.

LAKEN.

Op bedevaart naar Halle en St...Renelde.
In Juni 1788 was Jacobus de Vos, 53 jaar oud, geboren te Vollezele, wonende te Appelterre,
van huis vertrokken
« om te gaen bevaerden tot Sinternelle ende Halle ter oorsaecke hij sijn lichaem vol brandt was hebbende ». Op
de terugreis
was hij « tot Beerth gaen besoecken
sijnen costin met naeme
Adriaenus de Vos coetsier bij den heere le Duc ». Aldaar werd hij aangehouden door « consulatus » P. Walckiers, omdat hij zonder pas was « ende eenen
boterham om Godts wil le » gevraagd had.
Het scheen hem in het leven niet meegevallen te zijn. Hij zei o.m. dat hij
«mercl{elijcken
ongeluck hadde gehadt in sijnen stiel van meester
cleermaecker ende commerschap », die hij uitgeoefend
had « in sijn huys in den
inganek van de Bergstraete
te Brussel ontrent de Gerse merckt neven
sieur
Lievens ende eenen blickslaeger ... houdende cattoenwinckel
». Het huis hoorde
hem toe, op last van een rente van 4000 gulden kapitaal. Hij zag zich eindelijk
gedwongen het te verkopen om zijn crediteuren
te voldoen. Daarna ging hij
achtereenvolgens
werken op de Hoogstraat,
bij Caessens, knopenmaker;
acht
tot negen maand op de Priorij van Groenendaal,
waar zijn broeder « concierge » was; « bij den h. Baeclé op den Lovensche weg» en woonde toen « in
een logisthuis op den platten steen »; «in daghueren
op de Colen merokt in
eenen snuyfwinckel
met als uythanghbert
de wapens van Brabant »; nadien
ging hij wonen « in de herberge
de Sterre op de Colen merokt ». Eindelijk
kwam 'hij terecht bij zijn broeder in Appelterre
en werkt er in de omtrek in de huizen voor 6 stuivers en de kost.
Zijn vrouw was herkomstig
uit Leuven en heette Barbara
Theresia de
Hert (Dro . Vim Brabant, nr. 216).

Constant Theys.

SINT-GENESIUS-RODE.

Een sukkelaar
Op 16 Juni 1789 verscheen
vóór de officieren van de Drossaard
op de
Hallepoort
te Brussel, Jacobus
van den Broeck, 40 jaar oud, geboren te
« Nieuwkercke
in Vlaenderen » [NieuwerkerkenJ.
Van zijn jeugd af was hij
opgevoed geweest bij zijn broeder,
({soliersteckmaecker
tot Aelst...
waer
mee hij gecommerschapt
hadde in oud eyser ». Later had hij 9 1/2 jaar als
soldaat gediend in het regiment van Vierset en in 1784 had hij van dat regiment afscheid genomen « het gene als nu in het engereed geraeckt is». Vervolgens had hij ({alnoch oud eyser gecocht ende vercocht ... welck niettegenstaende, hij tot soo eenen ellendigen staet gecomen was, dat hij genootsaeckt
werd van almoessen te leven ... ende selfs geen hemd aen sijn Ieyt » meer had.
Te Meerbeek bij Ninove werd hij, bedelende, samen met een genaamde Judocus Keerstock. van Munkzwalm, aangehouden.
De Drossaard bande ze beiden voor eeuwig uit Brabant (Dross. van Brabant, nr. 221).
SINT-GilNESIUS-RODE.

Constant Theys.
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De-gevoelshouding van Alfons de Co ck tegenover het
volk in zijn tt Volksgeneeskunde in Vlaanderen u
Tijdens zijn spreekbeurt op de Alfons de Cockhulde te Herdersem, op 10 September 1950, heeft de heer Ferdinand van Es, voorzitter van de Bond der Oostvlaamse Folkloristen, het nodig geacht
zijn verontwaardiging te uiten over de « domme» beweringen in één
der jongste biografieën over de beroemde Herdersemmenaar, waar
er geschreven werd: « Maar de onderwijzer en de 1ge eeuwse geleerde
Alfons de Cock kon moeilijk anders dan aansluiten bij de wetenschappelijke standpunten van zijn tijd, al heeft hij daardoor in sommige
opzichten het volk meer veracht - of was het medelijden? - dan
het verdiende» (1). Alfons de Cock integendeel had het volk nooit
veracht, maar het steeds lief gehad ... En om die « treurige wanklank»
te besluiten, zou men de schrijver van bedoelde zin wellicht best toeroepen: « Schoenmaker, blijf bij uw leest» (2).
Was bovenaangehaalde « bewering» echter zo « dom », dat een
afstraffing als « schoenmaker, blijf bij uw leest» zich opdrong?
Wij menen van' niet. Eerst echter dient men het eens te worden
over de draagwijdte van de uit zijn verband gerukte zin.
Inderdaad volgt deze op een volle bladzijde beschouwingen over
de Cock's « Volksgeneeskunde in Vlaanderen» (3). Hij bedoelt dus
Alfons de Cock, zoals we hem kennen uit dat boek en niet Alfons
de Cock over het algemeen. Want, al waren we pas drie jaar oud toen
de grote folklorist stierf en zouden we dus een « schoenmaker, blijf
bij uw leest» verdienen, moesten we ons bezig houden met zijn houding als mens tegenover het volk, hoewel we van tamelijk dichtbij
personen kennen, die hem te Denderleeuw tot onderwijzer hadden,
toch achten wij het geoorloofd te trachten uit zijn werk over « Volksgeneeskunde in Vlaanderen» af te leiden welke, op het ogenblik dat
hij dat werk schreef, schrijvers geveelshouding was tegenover het lagere - volk, indien die nouding voldoende ondubbelzinnig blijkt
uit de tekst, en ons tevens af te vragen waarop ze steunt en in hoever
ze gewettigd is.
Met dat voor ogen zegden wij dat, in « Volksgeneeskunde in Vlaanderen» in het bijzonder, de onderwijzer - dat is de volksopvoeder en de, in de folklore gespecialiseerde, geleerde uit de 19· eeuw - en
de 190 eeuw gaat feitelijk tot aan de eerste wereldoorlog - Alfons
de Cock praktisch, op gebieden waar het hem niet gegund was zelf
een onderzoek in te stellen, dus hoofdzakelijk waar het de geneeskunde en de volkerenkunde betrof, moest aansluiten bij de weten-

(1) HET LAND VAN AALST, Jaargang lI, Nr 1, blz. 5, 3e alinea.
(2) Slechts wat tussen aanhalingstekens
staat is de letterlijke
weergave van
sprekers woor-den, daar schrijver dezes niet onmiddellijk
in de mogelijkheid was nota te nemen.
(3) VOLKSGENEESKUNDE
IN VLAANDEREN, door A. de Cock, gemeenteonderwijzer
te Denderleeuw,
Gent, J. Vuylsteke, Uitgever, Koestraat
15.
1891. - Uitgave van het Taalverbond
nr 4.
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schappelijke standpunten van zijn tijd, maar dat hij door zulks te
doen, dus niet door eigen wetenschappelijke tekortkomingen, in sommige opzichten - dat is waar de volksgeneeskunde bedoeld wordt voor het volk meer minachting of tenminste hooghartig medelijden
gevoeld heeft, dan het verdiende, dat hij, zijns ondanks, onrechtvaardig geweest is tegenover het volk, omdat veel van wat hij bij het volk
verwerpt en bespot, volgens de hedendaagse wetenschap niet zo
« dom» is als hij meende.
Alfons de Cock was geen geneesheer. Toch spreekt hij zijn oordeel uit over de volksgeneeskunde. Waarop steunt hij zich daartoe?
Het ligt voor de hand dat hij zich als volksopvoeder met verantwoordelijkheidsgevoel en als bewust vorser baseert op wat in zijn tijd gezag had in wetenschappelijke kringen; dat hij dat niet kontroleerde
of niet 'hoefde te kontroleren.
Dat zijn houding zo was blijkt uit de afwezigheid van iedere kritiek over de gediplomeerde geneesheer van zijn tijd;
uit zijn oordeel over geschriften uit vroeger tijden in verband met
de geneeskunde en over personen die toen daarover schreven.
Zo zegt hij over Albertus Magnus : « Ofschoon een groote geest,
was Albertus Magnus uit rst lichtgeloovig en stelde hij met een onverstoorbaren ernst al de aartsdomme volksbegrippen te boek, welke
toen gevestigd waren.,. Onder de geneesmiddelen nu, waaraan Albertus Magnus een groote kracht toeschrijft, vermelden wij: uitwerpselen van menschen en dieren, - slekken, aardwormen en kikvorsohen, pekelwater. speeksel en hazenbloed, doodsbeenderen en varkensvet". - en is het niet opmerkenswaardig, dat al die dingen ten
huidigen dage nog in de volksgeneeskunde een gewichtige rol spelen?» (4)
Sprekende over Dodoens, die hij verstandiger acht dan de andere
geneesheren uit die tijd, zegt hij: « Toch vinden wij bij hem de fabelachtigste remediën geboekt; niet zelden echter treft men er een,
waar zijn gezonde rede protest tegen aanteekent. Zoo noemt hij gewassen, die niet alleen de vallende ziekte, de tering ... genezen, en
somwijlen voorkomen, maar hij kent ook kruiden, die de spraak benemen of teruggeven, de dronkenschap beletten, onkuische lusten
wekken of verdrijven ... de hoenders veel eiers doen leggen ... en ons
vervaarlijke of zoete droomen overzenden... of ons naar believen
« knechtkens of meyskens doen ghewinnen».»
(5)
Dat blijkt eveneens uit zijn klacht: « Het vertrouwen van den
plattelandsbewoner in de kunde van den geneesheer is dikwijls zeer
beperkt...» (6) ... « Menigeen verhoopt meer van kwakzalver- en
straatremediën dan van de hulp des geneesheers » (7)
en uit zijn spot over wonderdokters en volksartsen : « .. , Uit die
aanhaling blijkt tevens dat onze Vlaamsche gouwen steeds rijk geweest zijn aan kwakzalvers en volksartsen en hedendaags niet minder dan destijds ... »
(4) id. blz. 2-3.
(5) id. blz. 6-7.
(6) id. blz. 8.
m Id. blz. 9.
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« Ik zelf, als kind, door een hardnekkigen brand gekwollen, werd
er heengeleid (bij een dokteres te Moorsel). Zoo mijn geheugen niet
faalt, had ik « van Burst en Borsbeke »; een « beêweg » naar beide
dorpen, waar St. Antonius en St. Elooy vereerd worden, zou mij dus
ongetwijfeld genezen l » (let op de ironie) (8)
« ... Cies van Wieze wordt nu ook van wijd en zijd geraadpleegd, deze heeft nochtans meer de bedevaarten voor specialiteit gekozen.» (9)
« Mislukt het middel, dan « hebt gij te lang gewacht, de kanker
was te diep doorgedrongen.» (9)
Verder doet d.C. vaak beroep op het « gezond verstand », wat in
zijn tijd niets anders kan betekenen dan het vanzelfsprekend erkennen van de officiële geneeskunde en de noodzakelijkheid dat er een
scheikundige, physiologische of biologische verhouding bestaat tussen
de ziekte en het middel.
Ook op 't gebied van de volkerenkunde bouwt hij op de standpunten van zijn tijd: « Nu. de primitieve mensch kende goede en
kwade geesten, naargelang de natuurwezens hem gunstig of ongunstig schenen» (10). De hedendaagse volkerenkunde echter 'neemt zulks
nog slechts voor sommige primitieven (de plantenbouwers) aan en
niet voor de primitiefsten (de jagers), die wel de scheppende God,
maar geen geesten kennen. In A.d.C's tijd echter werd de theorie
van het animisme bij dé primitieven algemeen aangenomen.

::: -;-;-*
Heeft Alfons de Cock nu, in sommige opzichten, een zekere vètachting, of tenminste een hooghartig medelijden jegens het volk gekoesterd?
De nieuwe van Dale bepaalt {(verachten » als volgt: « niet achten,
met minachting aanzien, bejegenen» (11); en « minachting» wordt
omschreven als « geringschatting» (12). Die bepaling dient gemilderd
door « of was het medelijden »; en bovendien hebben verschillende
door ons daarover ondervraagde lezers verklaard nooit aan een verachting in de eigenlijke zin maar aan een ten dele onrechtvaardig,
negatief oordeel over het volk te hebben gedacht.
Wat zegt de Cock zelf ?
Dat zijn mening niet vleiend is voor geneesheren uit vroeger tijden en voor niet gediplomeerde artsen uit zijn tijd blijkt reeds uit
bovenaangehaalde teksten.
De remedies zelf verdienen even weinig achting:
{(Ook de kruiden, die in onze beemden en bosschen, aan banen
en wegen groeien, doen den plattelandsbewoner
remediën aan de
hand even heilzaam en goedkoop als de vorige.)} (die van Albertus
Magnus) (13)
(8) id. blz. 11.
(9) id. blz. 12.
(10) id. blz. 23.
(11) Van Dale's Nieuw Groot Woordenboek
der Nederlandse Taal, bewerkt
door Dr C. Kruyskamp en Dl' F. de Tollenaere, 's-Gravenhage, Martinus
Nijhoff. 1950, blz. 1952, 2de kol., 10e trefw.
(12) id. blz. 1094, 1e woord.

(3)
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V.i.Vl. blz. 3. -

Alle cursiveringen van ons!

« Al wie eenigszins het volk kent, weet tot welke dwaze gebruiken
en recepten het vaak zijn toevlucht neemt, om een of andere kwaal
te bestrijden. » (14)
« Nog andere, even algemeen verspreide en even belachelijke
straatremediën zouden wij kunnen opgeven: dat hun geneeskracht
niet op ervaring, maar enkel op overlevering berust, springt in het
oog.}) (15)
« Ontegenzeggelijk steunen eenige straatremediën op ervaring,
toevallig opgedaan, en dan hebben ze min of meer goeds in; het
meerendeel echter zijn even bespottelijk als krachteloos.» (16)
Zouden de mensen die zulke remedies aanwenden meer achting
krijgen?
Na zijn ironisch betoog over A. Magnus en de kruiden, gaat d.C.
voort op dezelfde toon: « Elke verstandige
huismoeder gaat in
het gunstige jaargetijde heur voorraad verzamelen van duivelsklauw ... » (17). Verder heet het: « Heeft een kind zich bezeerd, gesneden of verbrand ... keel- of buikpijn ... seffens weet de ondervindingrîjke moeder een drankje samen te stellen of een pappeken te maken,
die het kwaad moeten te keer gaan.}) (18)
Er is echter meer: « Hoe diep het vertrouwen in de kracht der
beêwegen bij de dorpsbewoners is ingeworteld, grenst aan het fabelachtige. » (19)
Of wij krijgen een verhaaltje: « ... « Mijnheer de Pastoor», (zegt
een verver van Wieze met zeer slechte ogen), « mijn oogen willen niet
beteren, de dokter kan mij niet genezen. lVIaar kunt gij mij aan het
echt water van Lourdes niet helpen ?» - « Ja, dat kan ik u bezorgen », antwoordt de pastoor, die een ventandig
man was, « doch op
voorwaarde dat gij uwen dokter niet verlaat. »
« Zijn dat geen beteekenisvolle woorden? Onmogelijk
echter op
dit punt het blinde voLksgeLoof te schokken. »
Na nog een paar voorbeelden besluit hij: « Deze drie gevallen
hebben wij uit de beste bron geput; het zijn historische brokken uit
onze hedendaagsche volks beschaving. »
« Toch gaat de volksmassa immer voort, met voor allerlei vreemdsoortige dingen, voor ziekten en plagen, een bovennatuurlijke hulp
af te smeeken ... bedevaarten ... ja om ... de kinderen van het bedpissen
te genezen», met de voetnota : « Hier zijn lieden die, om zeker verhoord te worden, barrevoets of achterwaarts naar Hal gaan !» (sic
uitroepingsteken). (20)
Kon er bij die voorbeelden nog twijfel overblijven over de Cock's
gebrek aan achting voor het volk als geneesheer, dan zijn volgende
passussen toch onweerlegbaar:
« Onderstel dat gij door een kwaadaardige huidontsteking of verzwering geplaagd wordt ... raadt men beêwegen aan. Willen wij naar
(14) id. blz. 6.
(15) id. blz. 18.
(16) id. blz. 29.
Ü7) id. blz. 3..

OB) id. blz. 4.
(19) id. blz. 13.
~20} id. blz. 14-15.
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dien wijvenpmat
eens luisteren? (en « wijven» zijn hier de volksvrouwen) ... (slot) Ziedaar een greep uit het »oûcsteoen:» (21)
En nog sterker: « De domme menigte verwacht eerder heil en redding van bovennatuurlijke dan van natuurlijke middelen.}) (22)
« Dom» is een gevoelswoord !

Was die gevoelshouding
van AIfons de Cock jegens het voLk in
zijn geneeskundige
begrippen gegrond?
Hoewel het beantwoorden dezer vraag uit een geneeskundig oogpunt tot de bevoegdheid van de geneesheer behoort, menen wij dat
geen enkel hedendaags dokter ons zal tegenspreken, als wij beweren:
- dat er wel kruiden zijn, die « onkuische lusten» opwekken of
verdrijven, « vervaarlijke of zoete dromen overzenden», de slaaplust
doen vergaan of versterken enz; dat ook de meeste wilde inlandse
kruiden een rol spelen in de geneeskunde, dat het volk dus terecht
kruiden verzamelde en ze wellicht oordeelkundiger wist te gebruiken
dan men vroeger dacht (23).
- dat er uit tal van dieren geneesmiddelen getrokken worden (24).
- dat er zekere stenen zijn, die stralen uitzenden, die ook in de
geneeskunde hun waarde hebben en dat analogietoepassingen bij het
volk dus niet noodzakelijkerwijze dom zijn.
- dat er heden ernstige dokters gevonden worden die zich afvragen of sterren en dgl. invloed uitoefenen of niet (cosmische stralingen).
- dat vele ziekten een sterk psychologische zijde vertonen en dus
een volledig vertrouwen soms werkelijk helpen kan.
- dat tal van wetenschapsmensen het bestaan van sterke suggestieve krachten bij sommige personen volstrekt als mogelijk beschouwen; dat geleerden met naam telepathie en helderziendheid ernstig opnemen (25) en met heel hun gezag bevestigen dat er plotselinge
genezingen vastgesteld zijn, o.a, van kanker, die de hedendaagse geneeskunde niet verklaren kan; dat bij die genezingen slechts het ge(21) id. blz. 16-17.
(22) id. blz. 20.
(23) In verband daarmee kan mep de eerste de beste apotheek binnengaan
en zich de artsenijen laten opnoemen die uit planten getrokken zijn.
Een dienaangaande
ondervraagd
geneesheer verklaarde
dat veel planten
geneeskundige
kracht bezitten, echter meestal niet voldoende krachtig
zijn, zodat er geconcentreerde
extracten uit bereid worden.
Penicilline is trouwens een schimmel, dus ook een plant, die niet uitgevonden maar ontdekt werd.
Over de geneeskracht
der planten kan men ook de werken raadplegen
van Prof. de Queker over Plantenkunde.
(24) VgL de Spaanse vlieg, gebruikt als grondstof voor trekpleister
en als
opwekkend middel,
Tijdens de eerste wereldoorlog
werden sommige vliegen gebruikt voor
het helen van wonden.
(25) VgL Dr Alexis Carrel
(Nobelprijs
voor geneeskunde):
.L'Homme, cet
Inconnu. Paris, Librairie Plan. Imprimeurs-Editeurs,
rue Carancière, 8. Bruxelles. Editions du Rond-Point. Avenue Derache, 84, blz. 162 en zelfs.
de blz. 159-164.

212

bed schijnt nodig te zijn en dan nog niet altijd van de persoon zelf
die geneest (26).
- dat dus een aanzienlijk deel van de middelen, die het volk gebruikte, ten minste in beginsel veel meer waarde hebben dan A.d.C:
meende.
Kan men trouwens het niet wetenschappelijk geschoolde volk
kwalijk nemen, dat het wellicht te gemakkelijk veralgemeende?
Ingeval van ziekte kende de volksmens zijn remedies, de mits bepaalde riten in acht te nemen zeker helpende heiligen, met het er mee
verwante in acht nemen van sommige uren, maanstanden, kerkhoven
enz., de heiligen tot wie men smeekt, zonder dat ze noodzakelijk helpen, de wonderdokter en de eigenlijke dokter.
Welk middel de volksmens ook gebruikte, er waren gevallen van
genezing en gevallen' van dood en in dit laatste geval kwam de verontschuldiging steeds op hetzelfde neer: ziekte te ver gevorderd, niet
juist gehandeld naar het voorschrift ... Gods wil.
De volksremedies waren overgeleverd van ouders op kinderen.
Dat de heiligen konden helpen hoefde geen betoog voor de gelovige;
waarom zouden ze niet gemakkelijker helpen als men iets zeer moei1ijk deed tot hun eer, of als men zich nauwkeurig gedroeg naar een
TitUS, die zij, naar men zegde, hadden voorgeschreven? Waarom zou
-er geen geheimzinnig verband bestaan tussen het symbool en het voorwerp, waar de ganse wereld met leven en dood toch één groot mysteTie is? Is het voor de niet wetenschappelijk geschoolde meer mogelijk dat uit een eikel een geweldige boom groeit dan dat een ziekte
met zekere formules verwijderd wordt?
De wonderdokter bleef in hun lijn, was beroemd, de geneesheer.
kwam met dingen voor de dag, waar ze nooit van gehoord hadden; en
daar stonden ze wantrouwig tegenover.
Vele dingen hiervan kunnen verkeerd zijn, maar dom zijn ze
meestal niet.
Trouwens de wetenschappelijke redeneringen met het volk zegden dit volk niets omdat wetenschapsmens en volksmens onderscheidenlijk uitgingen van andere axioma's, van andere dingen die vanzelfsprekend waren en ze dus elkaar niet begrijpen konden. De volksmens kan trouwens zoveel « waaroms? » stellen, dat ook de geleerde
zal eindigen met beweringen dat het zo is, omdat het nu eenmaal zo
is en niet anders kan, tenzij hij, net als de volksmens met « gebeurde»
genezingen afkomt.
En zeer vele dingen die vóór 50 jaar vanzelfsprekend waren, zijn
het nu lang niet meer!
Alfons de Cock overdrijft dus wel, wanneer hij moedeloos het
hoofd schudt over die « domme » menigte en zoveel geneeskundige geplogenheden van de volksmens met « Iabelachtig » en dgl. geveelswoorden beoordeelt en veroordeelt; hij overdrijft, zelfs wanneer hij
verkeerde dingen voor « dorn » verslijt, terwijl het psychologisch zo
begrijpelijk is dat men ze gebruikt.
(26) Vgl. Dr Alexis Carrel, id. blz. 137-193 en inzonderheid
blz. 191-193 (vooral
voor wat betreft de feiten te Lourdes en hun psychologische
ontleding).
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De moderne volkerenkunde trouwens, die soms met veel erger
dingen te doen heeft, veroordeelt niet meer, stelt nog slechts belang
in het feit, zijn betekenis in de geest der primitieven en zijn oorsprong.
In de C's tijd echter was dat beoordelen en veroordelen algemeen.
Bovendien was de C. een volksopvoeder, die het nut van het volk
wilde, ook op geneeskundig gebied en vooral daar stiet op dat onverbiddelijk conservatisme, dat voor hem vanzelfsprekend dwaze, waartegen hij zo weinig vermocht. Het is dan ook menselijk, dat hij eens
zijn geduld verloor en eens schelden moest op de « domme» menigte,
die hij, in geneeskundig opzicht tot op een zekere hoogte minachtte,
maar die hij tenslotte, over het geheel genomen, toch lief had.
Want hoewel uit « Volksgeneeskunde in Vlaanderen» een ander
gevoel spreekt, heeft de Cock het volk liefgehad en bewonderd. Dat
blijkt uit zijn artikels in « De Vereeniging » (1880) : « Een en ander
over Folklore », « Nog over Folklore », waar hij het zonder meer uit
de volksmond opgetekend sprookje heel wat hoger stelt dan datgene
dat men eerst heeft menen te moeten opdirken.
Bewonderen en minachten! Die twee zijn niet zo onverzoenbaar
als het schijnt. Wij doen het allemaal, ook wat het volk betreft. Meer
nog, verdient niet ieder van ons in sommige opzichten en op sommige
ogenblikken een zekere bewondering en dan weer verachting?
Het spijt ons dat we op die terloops in ons artikel gemaakte opmerking over zijn geveelshouding toen tegenover het volk, zijn moeten terugkomen. Maar tenslotte vermindert dat de figuur van Alfons
de Cock toch niet; worden wij niet allemaal even sterk beïnvloed door
onze tijd als hij het was? En dat hem dat parten heeft gespeeld,
och, kom!
Alleen, met alle eerbied voor het werkzame leven van de heer
van Es en het vele dat hij gepresteerd heeft en nog presteert, wagen
wij het, als jongere, hem er op te wijzen, dat het beter ware niet zo
gemakkelijk, op een impulsief ogenblik, het woordje « dom» te gebruiken; want dat woordje is geen argument; en als men eerst het
probleem niet grondig onderzoekt, stelt men zich te gemakkelijk
bloot aan het verwijt te spreken waarover men op dat ogenbLik niet
bevoegd is te spreken, zodat het oude Vlaamse spreekwoord, dat
iemand in het openbaar in het gezicht werd geslingerd, zou kunnen
terugvallen op de spreker zelf.
HERDERSEM.

Pieter BoeL

De Werkklok te Aalst in 1447
Blijkens de Stadsrekening
van 1447 (SA Aalst), ontving in dat jaar de
onderkoster
een vergoeding van 4 pond, omdat hij op de werkdagen « tsmorghens, tsnoenens ende tsavonds de warcclocke luut, dair de liede, die in dachueren warken mede te warke gaen ende warc laten ». Deze vergoeding gold
ook om de « achterste (laatste) clocke te ludene ».
ANTWERPEN.
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Jozef van C leemput

Eeuwen lang bezat Baardegem twee windmo'lens; een watermolen is er nooit geweest.
De Hoogmolen, een graanmolen op teerlingen en lage wal (= de
Molenberg of Molenberrn), stond bij het Dorp, op de Molenkouter.
aan de Molenstraat, eertijds de heerweg Asse-Dendermonde.
Werd hij reeds gebouwd op het einde van de 12e eeuwen wel
door de abdij van Affligem, wier eigendom hij Iangis geweest? Het
is niet onmogelijk ...
In elk geval is er in 1377 al sprake van « den ouden molenbergh ... op baerdeghem cauter» en in 1406 van « de molen coutere».
Volgens Lindemans werd hij herhaalde malen omgeworpen door de
wind, o.m. in 1454, toen een grote rukwind hem neerhaalde. Twee
jaar later luidt het nog wel: « daer den wintmolen op stont», maar
toch draaide hij weer in hetzelfde jaar.
Was de eerst bekende private eigenaar uit Meldert?
1619: Moelencoutere, moelenmeersch (De Meyer, in « De Galm »,
20-12-1947).
Op 7 December 1649 staan de gebroeders Joris en Philips Wouters aan Peeter de Nil en Cathelijne de Deken af « een wintmolen ...
op den gront oft erffve des ... Goidshuys van Affligem, ende bij de
constituanten auders aldaer gestellt ende gemaeckt op taxatie volghende de conditien daer van met tselve Goidshuys aengegaen ...
aenden herwech loopende naer Dendermonde »... alsmede het gebruik
van « seker hoffstedeken metten voorsereven molen gaende» (AffL,
nr 10, fO 41 v.o, RAB).
1713. « De Prochie van Baerdeghem ». Kaart met kleine schets
van de windmolen. In het Kaartboek van St-J ans-Gasthuis, te Brussel, 2e deel, foL 39 (Archief Openbare Onderst., Brussel).
Op 10 Februari 1714belooft Peeter Maes, mulder te Affligem, aan
pastoor J oannes Carolus Broeckmans, te Hekelgem, voor 800 gulden
Wisselgeld, die hij van hem ontvangen heeft, een jaarrente van 32 g.
en verbindt daarvoor « een wintmolen met alle sijne toebehoorten
mette hofstede ende mette erfve daer mede gaende», in Baardegem,
langs de heirbaan Asse-Dendermonde, hem gelaten door wijlen Elisabeth de Nil, zijn huisvrouw, bij testament van 10 December 1705
(AHL, nr 21 fO 421, RAB). Elisabeth was de dochter van Peter, dien
we in 1649 ontmoetten.
17l8. Figuratieve kaart met afbeelding van de « Groote Molen
Cauter » en de windmolen. In het « Carten Boeck ... van de Abdije
van Afflighem» (RAB, KerkeL arch., Abdijen, nr 4652 B). Er was een
Grote en een Kleine Molenkouter.
In 1762 was Gillis van Roy mulder. « By groote tempeeste » werd
In dat jaar zijn molen vernield. Het jaar nadien was « die molen er215

maect enne die mulder heeft dan een groote feeste gegeven aen alle
seyne gebueren. Wanneer dan die reyspap kwam hatte die katten dat
ollemael over eten ». Vandaar de naam « Katfeeste » voor het feest
dat « voort soo elckens jaere gefiert» werd. « Desen daege wa ere die
molen Van Roy met eene flag be croont met als figuere aen die eene
seyte die molen en aen die andere seyte die mulders kat. Na enckele
jaere was die Katfeeste die meest geckente feeste van alle die pro-

chies ».
In 1782 verboden, werd het, in 1785, door tussenkomst van de
drossaard, weer toegelaten ..
Dit verhaal van het ontstaan dier eigenaardige « Kattekermis »,
in een niet minder eigenaardig, Duitsgetint Nederlands, is ontleend
aan een « Resolutie over die parochie van· Baerdegem 29 September
1785», welke voorkomt in een ~(Inpostboek in den dorpe van Meldert
1785».
De Potter en Broeckaert, in hun « Geschiedenis van Baardegem )} (1894), plaatsen geheel ten onrechte het ontstaan der « Kattekermis» in 1852 of 1853. Ook zij brengen het feest in nauw verband
met de molen en het molenaarsgezin, doch bij hen is dat verband bijzonder griezelig. Men leze hun omstandige uiteenzetting, die gaat
over de jaren 1843-1875,op blz. 37-39.
De vlag van Gillis van Roy wordt nog steeds bewaard bij Constant Roggeman in de Molenstraat.
In 1929 werd in die straat een tweede poging gedaan om de kermis opnieuw in te richten en in 1946 een derde. Deze lijkt tot nog toe
geslaagd. Het geldt dus wel een taaie traditie, duurzamer dan de
molen zelf, zoals hierachter zal blijken!
De laatste eigenaar (door aankoop) was Honoré Monsieur,.
wiens broer Kamiel nu nog een molen uitbaat.
In ·1913 werd onze windmolen verkocht voor afbraak. De koper
las echter in de gazet een advertentie van de filmmaatschappij Pathé
en stond hem af aan die vennootschap.
Begin September 1913 geschiedde, vóór honderden toeschouwers,
de verfilming van een episode uit « Maudite soit la guerre » (Gevloekt zij de oorlog). Onder twee teerlingen was dynamiet gestoken. Bij de ontploffing ging de molen uiterst zacht naar beneden.
Het gevaarte werd dus niet voor de film in brand gestoken, zoals
wordt beweerd. Men vertelt ook dat het een film was over de Fr anse
Omwenteling, die eerst te Parijs, nadien te Brussel werd vertoond ..
Negentien wagens eikenhout werden weggehaald!
« Van op de molen telde ik zestien windmolens » verklaarde de
zoon van de laatste mulder. « Twee blijven er nog over : die van Hekelgem. De artdare; zoals Mazel, Peizegem, Buggenhout, ~erden gesloopt ».
De molenberg werd afgevoerd bij 't bouwen van een huis. De
namen Molenstraat, Molenbaan. Molenberm. Molenkouter liggen nog
in de volksmond.
De molen schijnt verschillende keren geschilderd .te zijn geweest
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door Piet Gillis. Wie licht ons daar nader over in, evenals omtrent
mogelijke prentkaarten?
(1).

:):. -;.;..*
De Eerdegemmolen verrees op zijn wal, op Eerdegemkouter. in
het noorden der gemeente, bij de grens van Wieze en van Moorsel,
Tot aan de Franse Omwenteling behoorde Baardegem tot het hertogdom Brabant, Land van Asse, zodat de molen juist op de grens
van het graafschap Vlaanderen stond.
In 1582 was de molenaarsvrouw Lievyne Schockaert haar man,
Peeter van der Heyden, beu. Na tot een moord « diveerssche persoonen (te hebben) aensocht», gaf ze aan Gijsbrecht Rogmans 24 rinsgulden om Peeter van kant te maken. De misdaad gebeurde op 16
Juni, omtrent elf uur '5 avonds. De moordenaar vond Lievyne op de
onderste molenzolder, waar de mulder op zijn bed te slapen lag, en
gaf hem « met eenen opstakere wel twelffve wonden ». Dan vluchtte
hij over de nabije staatsgrens. De zaak lekte uit, Lievyne bekende
en werd aan een paal gewurgd. De·moordenaar werd bij verstek veroordeeld om verbrand te worden.
In 1646 was de plek, waar de molen gestaan had, eigendom van
Willem van Moortele, die oorlof vroeg om een nieuwe molen te mogen oprichten. Octrooi werd daartoe verleend op 17 Februari 1646,
tegen de som van 400 pond en telken jare 15 kapuinen.
1718, « d'eerdeghem-Molen », « den Molen van d' eerdeghern »
(Kaartboek Affligem) .

•

In 1781: « op d'Eerdeghem nevens den molen ... noordt den me ulenbergh en hof ».
De molen verdween vóór 1898. Over de omstandigheden zouden
we graag iets vernemen. Zijn naam schijnt bij de dorpelingen nog
niet uitgestorven te zijn. (2)
Behalve A. Wauters' « Histoire des environs de Bruxelles », I,
522 en nota 1 (1850) en de Potter en Broeckaert's geschiedenis (zie
hierboven), was ons vooral van groot nut het plaatsnaamkundig
werk van Dr Jan Lindemans (1933). Verder raadpleegden we een
reeks artikels van E.P. B. de Meyer, o.f.m., over « Baardegem en
zijn geschiedenis », in het weekblad « De Galm» (Asse), jg. 1947,bijdragen in « Toerisme» (1928) en « Eigen Schoon» (1944), blz. 52, terwijl de heren Robrecht de Pauwen wijlen Benedikt de Clerck, beide van Baardegem, evenals Juul van der Weeën (Teralfene) ons nuttige inlichtingen verschaften.
Jozef van Overstraeteln.

AALST.

0)

Lindemans, nrs 75, 123, 125, 126, 127; de P. en B., 3,37-39; Ben. de Clerck
in « Toerisme », 1928, blz. 16; oud handschriftelijk
boek bij de familie
Monsieur (het ((Inpostboek » 1).

{2) Lindemans,

nrs 48, 124.
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WEERPAARDEN.
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Weerwolven, kleddens, kluddens of hoe die kwelduivels ook genoemd mochten worden, zijn voldoende gekend. Wij weten dat zij
onder verschillende vermommingen rondzwierven, maar 't was toch
uitzonderlijk dat zij onder een andere dan onder de gedaante van een
lelijk, ruigharig beest, ter grootte van een hond of wolf, doende waren. Martien de Brabander haalt in « Nieuw Vlaanderen » van 23 Mei
1942een hele reeks gedaanteverwisselingen van Kledden aan.
Te Mere deed zich een geval voor van een soortgelijke kwelduivel
onder de gedaante van een weerpaard.
Op een late zomerse avond zaten aan Boerke Eeckhaut's bakoven,
op de Teirlink, vijf, zes lustige knapen, die om geen kleintje beducht
waren. 't Docht een dier jongens enig gerucht in de bakoven te vernemen; de deur werd opengetrokken en een ruigharig paardevel
scheen in de oven te bewegen. Onder het uiten van kwinkslagen trokken de jongens de huid naar buiten. Maar ze begon te leven en werd
een groot, log, wanstaltig paard, dat, na enige malen op de boomgaard
te hebben rondgedraafd, steigerde en nadien, in volle galop, de Teirlinkstraat afstormde. Het sleepte aan een stevige ketting een aamschei, dat rammelend van de ene naar de andere zijde der straat over
de hobbelige kasseistenen heensloeg.
Langs Kouwenberg en Broek draafde 't paard naar de Dikke
Linde te Aaigem. op afstand gevolgd door de jongens en het steeg in de
kruin van de boom. Toen was niets meer van een paard te bemerken.
Maar een menigte juffers, als prinsessen schoon, en heren, als'hofjonkers knap, verlustigden zich met dansen, op de tonen van hemels
gezang en verlokkelijke muziek, in de boom als herschapen in een
wonderpaleis. Wel een uur duurde het feest. Inmiddels hadden de
jongens het toch geraadzaam gevonden naar de Teirlinkstraat terug
te keren. Op de terugweg liep het paard hun andermaal voorbij. Wanneer zij naar de bakoven gingen zien, troffen zij daar 't paardevel
wederom aan.
Des anderendaags was de geschiedenis natuurlijk de ganse gemeente door gekend. Een grote menigte ging zien. De paardenhuid
werd naar buiten gebracht, een geweldig heet vuur in de oven gestookt, vervolgens de vacht midden de brandende haard geworpen.
Doch nauwelijks was ze aan 't verpulveren gegaan of een vreemdeling, iedereen totaal onbekend, kwam aangestormd, met bloedig
schuim op de lippen, de ogen verwilderd, druipend van 't zweet, onder
het slaken van akelige angstkreten en het herhaaldelijk uitschreeuwen van « mijn vel, mijn vel! 'k moet mijn vel hebben !» Hij ware
de brandende huid in de bakoven nagesprongen hadden de aanwezigen hem dit niet met alle geweld belet. Als een bezetene kronkelde
hij ineen van de pijn, rolde zich als dolzinnig over de grond heen en
weer, tot de huid totaal was verpulverd. Toen loosde hij een diepe
zucht en lispelde ontlast: «'k ben eindelijk verlost! »
De vreemdeling vertrok dadelijk; nimmer zag iemand hem weer
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en nooit ook was er nog een paardevel in Boerke Eeckhaut's bakoven
te zien.
Volgens een andere versie waren vier jongens die late avondstond
aan Eeckhaut's bakoven op een ten gronde liggende boomstam neergezeten. Omstreeks elf uur kwam een groot,"log, ruigharig paard de
Teirlinkstraat opgestormd en sprong in de oven, niettegenstaande de
deur was gesloten. Nadien ging de deur van de ovenmuil vanzelf open
en kwam er een paardevacht als 't ware uitgezwommen en spreidde
.zich over de hoofden der vier jongens open, terwijl hun een donderende stem dreigend in de oren klonk: « Draagt mij onmiddellijk naar
-de Dikke Linde te Aaigem ! »
Te Aaigem verdween de huid in de kruin van de boom en andermaal weerklonk de geheimzinnige stem: « Gij zijt gelukkig mijn bevel te hebben volbracht, zoniet had ik U de nek omgewrongen! »
De jongelingen waren oor- en ooggetuigen van het hierboven beschreven feest. En toen zij bijna terug op de Teirlink waren draafde
hun 't weerpaard andermaal voorbij en verdween in de bakoven. Des
anderendaags werd de oven onderzocht: geen spoor meer van een
llaardehuid. Nimmer heeft 't weerpaard zich op de Teirlink nog laten
:zien.
In het land van Asse bestaat een legende in betrekking tot de
fratsen van een waterkludden onder de gedaante van een paard.
Te Haaltert lag Kludden alle nachten op 't smalle baantje nevens
de brouwerij van Jàkes, de oude burgemeester, waar hij de mensen
de weg versperde en hun veel last berokkende. Vooral Domientje
Gans van aan « De Veldmuis», die daar dagelijks voorbij moest, had
"Vande kwelduivel te lijden. Op een avond dat Kludde Mientje eens
te meer te lijf wilde, weerde de man zich dapper en trok zijn aan"V aller 't vel van 't lijf; 't was een ezelsvel en de ontmaskerde kwel-duivel was een van Mientje's naaste geburen.
Insgelijks te Haaltert, op een weide rechtover het klooster, en
nevens de hoeve van Peeke Coppens, liep 's nachts een veulen, met
een zadel op de rug, rond. Toen vier moedige jongelingen daar eens
op aftrokken veranderde 't veulen in een hond, die ijlings wegvluchtte
-en was het met het duivelsverkeer gedaan.
Op een late avond dat Miel Van der Meerssche met zijn vriend
"I'ist van « Den Hoek» van bij Siska, 'n halve toverheks, huiswaarts
keerde, ontmoetten zij een kalf, dat achtereenvolgens veranderde in
·een koe, een os, en nadien nog verschillende gedaanteverwisselingen
onderging. Eerst toen de vrienden van malkander scheidden bemerkte
Tist de spookgedaante; al de tijd te voren had alleen Miel deze te
.zien gekregen.
MERE.
Aloïs Suys.

Het Aalsters belfort met stro gedekt
In de 150 eeuw was de « cappe van den Beelfroote»
met stro gedekt, zo
:zegt ons de Stadsrekening
van 1'1135. In 1450 wordt deze «cappe)J vernieuwd.
'Weer wordt stro gebruikt, nl. 11 ({mandelen )J.
(RA Brussel, Rekenhof, Stadsrek. 1450, fO 60 rv).
ANTWERPEN.

.lozef van Cleemput.
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Handel en Nijverheid te Aalst In 1572
Een penningboek van Aalst (1) uit het jaar 1572 verschaft ons gegevens
betreffende handel en nijverheid in die tijd. Het geeft ons een beeld van de
bedrijvigheid
in de stad, welke toen ongeveer 6.500 inwoners telde. Wij laten
hier de namen volgen van de ambachtslieden
en nijveraars,
evenals van een
paar mensen, die een vrij beroep uitoefenden. Na de naam wordt tussen haakjes de bladzijde van het citaat aangegeven.

Preter de Vos, pasteybackere (4 v.) , in de Pontstraat.
Jacob de Meyere, eteennakere
(4 r.), id.
Pieter van den Bossche, temmerman (10 v.) , ib.
Pieter van der Snict, backere (U r.), ib.
Merten van Stertegem, backere Ol r.) , ib.
Jan de Pape, brouwere (5 v.) , in de Stoofstraat.
De vetterrje [leerlooierij]
van Joos de Smet (7 v.) , in de Volders tra at.
Jan Vrancx, mandemakere (17 v .) , in de Zoutstraat.
Merten de Greve, brouwere (20 r.), id.
Pieter Roelants, gelaesmakere
(20 v.) , ib.
Dieriek Pieters, blouwere [blauwverver]
(21 r.), ib.
Jan Fasseel, cuypere (21 v.) , ib.
Philips de Puttere, scoenmakere (22 r.), ib.
Jan Halaert, bantmakere
(22 v.), ib.
Willem de Wolf, cleerrnakere
(22 r.) , ib.
Adriaen de Pape, greffier vande stede van Aelst (23 v.), in de Nieuwstraat.
Adriàen Lievens, blouverruwere [blauwverver]
(26 v.) , id.
Philips Clarissen, cuypere (27 r.), ib.
Joos de Clerck, backere (27 v.) , ib.
Joos de Coniric, scoenmakere (28 r.), ib.
Merten de Greve, brauwere (28 r.) , ib.
Jan de Smet. peynser [pensmakerJ
(34 v.), in de Kattestraat.
Adriaen van den Herweghe, mandemakere (35 r.) , in de Peperstraat.
Adriaen van den Hove, tammetere
(37 v.) , in de Kapellestraat.
Adriaen de Burste, mandemakere (40 r.) , in de Molenstraat.
MI' Bouwen Bosiers, chirurgien (41 r.), id.
Joos Blanckaert, scippere (42 v.): ib.
Pieter Na chte ga le, mesmakere (43 r.) , ib.
Jan de Pape, cleermakere (43 r.), ,ib.
Pieter de Vos, cleermakere (44 r.) , ib.
Pieter de Smet, lijnewevere [lijnwaadwever]
(44 r.) , ib.
Adriaen van der EIst. coopman (44 v.) , ib.
Pieter de Vos, lijne-wevere (44 v.) , ib.
Pieter van den Bosche, sclppere (47 v.), ib.
Arendt van Nijvele, zeeiuravere
(48 r.), ib.
De vetterije [leerlooierij]
van Jan de Crackere (50 v.) , over de nieuwe brug.
De vettertje van Pieter de Deckere (50 v.), id.
De vetterije van Pieter de Clerck (50 v.) , ib.
De vettertja van Ghelain Lack (50 v.) , ib.
De vetterije van Olivier Meerman (50 v.), ib.
De vetterije van Joos van Cottem (50 v.), ib.
Jan van der Weeden, bleeckere (50 v.) , ib.
De brouwerije van Willem van Stertegem (51 r.) , ib.
Gillis van den Barre met de brouwerije (51 r.) , ib.
Merten de Grave, brouwere (144 r.) , ib.
HOFSTADE.

Joze'f de Brouwer.

(1) Deze penningboeken.
welke voor zeel' vele gemeenten van de provincie
Oost- Vlaanderen
berusten op het Stadsarchief
te Gent, bevatten de berekening van een speciale belasting door Alva ingevoerd.
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Een rente te Aspelare, 1660
« Ccmpareir de voor ons onderschreven
Meyere ende Schepenen
der prochie ende heerelyckhede
van Aspelaer
ende Nederhasselt
In persoone pieter
de grave filius Jans weleken Comparant
bekent by desen enttanghen te hebben uytter handen van Jonck-vrauwe
Anna Merckx Weduwe van wylent dheer
Anthonis Charite In Aelst de somme van veertich ponden grooten Vlaamsche
In goeden permissie ghelde, waer voren hy Comparant belooft Jaerlycx te betaelen aen voorseyde Jonck-vrauwe
haer hoirs ende naercommers
eene erffelycke lof-rente van twee ponden thien schellingben
groeten 'tsJaers loffelyck
den penningh
XVI". In ghelycken
permissie
ghelde. welcke by Comparant
syne hoirs ende naercommers
sullen vermoghen
te doen teender reyse alst
hem believen sal, mits op-Ieggende
de Capitaele
somme mette croisen naer
raete van tyde verloopen in munte voorseyd, van welcke rente d' eerste Jaerscbaere
sal vallen ende verscbynen
omme betaele
den derden
november
sestbien bondert eenensestigh ende soo voort van Jaere te Jaere eeuwelyck
ende erfelyck emmers totter lossinghe vandier geduerende,
welcke voorseyde
rente van twee ponden thien schellinghen grooteri tsiaers by Comparant
beeft
gbeypotecqueirt
ende beset eerst op een balf bunder IX roeden landt binnen
onse pr ochie op 't Apelteiren
veld, oost den luypendael,
west Jaques
van
'heghe, noord Joos ooghe, suyd Joos schollaert.
Item noch op 't neghentigh
roeden meirsch te muylem, no ort de kercken
meirsche
van Aspelaer,
suyd
Laureys vyterrnan, oost Joos van Cuick, west den melck-bosch. Item op een
daghwand
XL roeden land opden voorseyden
melck-bosch,
oost de Voorsce
meirsch, noord Jaques van heghe, suyd Robrecht
de herde, oost den huysaermen van Aspelaer. Item noch op een dacbwand lands op 't elve veld, oost
des Comparants
erfve, west den huys-aermenland
van Aspelaer, noordt het
kerckengoet,
suyd Jan vanden Storme hebbende hy Comparant
de voorseyde
panden op-brocht In 's meyers als In sheeren handen voor fyn ende seker ter
voorseyder
rente behoeve, om me waert nood alle ghebreecken
van betaelinghe
saen te verhaelen ende recouvreren
met alle wettelycke
costen daeraentlenende,. verbindende
voorts hy Comparant
in alle 'taone voorsevde synen persoon ende goedinghen present ende toecommende.
Aldus gedaen ende gepasseert naer usantie ende costume deser vierschaer ter maeninghe van Adriaen
van bever meyer ende by wysdomme
van Laureys
vyverman
ende Jan de
grave Schepenen. Actum desen 11 November 1660 toerconden
greffier vanden
lande van Bçelaer. - J. Coucke.
Gheregistreirt

Int Register

vanden

Jaere

1660. »

•
Op de rug van het perkamenten
stuk (Abdij Affligem, Hekelaern)
onderscheiden we in een onleesbare
nota de datum 29 mey (?) 1689. Een tweede
nota. van een andere hand, zegt: « desen brief is commen te sesseren vermidts
-den incoop van het lant, etc ... »
AFFLIGEM.

Dom Cyprianus Coppens, 0.5.B.

Proces wegens vechten en vloeken
te St-Martens-Lierde (1783)
« Aen ULo heeren borgemeester
schepenen der prochie
Verthoont d'heer Aegidius Droesbeke bailliu deser
haere majestydts
placcaerten
costumen edicten ende
druckelyck
verboden
ende geinterdiceert
is van wat
saude mogen wesen den een en den aRd-eren te injurieren
met wercken ende wel naementlijck
aen kinderen ofte

van St Martenslierde,
prochie dat het volgens
ordonnantien
wel uytstaet ofte conditie sy
tsy met woorden ofte
schoolkinderen
hunnen
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vader ofte schoonvader
te slaegen stooten ofte hinderen.
Het is nochtans
in
vilipendentie
van soo gesacreerde
wetten gebeurt dat adriaen coppens opsetenen der prochie van ophasselt op den 24 meerte 1783 hem soo verre heeft
vervoordert
ende geemancipeert
van ontrent den byvanck vanden huyse ende
her berge St Marten binnen de voors. prochie te aggresseren
onder het abominabel vloecken ende sweiren van sacré ende mort dieu, den persoon van synen
schoonvader
ignatius
adrianus
Bury hem toebrengende
eenen stoot op syn
herte in welckens
om tandigheden
den gemelden bury oock aen het vegten
met synen schoonsone
is gevallen tot soo verre ende soo veele dat den gemelden bury, eene wonde ofte contusie in synen mondt heeft gecregen 100pende van bloede dien dat den verthoonder
tot afquytinghe
van het devoir
synder officie syn recours genoodsaeckt
is te nemen tot de justitie van UL.
myne voorn. heeren.
Teneynde
de selve gedient sauden wesen geconsidereert
de reden voors.
den gemelden
adrianus
coppens ende ignatius
adrianus
bury over ende ter
eausen vande [woord weggevallen]
hier vooren breeder vermeIt ende in een
landt van rechten niet getollereert
en verrnoghen
te worden te condamneren
in alsulcke penen boeten breucken ende amenden als de gemelde adriaen coppens ende ignatius
adrianus
bury volgens arbitragie
van den heere rechter
bevonden sullen worden geincurreert
te hebben alsmede in de cos ten vanden
betrecke
ende vervolghe
ter tauxatie
ende tot verschiethede
recouver
ende
verhael van alle het gone voors. tsy dendeele ofte gheheele mitsg. ad fondendam jurisdictionem.
heeft den verthoonder
door het ministerie
vanden praeter
loco meyer remisius
vander
cappellen
doen gebeuren
echte. staende
clachte
op eene partye seyla ndts gestaen ende ghelegen binnen de voors. prochie ofte
jurisdictie
op het smeedtsvelt
deel van eene meerdere
partye paelende
west
het wederdeel.
zuyt joannes miseretz noort dhoors gillis meulyser
ofte flamée
gr oodt tot dry en tseventigh
roeden en alf den gemelden
coppens aencommende causa uxoris, biddende UL. heeren de selve clachte forma et modo te
accepteren
met consent van erireg. acte depeche ende interdictie
in forma ende
bij gebreke van voldoeninghe
dat decreterende
de voorn. clachte als wel ende
met den rechter gedaen den verthoonder
aen ende in handen te wysen de gemelde beclaegde partye om me allen tgone voors. daer aenne tsy den deele ofte
gheheele by afwinninghe
ende publicque
subhandstatie
(sic) verhaelt
ende
gecouvreert
te worden met cos ten [woord weg] ende gemerckt
den selven
coppens is afsetenen deser jurisdictie
ende woonachtigh
binnen de prochic van
ophasselt. Believe myne voorn. heeren tot het doen de noodighe in forma alle
publicque persoonen hier toe te authortsererr, (ondertekend)
Aez. Droesbeke »
RIjKSARCHIEF
150 vo.

GENT, Fond

gemeente

St-Martens-Lierde,

nr 35, 149

1'0,

Valère Gaublomme.

EREMBODEGEM.

Onze Bibliografie
117. AALST. -- Door de Koninklijke
Bibliotheek
te Brussel werd, van Juli
tot September.
een tentoonstelling
gewijd aan alle drukken
van Dirk
Martens, waarvan
ze een exemplaar
bezit. Een uitstekend
verzorgde
katalogus. met een inleiding van Herman Liebaers en een bibliografie,
werd
te dier gelegenheid
uitgegeven.
Zie o.rn. « Wetenschappelijke

Tijdirigen

118. AALST. EmÎel Serneeis. Aalst. blz. 200-202, met 6 foto's.

» (Gent),
Touring

Oct, '50, kol. 268-269.
Club

van

België.

1-9-50,

Er zijn slechter
toeristische
artikels
over deze stad verschenen.
Toch
blijft het erg oppervlakkig
en volstrekt
niet vrij van vergissingen.
De
zinsbouw doet heelmeester
Kluyskens
tot de 17< eeuw behoren; « Katten-
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straat»
voor Kattestraat;
Louis XV -stijl (rococo zeggen de Vlamingen)
en 1643 hebben geen uitstaans
met elkaar; gekke verwarring
tussen het
thans verdwenen
dakruitertje van Sint-Marterts en de nooit aangezette
toren (s): « Zandhuis » voor Landhuis enz.
De Marktgevel
van het stadhuis pretentieus
vinden getuigt niet van goede smaak ...
119.

120.

ALGEMEEN. Asse. Eigen
blz. 289-296.

Jan Lindemans,
Schoon
en De

De heerlijke
Brabander

rechten in het Land
(Brussel),
Aug.-Sept.

van
'50,

Tot het Land van Asse behoorden
O.m. de huidige Oostvlaamse
gemeenten Baardegem
en Meldert.
ALGEMEEN. - Jan Lindemans,
Oude Brabantse
Geslachten.
Lindemans.
- Eigen Schoon en De Brabander,
Oct. '50, blz. 355-396.
Lindemansen
worden vermeld te Ename, Hundelgem,
Ophasselt,
Ronse,
St-Lievens-Houtem.
Aanverwante
geslachten,
vooral te Ninove
(Bockstael,
Fransman,
van
Boven. Dekens, van Oudenhave,
Penne. de Schepper),
ook te Vlierzele
(Bockstael) , Denderwindeke
(Lemmens,' Borginon)
Borchtlombeek
(EvenepoeI, Bastaer ts) , Welle Ct Kirit) , Aalst (Duer inck) .

121.

ALGEMEEN.

122.

GERAARDSBERGEN.
Fr. van ccetsem,
Remarques
trançats
parlé en Belgique f!amande
au XIXe siècle. « Leuvense Bijdragen»
(Leuven),
1950, blz. 41-52.

-

Zie Zandbergen.
concernant
Overdruk

le
uit

Schr. leidt op zeer vernuftige,
soms wel iets té vernuftige
- wijze
zekere uitspraakeigenaardigheden
af van de Wijze waarop dialectproeven,
vooral in Jan Frans Willems' « Belgisch Museum ». met het Frans werden vergeleken,
wat de uitspraak
betreft. Hieruit blijkt wel dat het Picardisch tot in de vorige eeuw invloed heeft gehad op het Frans, zoals het
werd uitgesproken
door onze Vlaamse middenstand.
Schr. ontleent
zijn
voorbeelden
grotendeels
aan zijn eigen Geraardsbergse
dialect. Ook dat
van Ninove komt eenmaal ter sprake.
123.

LEDE"BERG. - Een Schalmeier,
Het orgel der St. Livinuskerk
berg. '==- De Schalmei
(Gent), Juni '50, blz. 54-56, met 3 foto's,
één op het omslag.
Technische
beschrijving
Loncke. aan die dekanale

van het orgel,'
kerk geleverd.

dit

jaar

door

te Ledewaarvan

de Gentse

firma

124.

NEDERBRAKEL.
-'In
afl. 3 van « Onze Alma Mater»
(Leuven), jg. 1950,
spreekt Prof. Dr. G. Vander Schueren,
in een artikel over « Een nieuw
anatomisch
instituut,
Scola Anatomica
Andreae Vesalii»,
op blz. 11, over
de samenwerking,
aan de Leuvense
universiteit,
van Vesalius met Jeremias de Dryvere
(Tr iver ius) , van Brakel. In een voetnota
zegt hij het
volgende:
« Deze vooraanstaande
figuur
(bedoeld is Triverius)
van de
toenmalige
geneeskundige
wereld en professor
aan de faculteit
der geneeskunde
te Leuven, stierf aan tuberculose
in 1554. Bij de vierhonderdste verjaring
van zijn afsterven
zou hij verdienen
in zijn geboortedorp
te
worden herdacht, evenals Philip Verheyen te Ver-rebroek ».
We sluiten ons met nadruk
aan bij deze wens. Verheyen
kreeg in het
kleine polderdorp
Verrebroek
een standbeeld.
De Dryvere,
die ook Drieverius,
Thriverius,
Brachelius,
werd genoemd,
zag het levenslicht
te Brakel in 1504 en stierf te Leuven in December 1554.

125.

NEl GEM. M. de Meulemeester,
c.ss.R.,
De kapel van Onze Lieve
Vrouw van Bevingen-Netgem,
Leuven, Bibliotheca
Alfonsiana,
1950.
Geill. - Prijs: 35 fr.
Er was al een kerkje in de lOe of de 11e eeuw; het bleef parochiekerk
van
Netgem tot in 1265, maar tot heden toe druk bezochte bedevaartkapel.

126.

RONSE. - Dl'. O.(scar)
Delghust, cnrtstopnore
de le Tenre, curé de la
paroisse 'de St. Martin, 1647 à 1676. - Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige
Kring van Ronse, 1948-49, blz. 7-10.
Liet de miskapellen

van de Hoge Heide

en van Lorette

bouwen.

De eerste
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werd afgebroken
in. 1819, de tweede bestaat nog. Liet in zijn kerkje een
houten lambrizering
aanbrengen
(het Vlaams kontrakt
uit 1658 is hier
gedrukt);
bracht de pastorij over naar de Wijnstraat.
Zijn grafsteeïs, is
hier gereproduceerd.
127. RONSE. George H. Hooreman, Les Etats de Biens dans les Archives
de la Ville de Renaix et ce qu'Ils peuvent nous anprenere.
- Annalen
1948-49. blz. 11-17.
Die Staten van Goederen gaan van 1467 tot 1796; meer dan 2500 dokumenten-dossiers!
Ze werden in 1878-79 geïnventariseerd
door kapitein op
rust van den Bemden.
Schr. legt hier uit, o.m. aan de hand van een aantal voorbeelden, waarom,
hoe en door wie die dokumenten werden opgemaakt en welk hun waarde
is. Deze blijkt zeer groot te zijn voor de genealogie en de sociale levensomstandigheden.
zegt schr.
We voegen er bij: evenzeer voor de kultuurgeschiedenis.
de taalkunde
en de plaatsnaamkunde.
Schr. publiceerde
in 1937 een kopij van de Inventaris
en kondigt nu een
lijst aan van alle familienamen.
128. RONSE. - Br. Emm.anuel ~., De Fiertel,
1948-49, blz. 18-20.

onze oude traditie.

-

Annalen

Beknopte bijzonderheden
over deze merkwaardige
ommegang met de relikwieën van St Hermes. die reeds in de 15e eeuw als oud en alomvermaard
wordt vermeld. Meest interessant
is het duidelijk kaartje van de ommegang, door schr. getekend.
129. RONSE. - A.(lbert)
1948-49, blz. 21-23.

Cambier, pr .. De opgravingen

te Ronse. -

Annalen

Korte. maar duidelijke uiteenzetting
door de man op wiens initiatief de
opgravingen
van het Kaatsspelplein
geschiedden
(ze zijn nog niet geëindigd). Werden teruggevoriden:
de romaanse Sint-Pieterskerk
(12e e.) en
haar gotische opvolgster
uit de 16°; een klokkenoven
(uit de llO e. ?),
monnikengraven
uit de 12°; het kloosterpand
(13° e.), de kapittelzaal.
130. RONSE. - Annalen

C.(yriel!
Lambert,
1948-49, blz. 24-29.

Phonetiek

van het Nederlands

De klanken en de geruisen. Vulgarisatie.
Met vertaling
van een stuk uit « Tavi » van Valère Depauw.

te Ronse.

in 't « Ronsisch»

131. RONSE. H.(enri)
Bockstal, De wapensohilden der Stad, Baronie
Vrijheid van Ronse. - Annalen 1948-49, blz. 34-37.

en

De beide laatste hebben weinig of geen betekenis; het eerste is een drievoudige herinnering
aan het Duitse rijk, het graafschap Aalst en de abdij
van Inde. bij Aken.
.
132. RONSE. De Schalmei.
Zijn
(Gent), Juni '50. blz. 57-58.

er orgels

in Congo?

-+-

De

Schalmei

Onder de hoogst zeldzame orgels in onze kolonie (ten hoogste een vijftal) is er sedert 1930 één van de firma Joris, uit Ronse, nl. te Lisala. bij
de paters van Scheut.
133. ZANDBERGEN.
- M.-E. Mariën, Les bracelets à grandes oretuettes
en
Belgique à l'äge du bronze final. - Handelingen
der Maatschappij
voor
Geschiedenis
en Oudheidkunde
te Gent, Nieuwe Reeks, dl. IV, afl. 2,
1949-50, blz. 41-77, geill.
De vondst van 1866 bij het kasteel dezer gemeente ter gelegenheid
van
kanaliseringswerken
aan de Dender. wordt beschreven op blz. 62-64, met
kaartie der vindplaats en getekende afbeeldingen
der gevonden voorwerpen - bijl en armband - die thans in het museum te Aalst berusten
(6° eeuw vóór Kr.).
Er is verder
nog spraak
van vondsten
te Schoonaarde
en Wichelen
(blz. 64-65, 76), Kluisberg (72), Dikkelvenne
(72), Gentbrugge
(72 en 75),
Geraardsbergen
(76), Zandbergen
(76).
AALST.
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Jozef van

uverstraeten.

EINDELIJK I

11·"

Nummer 6 van deze jaargang
zal dan eindelijk het lang verwachtë

EREMBODEGEMNUMMER
zijn.
De verschillende bijdragen voor dit lijvige nummer beginnen
binnen te komen en beloven thans reeds een zeer belangwekkend
geheel.
De omvang van dit nummer - ver boven de gewone 48 bladzijden! - zal waarschijnlijk enige vertraging in de publicatie
meebrengen, zodat onze lezers wel tot omstreeks half Januari geduld zullen moeten oefenen.
Nummer één van onze derde jaargang verschijnt dan' echter al
in Februari.
En in verband hi!!"mee nog een ander goed nieuws.
.

,

Trots de sterk gestegen prijs van het papier, zijn we er, met
de medewerking van onze drukker, - voor wie we niets dan lof
hebben! - in geslaagd de abonnementsprijs voor 1951 zonder
enige verhoging te behouden.
Het lidmaatschapsgeld (abonnement) blijft dus 80 frank!

In een pas verschenen brochure van de Gentse hoog1eraar Prof.
Dr. J. Dhondt, over « De Oudheidkundige Kringen van het
Vlaamse Land en hun Publ icaties» wordt ons tijdschrift bijzonder lovend besproken, Jammer genoeg, is het nog niet voldoende
doorgedrongen bij de personen en in de kringen waarvoor het
allereerst bestemd is: priesters, kloosters, scholen, onderwijsmensen, dokters, apothekers, advokaten, notarissen, ingenieurs,
nijveraars en handelaars in het hele Land van Aalst. Wie helpt
ons in deze kringen - en er buiten! - nieuwe abonnenten werven?
Waarom zoudt U persoonlijk het niet eens beproeven bij een
bloedverwant, een vriend, een collega, een kennis? U zult ons een
hoogst gewaardeerde dienst bewijzen!
Alle nummers van deze jaargang zijn nog te verkrijgen. -

V.
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