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Na ons tijdschrift te hebben opgericht en het vier jaar lang te
hebben bestuurd met toewijding en bekwaamheid, werd onze Voorzitter, Drs J. van Overstraeten, om persoonlijke redenen verplicht
ontslag te nemen bij onze vereniging.
Wij nemen deze gelegenheid te baat om dhr van Overstraeten te
danken om zijne leiding en offervaardigheid.
Onze achtbare medewerkers verzoeken wij, tot nader bericht, alle
briefwisseling en kopij te sturen aan de E.R. J. de Brouwer, Kerkstraat 18, te Hofstade (Aalst).
Tijdschriften en werken ter recensie gelieve men voortaan te
_ stüren aan E.R. V. Gaublomme, Kerkstraat 16, Erembodegern.
DE REDACTIE.

De Keur van Herlinkhove
Herlinkhove bestaat niet meer als gemeente. Na de instorting
van het Oud-Regiem, tijdens de Franse overheersing werd het
grondgebied van dit dorp verdeeld onder drie omliggende gemeenten. Een deel kwam aan Ninove, eer. ander ging naar Denderhoutem en het voornaamste, het eigenlijke « Herlinkhove », waar zich
nog het oude kerkje bevindt, maakt deel uit van Outer. Voor wie
de geschiedenis var, HerIinkhove kent is deze verdeling enigszins
bevreemdend. Herlinkhove ligt aan de poorten van Ninove en is
gescheiden van Outer door vrij uitgestrekte velden. Het lever. en
de taal van Herlinkhove rrchten zich hoofdzakelijk naar Ninove.
Geen dorp is in de loop der geschiedenis enger verbonden geweest
met de stad. In de loop der middeleeuwen en ook nog later waren
de voornaamste ingezetenen van Herlinkhove tevens poorters van
Ninove.
Er is waarschijnlijk geen enkel dorp uit de omgeving waarover
we zoveel weten uit de vroegste tijden.
Herlinkhove was een domein geschonken door Karel de Grote
aan de Abdij van St.-Amand te Elnone (1). De plaats wordt in deze
oorkonden van de ge eeuw niet uitdrukkelijk vermeld onder de benaming Herlinkhove, maar wel als eer, gebied dat deel uitmaakt
van de « Villa Niriove ». De naam Herlinkhove kon nog niet vermeld worder. in de ge eeuw daar deze naam, als de. meeste hovenamen, waarschijnlijk slechts ontstaan is in de loe of 11e eeuw, na
de invallen der Noormannen.
Herlinkhove betekent waarschijnlijk': de hoeve van herilo en
zijn familie (2). Waar deze hoeve zich bevond weter, wij niet.
Het domein van de Abdij van St. Amand, te Herl inkhove, omvatte 22 mansa. Iedere mansa had een oppervlakte var. 12 bunder.
Het domein had aldus een oppervlakte van 264 bunder (325 Ha.)
(3). Het omvatte bouwland, weiden, vijvers en bossen.
Be abdij had in dit domein de volle heerschappij: kerkelijk en
wereldlijk gezag (rechtspleging).
Naar alle waarschijnlijkheid
liet de abdij er het kerkje, opgedragen aan St. Amand, oprichten. Dit kerkje staat op een heuveltje
op ongeveer vijftig meter van een zeec oude weg: De Gentse straat.
Deze benaming komt reeds voor in oorkondere van 1165 en 1167 (4).
Deze oude weg, nu een bijna verlaten veldbaan, liep van Gent naar
(1) Overgeleverd
in copie. in Cart. S. Amand. T. I (Arch. départ. Nerd. 12. H. 1.).
Oork. van a" 822. 847. 863. 899. Teksten ook in: Ivlabillon. Act. SS. OSE.. P. 1. 66;
Martin Bouquet. Rs c. hist. Gaules. T. 1. 6. 8. 9.; Iartène et Durand. Ampl. Coll.,
T. L 167. - S. Amand aan de samenvloeiing
van Scarpe en Elnon (Départ,
Nord). (2) Enkele oude benamingen:
her lingova 0115. oork. S. Cornelis. RA.
G.). herlinchove
(1142. idem.). herlengova
(Cart. S. Amand. T. 1. a' 1105. copie). In het dialect:
êrekof (ê = scherplange
e). Meest waarschijnlijke
betekenis: Hof van Herilo en de zijnen (z. : Carnoy. Orig. noms cornm. Belg .. T. I.
blz. 308 en Först. 1. 764). (3) Oork. van 863. z. noot L (4) RA. G. - Oork. Abdij
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Ninove en, vermoedelijk, van Ninove over Hal naar Nijvel. Te
Ninove was er voor de Gentse kooplieden tevens een weg over
Pamel en Anderlecht naar Brussel.
Het kerkje van Hedinkhove geraakte in de hand van de heer
van Ninove, De villa Ninove, gebied van de heer van Ninove, strekte
zich uit over Ninove, Herlinkhove en Okegem. Onder de bedreiging
van de kerkelijke ban zag zich de heer van' Ninove verplicht het
kerkje van Herlinkhove terug te geven in de hand van de bisschop
van Kamerijk. Odo, bisschop van Kamerijk, schonk in 1105 het
kerkje van Herlinkhove « cum omnibus appendiciis » terug aan de.
abdij van St. Amand (5). In l107 kwamen de monniken van St.
Arnand met de relikwieën van St. Amand langs Ninove voorbij. Ze
droegen een mis op te Herlinkhove.
Waarschijnlijk kwam de abdij meer dan eens in conflict met de
locale heec, de heer van Ninove. De oudst ons bekende heren:
Amelrik I en zijn zoon Amelrik II leefden einde 11e eeuwen in het
begin van de 12"eeuw. Van Amelrik II weten wij met zekerheid dat
hij stalmeester van Vlaanderen was. Het stalmeesterschap was een.
hoge functie aan het hof van de graaf van Vlaanderen.
In 1115 wisselde de Abdij van St.Amand haar domein te Herlinkhave uit met de Graaf van Vlaanderen voor Ter Streep, een
goed gelegen tussen Oostende en Westende (6).
Op Amelrik TI volgden nog talrijke andere locale heren. Door
huwelijk kwamen Ninove, Herlinkhove en Okegem in het bezit van
Brabantse heren. De laatste locale heec : Godfried van Viane verkocht de heerlijkheid Ninove en Herlinkhove in 1295 aan Gewijde
van Dampierre, graaf van Vlaanderen. Adus weed de Graaf van
Vlaanderen, die te Herlinkhove, in 1115 in bezit kwam van het domein van St. Amand, tevens heer van Herlinkhove in 1295.
De keuc van Herlinkhove is een merkwaardig stuk. Alhoewel
slechts overgeleverd in een tekst van omstreeks 1460, wijst de inhoud duidelijk op toestanden van vóór l115.
De keur, leert ons eerst dat het wettelijk hoofd van de schepenen van Herlinkhove St. Amands en Pévèle is. Zo de schepenen van
He::linkhove voor een moeilijk geval stonden, vooral op rechterlijk
gebied, dan moesten ze dus te rade gaan bij, of een vonnis vragen
aan de schepenen van St. Amand en Pévèle. Deze schikking moet
natuurlijk opklimmen tot de tijd toen St. Amand nog het domein van
Herlinkhove in handen had d.w.z. vóór l115.
De schepenen van Herlinkhove hieldere drie gouwdagen (rechtszittingen) per jaar. Ze hadden: er ook het halsrecht. De verme1ding
in de keur: « mincke om mincke doot om doot » (Oog om oog, tand
om tand) wijzen op de ouderdom van de keur.
We zien echter ook dat deze gouwdagen slechts kunnen gehouS. Cornelis Ninove. (5). A. d. Nord. - 12 H 1, Cart. Adbij S. Amand, T. I,
nr. 46; copie uit 13' eeuw. (6) J.J. De Smet, Chrono FL, T. n, blz. 725. F. Vereautere. Actes des Comtes de Flandre, 1071-1128, blz. 1159-160, nr. 68, localiseert :
Oostende. M. Gysseling, Testerep, Tessel ... (Med. VL Top. Vereniging, 1945) :
« een strook gronds gaande van Oostende naar Westende ».
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den worden in het bijzijn van de baljuw van Ninove. Terwijl het de
meier is. van Herlinkhove die het geding bant.
Het cechterlijk gezag van de meier en de schepenen van: Herlinkhove strekte zich slechts uit over de houders van schoofland
(z. verder).
Wij vernemen verder uit de rekeningen van de baljuw van
Ninove dat de schepenen van Ninove éénmaal per jaar te Herlinkhove gouwdag hielder. (14° en 15° eeuw).
Wi~~menen op grond van deze gegevens de toestand na de uitwisseling var.' de goederen tussen de Graaf van Vlaanderen en de
Abdij van St. Amand als volgt te mogen reconstruecen :
De schepenen van Herlinkhove behielden de rechterlijke macht
die zij vóór de uitwisseling bezaten (boeten en halsrecht) . Ze kwamen echer onder het « toezicht». van de Graaf van Vlaanderere (in
casu de heer van Ninove), die zich in de 13e eeuw liet vertegenwoocdigen door zijr, baljuw. De meierij van Herlinkhove was een leen
van de Burcht te Ninove. Deze gouwdag van de Ninoofse schepenen was waarschijnlijk een nieuwigheid ingevoerd door de heer van
Ninove. De schepenen van Ninove waren oorspronkelijk, naar alle
waarschijnlijkheid, leenmannen van de Burcht te Ninove.
HET HANDSCHRIFT.
In het archief van het Aartsbisdom te Mechelen berust een cartularium van de Abdij St. Cornelis te Ninove.
Als kaft tot dit cartularium diende een acte van het jaar 1474.
Op fol. 1, recto, lezen wij: Diversche brieven cycographie In)
p(ri)vilegien vennessen des godshuys van sinte Cornelis by nieneven. », Achter in het cartularium, Op! een los blad, een inhoudstafel
(veel later geschreven) : Eerst de costuymen ende Reglementen van
heerlmckhove met zeker sententie aldaer geresen tusschen de momboers van Cathlijn lobs wedue wylen Geeraerdt oliviers heesschers
vyt hacen name ter andere ende jan oliviers broeder van gheeraerdt
voors(eid) als synen erffgenaem verweerder ter anderen.
Als eerste stuk in het cactulariurn komt inderdaad op fol. 3:
de keur van Herlinkhove.
De keur is geschreven op twee kolommen en gaat van fol. 3 tot
fol. 8, kol. a. De rest van fol. 8 is blanco. Op fol. 9 volgt de in de
inhoudstafel vermelde oorkonde. Het is een copie, in het Fcans, van
een vonnis van de schepenen van St. Amand en Pévèle, over betwistingen in een 'Erfenis te Herlinkhove. Deze copie is gedateerd 1462.
Na deze copie volgt de vertaling « in vlaemsche» van hetzelfde
vonnis.
De keur, de schepenbrief van St. Amand en Pévèle en de vertaling van: deze brief zijn van dezelfde hand. Al deze stukkan zijn
geschreven onmiddellijk na 1462. Op die- stukken volgt de copie van
een Nir•oofse schepenbrief van 1479.
De titel! van de keur: Dit zijn de keuren, enz ... is gans in rode
letter. Het geschcift is cursief met voor iedere Item een grote rode I
zonder enig versiersel. Ook de D en de E (varu Ende) krijgen ge195

woonlijk een rode streep. Het geschrift is regelmatig en zeer duidelijk uitgezonderd het begin (fol. 3). De inkt van fol. 3 is door vochtvlekken fel verbleekt. Enkel op die plaats is de tekst enigszins
moeilijk te ontcijferen.
De hier gepubliceerde keur is de integrale tekst zonder moderne
interpunctie. De opgeloste verkortingen staan tussen haakjes. Om de
leesbaarheid te verhogen werd u (= v) overal vervangen door v;
alc us : heerlichoue. gheuen, dauenant, euene, enz ... als: heerlichove,
gheven, enz.
DIT ZIJN DE KEUREN (7) ENDE VERBODE (8) DIE DER WETTE
LICH(EI)T
VAN HEERLICHOVE
TOEBEHOORE(N)
(9) DE
WElLKE WAE(RE)N BROCHT VANDEN WETTEGHEN HOOFDE
VAN SENTE AMANDS (10) BIJ SCEPEN(EN) VANDEN VOORSEIDE(N) DORPE VRANCKEN VAN VOSHOLE EN(DE) JANNE
VANDEN DALE (11) In deerste zo es te wetene dat te heerIichove ligghen drie goudaghe (12) binr.en den jae (re)
Den eersten goudach es altoos dsn eersten maendach na derthyen
dach (13) Ende dan zal een bailliu var. nieneve com(m)e(n) te heerlichove snde midsgaders den meyere (14) en(de) scepen(en)/te heerlichove mach de meye(re) tghedinghen bannen (15) en(de) vraeghen
aft yement wet bsgheert
Dan mach daer com(m)en de ontfanghe (re) van nieneve mijr,s
hee(re)n van vlaende(r)n
(16) om(m)e de meyscult (17) tontfaene
(7) Keur. wet. (8) Ver bode. voorschrift.
verordening.
(9) Wettelicheit.
die aan
de rechtspleging
te Herlinkhove toebehoren.
(10) S. Amand en Pévèle. (Ll ) Schepenen te NINOVE : a'' 1370 : vranke van voshole; a" 1377: vranke van voshole,
jan vanden dale; a" 1390: jan van den dale. Verder zijn er geen vermoldingen
meer (De lijst van Ninoofse schepenen vertoont leemten). Er is nog in 1396, 1398
en 1483 een robberecht
van voshole. schepen te Ninove. De hier gepubliceerde
tekst is waarschijnlijk
een afschrift van e:n stuk uit de 14' eeuw. (12) Gouwdag.
gerechtszitting
van de wet (meier en schepenen).
(13) Dzrthyendach.
Drie-Konings n. de 13' dag na Kerstmis.
(14) Meier. De meierij van Herlinkhove
was
een leen van het Leenhof van de Burcht te Ninove. (15) tGhedinghe
bannen,
het geding. de gerechtszitting
bannen. op plechtige wijze openen. Dit ~ebeurde
in een geijkte. traditionele
vorm. waarvan
nooit mocht afgeweken
worden.
Daar de gerechtszitting
t:. Herlinkhove moest geschieden in de tegenwoordigheid van de baljuw van Ninove was het waarschijnlijk
de baljuw die het
eerst het woord voerde. Me! de roede in' de' hand richt hij zich tot de meier
van Herlinkhove : « Meier, wilt ge dingen? » - A. « Ja. ik baljuw». Dan maant
de ms ier de schepenen te zetelen en met hun toestemming
opent hij de zitting
en richt zich dan tot het opgeroepen
volk met de vraag:
« Is hier iemand die
wet begeert?
Ik bied rlkeen recht en wet te doen ». De inwoners waren opg arcepen om op de zitting aanwezig te zijn bij he! luiden van de klok. Ik
vermoed dat deze ger s chtszitting
gewoonlijk
plaats greep op het plein voor
de kerk te Herlinkhov e. (16) De ontvanger
van he: domein van de heer van
Ninove. (17) De Meischuld. rente van de heer op de houders van schoofland.
De vervaldag
wa half-Mei
(vandaar:
Mei-schuld),
de betaaldag
viel in de
winter
op Driekoningen.
In het rentboek
van 1454 (A. RA. Rekenkamer,
nr. 45348) wordt het bedrag van deze rente als volgt vastgesteld:
« van elloen
buendere
also menighe mi te (= kleine munt, 1/2 van een penning)
vlarnser
munten /. als in elc jaer dsister (de ister. zekere maat, hier voor :granen)
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vanden scooflande dat leyt in heerlichove (18) Ende dan zelen daer
sc aperst en ) jugie(re)n bij maeninghen (19) van den meye(re) voors(eid). Wat hemlieden redene dinct (20) dat men van den buender
scooflands gheven zal Ende dat zullen scepen(en) dan stellen (21) I
na davenant dat de evene ghelden zal In de msrct (22) / Ende ria
dat daer dan bij scepen.Ien ) ghestelt werdt / zo zal de ontfar-ghetre)
de voors(eide) meyscult ontfaen Voort zo zijn daer sculdich te com(m)ene alle de ghene die late
zijn te heerlichove (23) dat es te verstane alle deghene die scoofland (24) hebben In heerlichove gheleghen vutghedaen (25) de
weduwe(re)n / weduwen en(de) weezen / er.Çde) denghenen die
buten der milen (26) van heerlichove ghezeten zijn Einde meetem
daer de meyscult betalen / Ende die niet en betalen / daer mochte
de meyefce) gaen op tgoet en(de) doent wettelic in saezinen (27)
vander even en (= haver) I dat men ten vcrsulden
ontfanghe
oic betaelt I
gheestimeert
(= geschat)
es menighen
groten».
Na het vaststellen
van de
prijs van een sister haver moest ieder houder van schoofland per bunder zoveel miten betalen als de sister groten gold. De opbrengst
van de Meischuld
was vrij gering. In totaal: 2 L. tot 2 L. 4 s. p. (18) Ook de Ninovieters.
houders van schoofland op he t grondgebied
van Ninove. moeten te Her linkhove
hun « Meischuld » betalen op Driekoningen.
(9)
Jugieren
bij maeninghen,
oordelen
op plechtig verzoek van de meier van Herlinkhove.
(20) Redene
dinct. wat hen redelijk
en billijk dunkt.
(21) Stellen. wettelijk
vastleggen.
(22) DE' schepenen
moeten bij het vaststellen
van de prijs zich richten naar
de marktprijzen.
(23) Deze laten waren houders
(eigenaars)
van schoofland.
Deze laten hadden volgende verplichtingen
tegenover
de heer:
al Betaling
van de Meischuld; bi de zesde schoof van de oogst; cl Een taks betalen bij
vr rerv ing (z, verder)
en verkoop.
(24) Schoofland.
Benevens
de Meischuld
had de heer nog een ander recht op het schoofland n1. het recht van de zesde
schoof. vandaar
de benaming
« scoofland » of « schoof». In de rekeningen
van hs t domein (A. RA. Invent. Nelis. nr. 149. a' 1373) vinden wij over dit
recht het volgende:
« item. den scoef van 70 buenren
Iandts deen derdendeel
(= één derde)
wintercoerne
/ dander del'dendeel
(= het tweede
derde) zomercoren
ende terde derdendeel
bralee daer af dat miin here ghebuert
den 6
(= zesden) seoef». In de 15' Eeuw spreken
de rekeningen
slechts van 54 bunder (a' 1444). De ontvanger
liet de schoof binnenhalen
door een pe-rsoon,
onder eed. daertoe aangesteld.
De totale opbrengst
was slechts 47 pond 16 s.
30 d. p. Heel wat schoofland was blijkbaar
« verdonker d ». Nu werd de schoof
verpacht
en steeg bij derde opbod tot 120 pond p. per jaar! Jan de Proost,
ds' ontvanger-baljuw.
liet in 1454 een rentboek
opmaken
waaruit
bleek dat
het schoofland ruim 80 bunder besloeg. Er waren in 1454 een 90-tal houders
van schoofland
(waaronder
de heer van Outer) en 6 geestelijke
instellingen
(waaronder
het klooster van S. Barbelen
Dale met 23 bunder).
Het schoofland omvat uitsluitend
bouwland.
De percelen
liggen verspreid
binnen een
grot" oppervlakte
waarin gans het grondgebied
van Herlinkhove
met grensgebied van Ninove en Outer. Er was ook schooflande
te Waalhove
(z. voetnoot 37). Te Ninove lagen percelen
schoofland
op het Hameideveld
(Meiveld). Nieuwpoortveld.
Galgeveld en aan de Mansborre. Al deze velden liggen
tegen het grondgebied
van Herlinkhove.
De graan opbrengst
van de « Scoof })
werd, samen met de andere graanrenten,
na de oogst. gevoerd in de « Scoofschuur » van de heer van Ninove, aan de Krekelendries
(Einde Polderstraat)
.
Daar werd het graan gedorsen
en dan verkocht
of naar de zolders van de
hal gevoerd. (25) Uitgedaan.
uitgezonderd.
(26) Buten der milen, buiten het
rechtsgebied
van de schepenen
van Herlinkhove.
Ninoofse poorters,
houders
van schoofland.
waren onder de rechtsmacht
van de schepenen
van Ninove.
Ze moesten dus slechts hun Meischuld betalen zonder verder deel te nemen
aan de rechtszitting.
(27) In saizinen
doen, gerechtelijk
in beslag nemen.
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Er.de daer af waert de boete 5 s.par. en(de) de hee(re) es dan sculdich scepen(en) cost (28) Ende die daer niet en zijn op dien dach
vutghedaen dien persoenen voors(eid) daer af es de boete 5 s.par.
op dat zij niet en quamen voor der noenen en(de) dan machse de
heere vcortheesschen (29) en(de) die daer niet en zijn dats de boete
voorsreid) Item zo es altoos den ande(re)n (30) goudach den eersten maendach naer sente Jansdach baptisten In midden zome(re) (31) en(de)
dan mach daer noch com(m)en de bailliu van nieneve meye(re)
en(de) scepen(en) van heerlichave en (de) dan mach de meye(re)
ooc zijn ghedinghe bannen en(de) vcaghen aft yement wet begbeert
Ende moeten daer zijn op dier. goudach alle de- ghene die late zijn
te heerlichove vte ghedaen den voors(eiden) p(er)sonen en(de) dan
machse de heere voort hessschen Ende die daer niet en wae(re)n
te tijde datz waece op de boete van 5 s. par. Item zo es de derde goudach altoos den eersten maendach naer sente
baefsdach (32) Ende dan zo mach de bailliu van nieneve meye(re)
en(de) scepen(en) van heerlichove com(m)en te heerlichove en(de)
ooc alle de ghene die late zijn vte ghescheeden (33) den weduwee(re)n weduwen en(de) weeze(n) en(de) den ghenen die buten
der milen ghezeten zijn alzoot vooren ghescreven es Ende ooc es
te wetene dat de meye(re) mach tghedinghe bannen op elken goudach te heerlinchove om(m)e de redene aft daer p(ar)tien
(34)
wae(re)n oft yement anders die daer wettelich(ei)t te doene hadde
(35) Ende dan mach de hee(:::e) voort heesschen alle de voors(eide)
late Ende die daer niet en wae(re)n ten goudaghe voors. vte ghedaen den p (er lsonen die voors(eid) zijn die wae(re)n op de voors (eide) boete Item zo mach een bailliu van nieneve metgaders den meyefjre)
en(de) der wet van heerlinchave eenen keur doen (36) te waelhoven (37) een warven (38) tsiaers Ende dien metten late(n) van
heerlichove / Ende dien moet de meye(re) ghebieden ter kerken
vte (39') en(de) die laete wae(re)n en(de) niet en quamen ten
voors(eiden) keure / dat waere op op de boete van 5 S.p. Ende dan
es de heere sculdich scepen(en) haer coste te doen Item als men te heer lichove verervet (40) vry erve daer af zal de
hee(re) hebben dobbelen cheyns (41) dat es te verstane twee, wa erf
alzo vele als de hee(re) jaerlicx heeft vand(en) zelven goede het
(28) Scepenen cost sculdich, het vastgesteld
bedrag der onkosten van de
schepenen moet de heer vergoeden.
(29) Voort heesschen, verder eisen, in
rechte vorderen.
(30) den anderen, den tweedan.
(31) Midden zornere, de
langste dag, S, Jan op 24 Juni. (32) Sente Baefsdach, ook: Bamisse, 1 October. (33) uite ghescheeden, vte ghedaen, uitgezonderd.
(34) Partien. partijen
in rechte. (35) Wettelicheit
te doene hadde, het gerecht nodig hebben (berOE,!>doen op). (-36) Eenen keur doen, zitting houden. (37) Waalhove. op het
grondgebied
van Aspelare, op 4 km. in vogelvlucht
van Her linkhove.
(38)
een warven, éénmaal. (;39) Ter kerken vte ghebieden, het gebod (om op de
rechtszitting
aanwezig te zijn) in de kerk uitvaardigen.
(40) vererft, ww.:
verer-ven, een goed krachtens
erfrecht nalaten.
(41) Dubbele cijns, dubbele
rente. De heer van Ninove had een rente op het vrij land: « item van ho.fstaden ende vrienlande
te herlijchove
bonen even en ende capeene vallende
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en wae(re) ofter groote centen vut ghinghen / Ende meye(re) 6 d.
Ende scepen(en) 14 d. par. en(de) de meyere zijn ghebiede ghelt
(42) Item als men verervet scoofland daer af zal de hee ére) hebben vand en ) buende(re).
7. d. en(de) .1. hallinc (43) de .meye(re). e. d.
en(de) zijn ghebiede ghelt dat es. 4. d. par. en(de) scepen(en). 14. d.
E'n(de) dit moet al ghelden die ten erve comt zonder tghebiedeghelt
dat ghelt de ghene die vten erve gheet (44) Item zo es men sculdich te ghebiedene ter kerken vte altoos te
meerte alle grachte te rumer-e (45) en(de) straten ,en(de) weghe te
makene (46) en(de) allen huuleuke (47) jeghen winter cooren te
beheymene (48) / elkeen) voor tzine binnen 14 nachten / En(de)
op de boete en(de) als de . 14 . nacht leden zijn zo mach de meyere
om(m)e gaen en(de) dat moet zijn met 4 scepen(en) Ende die men
dan in faulten vonde / daer af waere de boete 5 s.par. Ende dan
es de heere sculdich scepen(en) haer coste Item. zo zal men ooc ghebiedere ten vutgaene van meye(49) de somervelde (50) te verlukene / ooc binnen 14 nachten op de boete / en(de)
naer de . 14 . nacht mach de hee(re) om(m)e gaen met vier scepen'(en) Ende daer men faulten vonde dat wae(re) op de boete
van 5 s.par. Ende dan es de heere scepen(en) haer coste sculdich ï

DIT ZIJN DE KEURE VAN TWISTE -

-

Eerst zo les te wetene zo wat manne / die een mes trect dat hij
hadde verbuert (51) jeghen den hee(re) .20. s.par. Item van, eenen zweerde te treckene zo es de, boete ooc .20. s.par.
Item zo wie e enen man ghenaect in felheden (52) apr dat hine niet
en doet valle(n) die verbuerde jeghen den hee(re) .24. s.par. Item zo wat manne die sloughe op eenen arideeen met eender plomper colven (53) aft met eer.en zweerde (54), op dat hij niet en valt
en de) ooc zonder bloet te ghevene die hadde verbuert ooc. 24. s.
par. -ï

te ker savonde 50 s. 8 d. par. ». (Rek. Domein Ninove).
(42) Ghebiede ghelt,
vergoeding
waarop hij recht heeft voor het dagvaarden.
(43) Hallinc, halve
penning, mijt. (44) Dit moet diegene, die in bezit komt van het erfgoed, betalen - uitgezonderd
het gebiedegeld,
dit betaalt diegene die « ut den erve
gaet ll, het Eorfgoed verlaat.
(45) Rumene. ruimen, kuisen. (46) Te maken, te
hr rstallen. In de middeleeuwen
herstelde men de wegen met. mutsaarden.
hout
in dt putten te leggen en daarboven
aarde, (47) HUULEUKE, uteloke, afsluiting. (48) Beheimen, omheinen. De boer moest er voor zorgen dat de akkers
met winterkoren
(Drieslagbedrijf;
winter- en zomerkoren
en braak) bezaaid
volledig en goed afgesloten
waren. Dit moest geschieden
binnen de 14 dagsn in Maart. De omheining was een soort staketsel
doorvlochten
met takken, stokken, tenen. Deze omheining was er vooral om de grazende kudden
af te weren. (Over heiningen,
z. Ir. Paul Lindemans,
Geschiedenis
van de
Landbouw in België, D. I, blz. 357-375). (49) Einde Mei. (50) De velden met zomergraan.
(50 Verbeuren. in boete' vallen; [eghen den heere, de opbrengst
der boeten komt de heer toe. (52.) Genaken in felheden, vastgrijpen
met boos
opzet, Hier ook wel: slaan met de vuist (zonder kwetsuur
of bloedverlies).
(53) Met eender plomper kolven, stompe kolf, knots. knuppel,
stok, of een
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Item slaet een man eenen anderen / ter neder er.tde) hij ter eerden
valt oft dat hijne quetst dat hij bloet (55) gheeft dat wae(re) de
boete van 34. s. par. Item zo wie eenen man vermincte / op dat hij dan ontvlien (56)
conste dat wae(re) de boete van 100 s. paris. Ende waert dat hij ghevanghen woedde / zoude men dan conrectie (n) doen (57) mincke
jeghen mincke en(de) doot jeghen doot (58) Ende waert alzo dat hij
niet gevaen (59) en wae(re) zo zoude me(n)ne bannen toet dier tijd
dat hij pasys hadde ghemaect jeghen p(ar)tien (60) Bnde waert dat
de p(er)soen storve (61) die ghequetst waere / eec hij (62) paeys
hadde ghemaect jeghen p (ar j tien zo zoude me(n)ne bannen eeuwelic
en(de) hij en mochte nemmermeer
paeys hebben jeghe(n)
den
hee(re) (63) hijen hadde p(ar)tien verriueght
(64) en(de) ghenouch
ghedaen (65) - -Item zo wie In eens mans hu us quame in felheden (66) om(m)e
hem te mesdoer.e / hij en varbuerde niet op dat hij den man niet en
ghenaecte noch op due(re) noch op veynstere en sloughe / noch en
stake / noch an thuus ne gheerie schade en dade / En(de) dat te
prouvene (67) / en(de) in wa er te doene (68) ende mochte men dat
in wasc ghedoen dat hij eenich van desen pointen ghedaen hadde
(tiJ) / daer af es de boete 60 s. par. - Item waert dat een man eene (n) anderen verzochten binnen zin en
huus (70) al en dade hij niet hir.nan den huus de persoon dies thuus
waere die zoude an dien man binnnen zinen huus niet verbue-

(:2)n - Item zo wie heeft In c(ou)stume(r,:) den lieden scade te doene met
zinen bessten (71) bij daghe en(de) bij nachte dat waere van eIken
huus daer de beesten toebehoorden .5. s. par. Ende deru goeden lieden
haer scade te gheldene / bij den ghebue(re)n
(72) Ende waerent ooc
peeede coeye verkene oft andere beesten / van alzo menegherande
beesten alst wae(re)n elke p(ar)tie van den beesten / waere j"egher:
den hee(re) in de boete van .5. s. par. Ende den lieden haer scade te
gheldene bij den ghebue(re)n op dat zijs hem beclaeghden Ende af en
becl.aeghden zijs hem niet zo zoudt de hee(·:e) moghe bringhen in de
ander voorwerp.
(54) Met het plat van het zwaard. (55) Bloet gheven. bloed
vergieten.
(56) Ontvlien.
ontvlieden,
ontsnappen.
(57) Conrectien
doen. de
door de keur vastgestelde
straf uitspreken.
(58) Het recht van wedervergelding
Het « Oog om oog. tand om tand».
(59) Gevangen.
(60) Paeys maken
jeghen partien. vrede sluiten, een verzosning
sluiten (mits schadevergoeding).
(61) Storve, Konj. van ww. sterven.
(62) Eer hij, eer de dader. (63) Paeys
jegnsn den heere, na verzoening
van rechtsvervolgingen
ontslagen
worden.
(64) Vernueght.
ww. verneegen.
voldoen.
(65) Ghenouch
doen; voldoening
geven. (66) In felheden.
met boos opzet de huisvrede
overtreden.
(67) Te
prouvene.
voor het gerecht
bewijzen.
In dit geval dus bewijzen
« dat hij
nists gedaan heeft ». (68) In waar te doen. synoniem
van:
prouven.
(69)
Kon men bewijzen
dat hij wel enig geweld had gepleegd dan was de boet
60 s. p. Te Ninove stond op overtreding
van de huisvrede
met geweld de
hoogste boete nl. 60 pond par. (Dus 20-maal meer dan te Herlinkhave)
. (70)
Binnentreden
met onvrimdelijke
(of: vijande"lijke)
bedoelingen.
(71) Zich
schuldig rnaken aan akkerschade
(door huisdieren).
(72) Bij den ghebueren,
hier diegenen
die door hun huisdieren
in rechte schuld hebben aan akker-
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jaer waerhsde (73) ten drie goudaghen alst hem ghelieven zoude Item zo wie voor de somme ofte daer naer (74) te velde ghinghe dat
waere op de boete van .5. s. par ..
Item zo wat oughstere (75) die te velde gheet ende met hem draeght
zaeke oft ziek elen. / die hadde ooe verbuert .5. s. par. Item zo wie eooren oft eenieh gcaen leedde (76) voon de zonne oft
daer na er op dat hij vten velde voere / dat waere op de boete van
14. s. par.. Maer slaet hij zine p(eer)de vten hernassche (77) / zo en verbuert
hij niet -Item zo wie coutergate (78) oft gherechte weghe (79), verslaet (80)
daer af es de boete 14 s. par. - Item zo wie zine ecutergate niet en verheft (81) te tijde noch en
maect dat waere ooc op de boete van .14. s. par. - Hem eyst (82) dat een herdde (83) comt in, een cooren velt met
ghemeenen besten (84) eer teeoren vten velde (85) es zo verbuert de
herde .5. s. par. Ende waert alzo dat ande(r) lieder beesten (86) quamen Int velt eer
teooren vten velde wae(re) elc huus daer de beeste(n) toebehoorden
hadde vecbuert .5. s. par. - Item zo wie die tgars (87) haelde in de lieder mersche oft inder
lieder scade (88) die verbuerde .5. s. par. - . Item zo wie eenen ande(re)n scade doet / In zijn groene hout af te
houdene (89) die verbuert leghen den hee re) .60. s. par. - Ende die den lieden seade dade an thune (90) oft an drooghe hout
daer af es de boete
(geen bedrag vermeld). - Item zo wie eer,en anderen diefte op teghe (91) / en(de) daer af
onder bleve (92) / en(de) dat niet en conste In waer ghedoen die
zoudemen bannen .3. J aer ende .3. daghe op een let (93) - Iterm waert dat een man stale / dat weert wae(re) .5. s. par. ende
ï

schade. (73) Waerheit.
gerechtelijk
onderzoek.
(74) Vóór zonsopgang
of nà
zonsondergang.
(75) Oogster.
(76) Leiden. wegleiden,
wegnemen.
om uit
het veld te voeren. (77) De paarden
uitspannen.
Dus de wagen op de akker
laten staan. (78) Koutergat.
toegang tot de kouter,
ot de akkers. Aan het
gat was een soort hekken (z. voetn. 48). (79) Gherechte
wech. van « ouds»
bestaande
weg. (80) Verslaen.
verleggen.
(81) Oprichts n. (82) Eyst, is het.
(83) Herdde. hoeder van een kudde, was er ook voor verantwoordelijk.
(84)
Ghemeene
beesten.
de beesten van de gemsne kudde. Al de bewoners
van
een dorpsgemeenschap
moesten hun vee laten drijven,
onder de hoede van
de « herdde»
(= gewoonlijk
voor koeien en schapen)
of van de zweender
(=
v oor de varkens) . Ninove had een stadszweender.
ook de abdij van
S. Cornelis had verscheidene
zweenders
en « herdden».
(85) Na het binnenhalen van de oogst liet men de toegang tot de akker open en mocht de herdde
of de zweender
er de gemene kudde indrijven.
(86) Ev. De beesten van de
nabijgelegen
hoeve: Ruibroek
(Pachthof
van de Abdij), die geen deel uitmaken van de 'gemene kudde. (87) Het gras. (88) In andermans
nadeel. (89)
Af te houwen.
(90) Thune. tuin, afsluiting
(haag).
(91) Diefte optiën, diefstal ten laste leggen. van diefstal beschuldigen.
(92) Onder blijven, niet bij
machte zijn afdoende
bewijzen te leveren. in het onderspit
blijven. (93) Op
een let, lid. Zo de gestrafte
terugkeert
voor het. einde van de verbanning
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daer boven / die zoudemen lusticheren metter galghen (94) / Ende
waert ooc min weert dan 5 s. par. zo zoude men hem zijn hoore (95)
oorten / -Item van quaede herberghe(n) (96) te houdene en(de) dies bedeeghen word de (97) / dat wae(re) den ban (98) een Jaer ·en(de) eenen
dach en(d) op eer~ let - Item van wantalen (99) zo en es de boete niet - Item tot scepen(en) te zegghene ic hebbe een heet vonr.esse oft
scepen(en) te wederzegghene daer af es de boete .60. lib. par. en(de)
leghen eIken soepene / es de boete .10. lib. par. (100) - Item zo wie dobbel spel (101) hilde / binnen zinen huus op dat hijs
niet en verbode met erendste (102) j daer af wae(ce) de boete
.14. s. par. - Item zo wie di·e p(er)sende (103) ersde dies bedreghen wordde die
hadde vecbuert .60. s. par. Op dat hij meer hadde genomen van baten
dan vanden ponde 1 d. Ende waert dat hij niet meer var" baten
ghenome tn) en haède / dan vand(en) ponde eenen penninc zo haddij niet verbuert - Item als een man ende een wijf zijn te gadere ir, wetteghen huweleke / ·en(de) comt de tijd dat dbedde scheedt (104) blijft daer wettich hoyr (105) van haerer beeder live de vadere oft de moede(re) /
welc lancx leeft die zal al tgoet behouden zonder eenich minderen (106) Ende waert dat ment minderen zoude dat meeste zijn bij
den naesten vrienden beede van vad ere ende van moedere / Ende dat·
moenste(n) de ghemeene veiende / vande(n) kinderen tughen (l07)
dat der kinder profijt wae(re) Ende, waert dan alzo dat de vadere
oft moedere / de welke daer te live bleven wae(re) verhuude (l08) /
zo zoude hij dan den kinde(re)n over leggrien (109) half tgoet /
beede have ende erve / Ende ooc es te wetene dat de vadere oft
de moedere welc het wae(re) zijn deel vanden erve / niet minde(re)n
en mach het en wae(re) bij consente vanden voors(eiden) kin de(re)n Eïnde waert dat dan gheviele dat de man oft de vrouwe welc
lancx levende wae(re) bleven dat hij (110) In zijn achterste (111)
dan verliest hij een Vingerlid. (94) De galg voor vijf schellingen
parisis !
Zoals blijkt uit de rekeningen van de hoogbaljuw van Ninove (14' en 15' €Ieuw),
werden slechts beroepsdieven
en recidivisten
gehangen. (95) Hoore. oor. (96)
Bordeel. (97) Bedregen
worden, voor de rechters
aangeklaagd
en schuldig
bevonden. (98) De verbanning
kon men steeds afkopen. (99) Hier: Onbehoorlijke woorden gé'bruiken?
Op lasterlijke
taal stond overal straf. (00)
De
hoogste geldboete om zich te beklagen over een hard vonnis of om schepenen
tegen te spreken,
door bv. te zeggen dat hun vonnis onrechtvaardig
was.
De schepenen
dachten dat ze als rechters
zich niet konden vergissen,
dat
God dit niet zou ~üelaten. (lal) Doppëlspel,
kansspel. Te Ninove niet verboden, mits toestemming
van de hoogbaljuw.
(102) Ernstig verbieden.
(103)
Persemen,
woekeren.
In de middeles'uwen
beschouwde
men geld lenen op
intrest als woeker. Het blijkt uit deze tekst dat men wel mocht lenen, maar
niet meer vragen dan 1 penning op 240 penningen!
(04) Het bedde scheidt,
scheiden. door het overlijden van een der echtgenoten.
0'Ü5) Hoyr, erfgenaam.
(106) Minderen.
verminderen.
bv. door verkoop van een stuk land. (107)
Tugen, getu igen, plechtig verklaren
dat de « vermindering
van goed» gebeurde in het voordeel van de kinderen.
(08) Verhuwde,
een nieuw huwelijk aanging.
(109) Overleggen,
in het bezit stellen van. (110) Hij, of: zij.
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huwelic kindere ghecreghe als dan zijns aft haars ghebrake (112)
welc het wae(re) zo zouden de vorste kindere vanden eersten
bedde Ieghen de kinde(re)n vanden achtersten bedde deelen te
heelfte half ende half ende alzo zelen de vorste kind ere vanden
eersten bedde behouden dcie deel (113) van den goede Ende dachterste kinde(re) die com(m)en wae(re)n vanden achtersten bedde
die zouden hebben tvierendeel - Item waert dat man ende wijf wae(re)n te gade (tee) in huweleke
ende zij hadden kinde(re) te gadere van haerer beeder live Ende
die kindere quamen alle van live tel. doot dat goet bleva op vader
ende op moedere / ende die lancxt leveden / van heen) beeden zouden al dat goet behouden teeuweleken daghen vercreghen ende onvercreghen (114) hij ende zijn hoyr haeren vcyen wille mede te
doene -Item waert dat een man bode zijne naerhede (115) / van zijns
maechs goede (116) dat hij vercocht hadde / ende dan quame / een
andere dies naerder zijn woude (117) ende bode ooc zijn naerhede /
van den zelven goede Ende zij beede daer om(m)e dinghden die daer
onder bleve (118) / hij waere in de boete van .60. s. par. van welken
.60. s. par. zoude de hee(re) hebben .40. s. p. Ende p(ac)tien die de
naerhede mede bleve / zouden hebben daer af .20. s. par. Ende ooc
es te wetene /, waert dat beede de p(ar)tien wae(re)n even na zo
zoude men dat goet deelen ter ghelijken deele - Item es te wetene zo wien dat erve toecomt (119) in heerlichove al
waert dat hem verstorve van vadere oft moedere oft van eenighen
ande(re)n vriend aft in wat maniè (rejn dat hem toe quame / dat
hij dat erve zoude moeten verzouken (120) an den meye(re) ende
an de wet van heerlichave binnen jaere ende binnen daghe en(de)
in alzo meneghen alst tgoed ghedescendeert (121) ende ghedeelt
wordde / ende alzo menich hoyr als deelachtich wae(re)n / an dat
goed zo rnoeste eenyeghelic elc tzine erve zonderlinghe verzouken
(122) en(de) binnen den voors. tijde / Ende daer af zoude de
meye(re) hebben van elken .6. d. par. ende scepen(en) .14. d. par.
Ende zo wie zine erve niet en verzochte binnen jae(re) ende binnen
daghe die hadde verbuert Ieghen
(ontbreekt) (123).
Item zo waer men dade cherquenimaige (124) oft wetteghe ghescheet
van erve van ellken pale (125) / die daer ghezct wordde / daer
zoude de heere af hebben
(ontbreekt).
(111) Achterste, laatste. (112) Gebreken," ontbreken. Mocht hij of zij overleden zijn. (113) Drie deel, drie vierden. (114) Onverkregen,
nog te verkrijgen,
door erfenis bv. (115) Naerhede bieden, recht tot naasting
(eigendom, erfenis) willen doen gE·lden. (116) Op het goed van een bloedverwant.
(117) Die
dus zou beweren meer recht te hebben. (118) Het proces verliest. (119,) Toekomen. in zijn bezit krijgen door erfenis, koop of gift. (120) Verzoeken, in
rechte vragen om als eigenaar erkend te worden. (121) Descenderen,
in bezit
komen. (122) Elk erfgenaam of nieuwe eigenaar moet het bezit in rechte aanvragen. (123) Deze keur is naar alle waarschijnlijkheid'
een copie van een
stuk uit de 14' eeuw (Z, voetnoot nr. ID. Misschien was het oorspronkelijk
stuk reeds gedeeltelijk
beschadigd,
(124) CHERQUENIMAIGE,
oft wetteghe
ghescheet. gerechtelijk vaststellen van de grenzen van een goed, (125) Grenspaal van e'en goed.
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Ende scepenren) zouden daer af hebben
(ontbreekt)
(Rest van fol. 6, Kol. a, blanco).
(Op fol. 6 v., kol. b, tot en met fol. 7 r. kol. b, volgt het vonnis van
de schepenen van St. Amands en Pévèle, in het Frans, en verder de
vertaling in het «vlaernsch».).
NINOVE, 10 November H?52.

H. Vangassen.

IllfllllllllllllflllllillHIIIIIIIIII:llIIillililll

Uit het vroegere volksleven
Francis
Janssens,
« bijgenaemt
den Ieugenaer », geboren
en wonende
te Liedekerke
« lande van Aelst... doende de fonetie van facteur voor de
coopluyden
in hop ». was op 28 Juli 1785 in gezelschap
van Jan de Neef,
« innegesetene
van Aelst... naer Paemel gecomen om hop te coopen ende
sacken voor zekeren Brand van Aelst, gecocht van Peeter Stockman ».
In de « Kam» te Pamel, waar ze ook Judocus
de Wolf, koopman uit
Aalst, een zekere van Haevermaet
en, natuurlijk,
de officier van Pamel,
J.B. Wouter-s, 50 jaar oud. aantroffen, dronken ze menig pint je bier.
Vandaar trokken ze beiden, wat in de wind. naar Josina van der Kelen.
een weduwe van 45 jaar, van wie Francis reeds zeven jaar hop kocht. Gekomen aan de « hoplochtinge
van J.B. van den Houten, kwamen ze Josina
tegen. Francis nam haar de hand en zei aan de Neef: « dit is mijn lief ick
sal daer mede trouwen ».. Had hij zich daarbij bepaald, dan had hij zich
veel last en affronten
bespaard,
maar onze koopman
was enigszins « van
den dranck bevanghen » en hij zou. maar dadelijk willen trouwen hebben.
daarin wat aangemoedigd
door zijn gezel. Het ging wat ver, zelfs veel te
ver, want de weduwe riep om hulp. Op dat ogenblik
kwam een buurvrouw, Anna Maria Smets, 26 jaar oud, en geboren te Meerbeek bij Ninove,
huisvrouw
van J.B. van den Houten, met een bussel klaver van het veld
aan haar hoplochting.
Vrezende
dat er dieven aan het werk waren, en
zich gedenkende
dat zij « Iijnwaer t » van haar kinderen
op de haag van
haar hof te drogen gehangen had, ging ze het binnenhalen
en sloot zich
met haar .kinderen in haar huis op, uit vrees voor de dieven ..
Op het gerucht waren andere geburen komen aangelopen,
onder meer
Michiel de Duffeleer, die' zijn geweer meehad. Joanna Maria Jacoba, 44 jaar
oud, uit St-Kwintens-Lennik,
weduwe
van Gaspar
van der kelen, Engel
Mennes, en, eindelijk,
ook de officier en, « Josephus
Alexander
van den
Abbeele, bailliu ende stadhouder
van den leenhove
der burght ende casteele van Paemel ende Ledebergh », die aan de aangevallene
zei: « drinck
een glas waeter om uwe alteratie
af te drincken })...
Intussen
hadden de beide helden zich natuurlijk
gehaast om zich uit
de voeten te maken, maar enkele dagen later evenwel, werd de trouwlustige Francis op een Zondag te Meerbeek aangehouden
en vóór de drossaard gebracht.
Doordat Josina de zaak niet al te tragisch opvatte en verklaarde
dat
Francis
aldus niet zou gehandeld
hebben,
bijaldien
hij nuchter
geweest
was, en er van uit Liedekerke
van wege notabelen
attesten
binnengekomen waren waarbij
bevestigd werd dat hun mede-ingezetene
een « fidele
facteur » was, die « raer om viriden » waren. en een zeer goede naam genoot wat evenwel in strijd was met andere getuigen die beweerden
dat
hij « veel menschen
bedrogen hadde bij het coopen van hoppe bellen » kwam hij er van af met het verbod één jaar lang binnen Pamel te komen
We vergaten
te zeggen dat Francis
de Leugenaar
70 jaar oud was ...
maar als een oude schuur vuur vat ...
(RAB,

Dross.

nr
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ST-GENESIUS-RODE.

204

C. TH.

Toponymische Etymologieën
in en om het Land van Aalst
De volgende plaatsnamen behoren tot het Belgisch. Met deze.
naam wordt bedoeld de taal die in het eerste millennium v.C. en .de
eerste eeuwen n.C. (tot aan de germanisatie resp. romanisatie) gesproken werd in de Nederlanden en aangrenzende zuidelijke gewesten, het Roergebied en de Rijnprovincie. Men leze hierover mijn bijdrage in Mededelingen Vereniging Naamkunde te Leuven, 1952 (ter
perse).
Aalst: 856, copie 18c eeuw Alost. Belg. Al-ust met onbekende betekenis.
Appels: 707, copie 941 Applonis. Belg. AbaIóniu- « aan de Abal-one
= Appelbeek ».
Denderwindeke: 941, copie ca. 1035 VUenteka super tluvium
Thenr a,
Gallo-romeins Wenetiacum
« toebehorend aan Wenetius» (bij de
volksnaam Veneti). De riviernaam Tan-are, Dender behoort blijkbaar tot een nog vroegere taal dan het Belgisch.
Erpe: (1076-85) Erpa. Belg. Ampiu- « aan de Ar-ape».
Hofstade : 1096 Hotstade. Misschien gerrnanisering van Belg. Hub-astate zoals ook Duurstede gegermaniseerd is uit Belg. Dur-ast-ate.
lmpe: 1108 lmpa, 1123 Himpe. Belg. Hinapiu- « aan de Hin-ape».
Kerksken : 1201 Kerkeen. Belg. Kar-ik-inniu- met onbekende betekenis
(kar « steen» ?).
Maarke: 1063 Marca. Belg. Markiu- « aan de Marká = de moerassige».
De dorpsnaam onderging geen umlaut daar in een aantal gevallen
de naam van de waterloop mede overgenomen werd door de Germanen.
Mater: begin 10e, copie 941 Materna. Belg. Mátroniu- « aan de Mátrone = moeder(godheden) beek». Mater ligt aan de bron van de
Sint-Amalbergabeek, zodat hier de H. Amalberga aan de heidense
moedergodheden zal opgevolgd zijn.
Ninove: 822, copie ca. 1300 Neonifio. Belg. Niw-ón-iwiu- « aan de nieuwe waterloop» (de Dender verlegde hier haar bedding in praehistorische tijd).
Outer: 1184 Oltra. Belg. Altariu- « aan de Alt-are ».
Ronse: 2° helft ge e. Rotnace. Belg. Rudinnaciu« aan de Rudinna. » .
. Ronse ligt aan de Molenbeek, welke in de Ronne uitmondt, zodat
eerstgenoemde (zoals meer voorkomt) in het Belgisch een naam
zal gedragen hebben die het diminutief (Rudinná) was van die
van laatstgenoemde (Rudannd).
Sint-Lievens-Esse: 1041, copie ca. 1060 Esca. Belg. Askiu- « aan de
Aska. ».
GENT.

t» M. Gysseling.
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HET

KOLLEGIAAL KAPITTEL
TE HAALTERT
1046-1495 (Vervolg)

lIL GROEI EN BLOEI VAN H':T S. GORIKSKAPITTEL.
1. Vermeerdering

der inkomsten.

a. Schenking van MichieL van Boelare.

Miehiel van Boelare, konstabel van Vlaanderen, die in 1227 reeds
in het bezit was van een gedeelte van het grondgebied van Haaltert,
ontving in datzelfde jaar van graaf Ferrand, het overige gedeelte van
het dorp in leen, tegen 200 pond 's jaars.
Als bezitter van een groot gedeelte van het dorp, had hij - of een
van zijn voorgangers - zich in het verleden meester gemaakt van de
tienden (135), welke aan de kerk toebehoorden. Vermoedelijk had die
ontvreemding reeds veel vroeger plaats gevonden. Dit was ten andere
een algemeen verschijnsel:
menig kerkelijke instelling - hier de
parochie - werd van haar bezittingen en vooral van haar tienden beroofd. In 1226 wou hij dat gepleegde onrecht herstellen en schonk de
tienden, ook de nov ale (136), die van rechtswege aan de parochie toekwamen, aan het kapittel van S. Gorik. Zo kwamen vele bezittingen
en tienden, die oorspronkelijk aan de parochie behoorden, in de handen van abdijen en kapittels. Van een schenking, langs de bisschop
om, waarover Dr Verbesselt (137) het heeft, is hier te Haaltert geen
sprake. Mogelijk werd de beslissing van Miehiel van Boelare beïnvloed door de bepaling van het concilie van Lateranen (1215), dat
voortaan niemand nog « novale tienden » mocht verwerven (138).
Hier 'volgt de inhoud van dit karter (139) :
« Dat allen, zo tegenwoordigen
als toekomstigen, die dit schrift
lezen, weten, dat ik Miehiel van Boelare, konstabel van Vlaanderen,
aan .sJe kanunniken van de kerk van S. Gorik te Haaltert, al de tienden, voortkomende zowel van de novale als van de andere gronden
(135) Tienden = het tiende gedeel te van zekere vruchten van de akkerbouw
verschuldigd
aan de kerk, de armen en de pastoor.
(36) Novale of nieuwe tienden, geheven op nieuw ontgonnen landen of een
nieuwe vruchtensoort.
(137) o.C., I, blz. 215.
(138) VERBESSELT, o.C., 1. blz. 286.
(139) Dek. Arch. Aalst, Oork. nr 3 ;
« Noverint universt tam presentes quam futuri scripturn hoc inspecturi
quod ego Michael de Bouler, constabularius
Flandriae,
canondeis eredesiae Sancti Gaugerid
de Haltret, ornnes decimas tam de novalibus quarn
de ceteris terris in parochia de Haltret provenientes,
et eisdem injuste
detentas, et ablatas:
ob salutem animae meae pro jure suo recognovi
possidendas;
tres autem sustarios bladi quos de jamdictis decimis per
annuum censum injuste percepi: prenotatis canonicis quitos clamavi; et
ut hoc ratum et inconcussurn in perpetuum
maneat sigilli mei appensione roboravi. Actum anno Domini M· CC· XX· sexto, mense Augusto ».
- Het zegel ontbreekt.
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binnen de parochie van Haaltert, en aan hen onrechtvaardig afgehouden en ontnomen; om mijne zielezaligheid heb ik erkend dat zij deze
in rechte moeten bezitten. Drie sesters graan evenwel, welke ik gedurende jaren als cijns van de voornoemde tienden onrechtvaardig
heb ontvangen, heb ik aan voornoemde kanunniken kwijt gescholden (140), en opdat dit bevestigd en onbetwist zou blijven, heb ik dit
versterkt door de aanhechting van mijn zegel. Gedaan in het jaar
des Heren 1226,in de maand Augustus ».
In gelijkaardige omstandigheid werd het kapittel in het bezit gesteld yan het laathof van de kerk van Haaltert. Immers, naast het
« mansus intiger », d.i. ongeveer 12 bunder land waarover, naar de
voorschriften van Karel de Grote, ieder kerk diende te beschikken,
schreef Ledewijk de Vrome voor, dat iedere parochie diende te bezitten een « curtis », d.i. een hof met woning en stallen plus vier « servi »
of laten (141). De laten werden afhankelijk van het kapittel, dat dezelfde rechtsbevoegdheid verwierf als dit het geval was met de andere kerken.
De tekst van deze oorkonde luidt als volgt (142) :
« Allen, zowel tegenwoordigen als toekomstigen, welke dit schrift
aanbelangt, weze kond gedaan, dat ik Miehiel van Boelare, konstabel
van Vlaanderen, onder eenzelfde beschermingstoestand,
als deze
waardoor de laten (letterlijk: de dienaars en meiden) van de overige
kerken in rechte plegen toe te behoren, heb beloofd de laten (letterIjk : de dienaars en de meiden), die tot de kerk van S. Gorik te Haaltert behoren, ter goeder trouw in al mijn vrijgevigheid te bewaren
en te beschermen, en opdat dit onschendbaar zou bewaard worden,
heb ik dit bevestigd door de aanhechting van mijn zegel. Gedaan in
het jaar onzes Heren 1226,in de maand Augustus »,
b. Gift van Ferrand, graaf van Vlaanderen.
In Augustus 1232 mocht het kapittel van S. Gorikskerk zich verheugen in de vrijgevigheid van Ferrand, graaf van Vlaanderen en
Henegouwen. Het stuk dat ons over deze schenking bewaard bleef is
erg beschadigd en grotendeels onleesbaar (143). Als reden tot de
scherîking
werd de zielezaligheid van de begiftiger, van zijn voorouders en nakomelingen, aangegeven. Hij schonk aan de kanunniken
van Haaltert drie sesters graan, bestaande uit een sester haver, een
sester rogge en een sester tarwe (?), jaarlijks te ontvangen op zijn
(140) Hij bezat deze cijns in teite, waarom hij zich gerechtigd acht zelf « kwijt
te schelden », wat hij onrechtvaardig
bezat.
(141) VE.RBESSELT, o.c .. I, blz. 2.79.
(142.) Dek. Arch. Aalst, Oork..m 2 :
« Noverint universt tam presentes quam futuri quod presens scripturn
vide re contigerit, quod ego Michaël de Bouler, constabular ius Flandriae,
sub eodem statu tut e-le, quo servi et ancillae ceterarum
ecclesiarum
de
jure solent conservari;
servos et ancillas ad ecclesiam Sancti Gaugerici
Halterensis
pertrnentes.
bona fide in omni donatione mea tueri et conservare promisi et ut hoc invio!abiliter
conservetur
sigilli mei appensione confirmavi. Actum anno gr atiae Domini M' CC' XX' sexto. mense
Augusto ». - Het zegel ontbreekt.
(143) Dek. Arch. Aalst. Oork. nr 5.
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gronden te Haaltert, gelegen in de ({Wilbroec ». Het zegel ter bekrachtiging werd verleend te Aalst.
c. Legaat van kanunnik

Jacobus de CoLumbario.

Op 19 December 1379 (144) schonk Jacobus de Columbaria, kanunnik van het kapittel te Haaltert, tot vermeerdering van de Haaltertse
prebende, een geleeg met alle afhankelijkheden, ten voordele van de
residerende kanunniken van het kapittel, eveneens te bedelen aan
de andere personen, aanwezig op zijn eeuwigdurend jaargetijde. De
jaarlijkse opbrengst van deze goederen - waarvan de ligging niet
wordt aangegeven - werd geschat op 54 groten Vlaamse munt. De
schenker bepaalde de bedeling als volgt: 1 groot voor de celebrant,
een halve groot voor de diaken en onderdiaken, 1groot voor ieder der
beide cantores evenals voor ieder der twee kosters. Het overige werd
in 3 delen verdeeld, waarvan twee delen voor de kanunniken en de
pastoor, in dit jaargetijde aanwezig, terwijl het derde deel bestemd
was voor de kapelanen en onderpastoors van deze kerk. De kanunnik
bedacht verder de graaf van Vlaanderen met een kapoen en een hen
per jaar, het kapittel met 4 groten en de kerk van Haaltert met een
vat wijn, jaarlijks te bedelen aan de armen bij de Paascommunie.
Deze kosten werden gedragen door een eeuwigdurende jaarrente op
bovenvermelde goederen.
d. Aankoop van goederen en renten.

Een viertal schepenbrieven bleven bewaard, waaruit blijkt dat
het kapittel zijn bezittingen door aankoop, evenals door het plaatsen
van erfelijke renten, wist uit te breiden.
Uit een schrijven van 1250 (145) vernemen wij dat ({onlangs 7
bunder land» werden verworven. Aangekocht of gekregen?
Verder een schepenbrief van de schepenen van « Lewe juxta Liderchke », in het Latijn gesteld, van Februari 1287, waarbij, voor een
erfelijke rente van 40 groten per jaar, een huis en land groot een oud
bunder, gelegen op de Suttert te Denderleeuw, door meester Cherricus Phisictus) en zijn vrouw Agnes, aan de deken en het kapittel van
de kerk van Haaltert werd verkocht. Deze koop werd bezegeld door
Raas van Gaver, « miles dicte de Breda et de Lidekerchke tamquam
dominus dicte ville de Lewe», evenals door de schepenen van Denderleeuw (146).
Later, in 1480, trad Lieven van de Nortgate, pastoor van Haaltert
en ontvanger van het kapittel, herhaaldelijk op als procurator van
dit laatste. Zo kocht hij op 15 April van Gillis van den Steene een
erfelijke rente van 24 groten Vlaamse munt 's jaars, bezet op een
stede ten Berg te Kerksken (147); op 29 November legde hij klacht
neer voor de schepenbank van Denderhoutem, om het niet betalen
(144) Dek. Areh. Aalst, Oork. nr 16,
Dek. Areh. Aalst. Oork. Dl' 14.
Dek. Areh. Aalst, Oork. nr 8.
(147) Dek. Arch. Aalst, Oork. nr 32.

(145)
(146)
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gedurende 6 jaar van een erfelijke rente van 40 groten 's jaars, bezet
op een stede ter Linden aldaar. Reeds voor 3 à 4 jaar werd dezelfde
klacht neergelegd, maar de rentebrief was verloren gegaan « bij onghevalle van brande» aan het schepenhuis te Denderhoutem (148);
op 31 Mei 1481 kocht hij van Cornelis Greseels een erfelijke rente van
30 groten Vlaamse munt 's jaars, bezet op een lochting « achter th of
te Ghinderachter»
(149); op 1 Okt. werd een erfel. rente van 24 gr.
Vl. munt, bezet op « tberghen velt» te Kerksken aangekocht van Jacob de Vlamine en Kathelijne sDeckers (150).
Gedurende de He en 15e eeuw moet het een echte trafiek 12"eWeest
zijn in het kopen van erfelijke renten. Een Renteboek van het kapittel uit de eerste helft der 16e eeuw (0. 1527), waarvan de meeste gegevens teruggaan tot de Haaltertse periode, toont het belang aan van
deze bron van inkomsten. Te Haaltert waren niet minder dan 178
stukken (land, meersen en huizen) belast, waarvan de totale opbrengst jaarlijks 31 ponden parisis 4 schellingen 1 denier bedroeg
(151). In het « Handboek van 1571» staan deze aangegeven onder de
rubriek « deen renten ».
Voeg daarbij de kapoenrenten, met een totale opbrengst van
301/4 kapoenen per jaar.
e. Stichtingen van jaargetijden.
Vooral gedurende de 15e eeuw werden talrijke jaargetijden gesticht (152), die in de latere schriften geboekt staan als « de renten
van de groote jaargetijden », en welke, op enkele uitzonderingen na
(153), met het kapittel mee verhuisden naar Aalst.
Het groot aantal dezer stichtingen was het gevolg van een statuut
van 1424,waarbij ieder deken en kanunnik verplicht werd een eeuwigdurend jaargetijde te stichten en hiervoor een jaarlijkse rente van
2 schellingen groten Vlaamse munt of 24 scheIl. parisis te voorzien.
In deze rente was een bedeling begrepen voor de aanwezige beneficianten. Deze beslissing genomen op het kapittel gehouden op het
Dek. Arch. Aalst. Oor k, nr 34.
Dek. Arch. Aalst, Oork. nr 33.
Dek. Areh. Aalst. Oork. nr 35.
Hierbij komen 11 stukken te Kerksken. 5 te Aaigem. 6 op Ter Joden en
15 te Aalst (Dek. Arch. Aalst).
(152) Ra. Brussel: Trésor des eliartes de Flandre, Serie I, nr 2824 : « Touchant
l'Eglise collegiale de Saint Gery de Haeltert. - Le XXVe jour d'octobre,
l'an LXXIIII. maistre Jehan le C1ETc. chanoyne de I'église
collegiale de
Saint Gery de Haeltert, nous exhiba une fueille de papier en Jaquelle
estoient escriptes les acquestes faites par la dite église depuis LX ans
enca. tant par donacions et legartons pour les prouffuz et revenues
dicuelx ... ll.
(153) Volgens de eerste beslissing bleven slechtS! 6 jaargetijden
te Haaltert.
w.o. dit voor de stichter van: het kapittel; enkele jaren later werd dit
aantal op 13 gebracht:
het jgt. van de stichter. dit van Egidius van
Musschezele. - van Jo. Sonck. - van Jo. de Scrivere, - van Wouter
Lemborch, - van Jo. de Sadeleer, - van Egidius de Sadeleer, - van
Raas de Scrivere. - van Willem de Scrivere, - van Petrus de Scr ivere en van Jacob de Montenare.

(14.8)
(149)
(150)
(151)
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feest van S. Marcus, werd door Jan van Gavere gezeid van Liedekerke, bisschop van Kamerijk, op 9 Oktober 1424 bekrachtigd (154).
(1) Jaargetijden

gesticht vóór de 15e eeuw .:

Reeds vóór de verordening uitgevaardigd in 1424, werden verscheidene jaargetijden gesticht in de S. Gorikskerk te Haaltert. Tot
deze periode behoren o.m. :
Het jaargetijde van de heer Engelbert, stichter van het kapittel.
Het jgt. van Margareta van Vlaanderen en van Hendrik Herdinc,
waarvoor een jaarlijkse erfelijke rente was voorzien van 37 schell, par.
Het jgt. van Godfried de Castro, ... erfelijke jaarrente van 24
schell. parisis.
Het jgt. van Nikolaas de Mets, ... erfel. jaarrente van 24 schell par.
Het jgt. van Goesen van ter Wilghen (of Godfridus de Salicibus),
. met erfel. jaarrente van 20 schell. par.
Het jgt. van Wouter Bosuyt,
edel. jaarrente van 20 schell. par.
. Het jgt. van Petrus Presbyter,
edel. jaarrente van 20 scheil. par.
Het jgt. van meester Thomas van Avesnes, ... edel. jaarrente van
40 schell, par.
Het jgt. van Egidius de Hoeme, ... edel. jaarrente van 30 scheil.
par.
Het jgt. van Claus Pauwels,
erfel. jaarrente van 36 schell. par.
Het jgt. van Jan de Wenda,
edel. jaarrente van 20 schell. par.
Het jgt. van Jan d'Hont (of Johannes dictus Canis), deken van
Mechelen, ... edel. jaarrente van 40 schell. par.
Het jgt. van J oannes Balbeti, kanunnik te Haaltert, in 1334, 1346,
... erfel. jaarrente van 20 schell. par.
Het jgt. van heer Philips, kanunnik te Haaltert, ... erfel. jaarrente
van 20 schell. par.
Het jgt. van Lieven de Brouwere, ... edel. jaarrente van 24 schell.
par.
Het jgt. van heer Hendrik Scaeke, ... erfel. jaarrente van 20 schell.
par.
Het jgt. van meester Jan van Welle, kanunnik te Haaltert vóór
1395",.
... edel. jaarrente van 20 schell. par.
Het jgt. van heer Wouter de Pape, kanunnik te Haaltert, ... erf.
jaarrente van 42 schell , par.
Het jgt. van heer Zegher van Hinghene, ... erfel. jaarrente van
20 schell. par.
Het jgt. van J aannes Diericx, ... erfel. jaarrente van 20 schell, par.
Het jgt. van Willem de Clerc en zijne echtgenote, ... edel. jaarrente van 40 scheil. par.
Het jgt. van Cornelius de Nedo (van den Ede?), ... edel. jaarrente van 24 scheIl. par.
,
Het jgt. van Daneel sHertoghe, ... edel. jaarrente van 48 schell. par.
Het jgt. van Jan de Corte, ... erfel. jaarrente van 20 schell. par.
Het jgt. van Joos de Kersmakere, ... erfel. jaarrente van 24 schell,
par.
(154) Statutenbo ••k, blz. 8 r.
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Het [gt. van Jan Braeet, ... erfel. jaarrente van 20 schell. par.
Het jgt. van Hendrik en Lieven Mulaert, ... erfel. jaarrente van
22 schell. par.
De jgt. van Jan, Willem en Pieter de Scrivere, ... erfel. jaarrenten
van 60 scheIl. par.
Het jgt. van Wouter Lemborch, ... erfel. jaarrente van 20 schell.
par.
(2) Jaargetijden

gesticht van 1400 tot 1474.

Een verslag van 25 Oktober 1474, opgemaakt door kanunnik Jan
Clericus, somt al de jaargetijden, gedurende de periode der laatste
60 jaar gefundeerd, met de hieraan verbonden renten, op.
Hier volgt de lijst dezer stichtingen:
Jaargetijde van Egidius van Musschezele en Nikolaas de Keysere,
waarvoor een jaarlijkse erfelijke rente van 27 schell. par. werd bezet
op 90 roeden land te Haaltert.
Jaargetijde van Katharina van Rezeghem, ... erfel. jaarrente
van 20 schell. par., bezet op verschillende partijen land te Haaltert.
Jgt. van Clara de Clippele, ... erfel. jaarrente van 20 scheil. par.,
bezet op een stuk land op de Brulkouter.
Jgt. van Hendrik Pluim, ... erfel. jaarrente van 24 scheIl. par., bezet op het Brantegemveld.
Jgt. van Jan de Sade leer, ... erfel. jaarrente van 32 schell, par., bezet op land gelegen ten Ede. Dit land was verder nog belast met 2 kapoenen.
Jgt. van meester Rijkaard van Liekercke, ... erfel. jaarrente van
20 schell, par., bezet op goed ten Eekhoute.
Jgt. van Katharina van Musschezele, ... erfel. jaarrente van 14
schell, par.
Jgt. van Gijselbrecht Herdinc, ... erfel. jaarrente van 20 schel]. par.
Jgt. v~n heer Jan Porleti, ... erf el. jaarrente van 20 scheil. par.,
bezet op land genaamd tHerrenthout.
Jgt. van meester Wouter de Seuve, ... erfel. jaarrente van 48 schell.
par., bezet op een huis te Haaltert.
Jgt. van Jan Sonck, ... erfel. jaarrente van 20 schell. par., bezet
op land in de Kraaienwinkel.
Jgt. van Jacobus de Montenare, ... erfel. jaarrente van 24 schell,
par., bezet op een stuk land gelegen op de Droeskouter.
Jgt. van Egidius de Sadeler, ... erfel. jaarrente van 20 schell, par.,
bezet op land op de Kruiskouter.
Jgt. van Egidius Callebout en Geertrui van Oulsbosch, ... erfel.
jaarrente van 30 scheIl. par., bezet op 2 partijen land te Haaltert.
Jgt. van Govaard van Gavere, ... erfel. jaarrente van 24 schell.
par., bezet op land gelegen op de plaats gen. Nederhasselt.
J gt. van Raas de Scrivere, zn Petrus, ... erf el. jaarrente van 20
scheil. par.
Jgt. van Geertrui Smets, ... erfel. jaarrente van 24 schell, par., bezet op twee bunder land op het Ossenbroekveld.
Jgt. van Hendrik de Herde en Jacobus Boenbeke, ... erfel. jaarrente van 20 scheIl. par., bezet op land te Nieuwerkerken.
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Jgt. van Egidius van der Schueren, ... erfel. jaarrente van 20
schell. par.
Jgt. van Egidius Scoermans, ... erfel. jaarrente van 24 schell. par.
Jgt. van Thomas Norberti, ... erfel. jaarrente van 24 schell. par.
Jgt. van Jan de Clerc, ... erfel. jaarrente van 24 schell. par.
Jgt. van Nikolaas de Deckere, ... erfel. jaarrente van 12schell. par.
Jgt. van Jan van Zuerendriessche, ... erfel. jaarrente van 24 schell,
par.
Jgt. van Jan Aechten, ... edel. jaarrente van 20 schell. par., bezet
op land te Nieuwerkerken.
Jgt. van meester Jan Ostonis, ... erfel. jaarrente van 24 scheil.
par., bezet op land gelegen te Mussenzele.
(3) .Jam'getijden

gesticht na 1474.

Bij de' hoger genoemde jaargetijden, dienen er nog enkele gevoegd, welke behoren tot het laatste kwart der 15e eeuw:
Jaargetijde van deken Steven de Brouwere, ... erfel. jaarrente
van 40 schell, par.
J gt. van Jan Florijns, ... erfel. jaarrente van 32 schell. par.
Jgt. van Joris Cabbeliau, ... erfel. jaarrente van 24 schell. par.
J gt. van meester Jan de Keysere, ... erfel. jaarrente van 24 schell.
par.
Hierbij komen nog een paar eeuwigdurende stichtingen.
De stichting van kanunnik Godevaard van Gavere, tot een bedrag
van 8 schell. par. per jaar, ter bedeling aan de kanunniken die aanwezig waren in de Metten op de Eerste 'Zondag van de Advent.
Een dotatie van 6 pond parisis per jaar, voor een eeuwigdurende
wekelijkse Mis aan het altaar van S. Antonius, gesticht door Geertrui
Smets. Eenzelfde schenking, tot hetzelfde doel, door Gijselbrecnt Herdinc.
f. Stichting van het kapittelbrood.

Een laatste bron van inkomsten voor de kanunniken te Haaltert
washet « officium panis capituli » of de « heeren broeyen », Fl. Prims
schrijft (155) dat het een nieuwe instelling is waarvan voor het eerst
melding wordt gemaakt in een akte van 3 September 1344. « Het is
een economisch coöperatieve dienst. Zoals de kanunniken hun eigen
gemeenzame kapittelkelder hadden, waaruit zij in de wijnbehoeften
van hun respectieve huizen voorzagen, zo deden zij nu ook voor het
brood ».
Deze instelling werd in het kapittel te Haaltert verplichtend gesteld in 1424. Hetzelfde algemeen kapittel dat de bezetting van een
eeuwigdurend jaargetijde voor alle kanunniken voorschreef, verordende eveneens, wijzend op het voorbeeld van het metropolitaan kapittel en van wat in gebruik was in de andere kollegiale kerken, dat
voortaan ieder kanunnik, .reeds van de eerste inkomsten van zijn kanunnikaat, een halve zak tarwe, Aalsterse maat, moest voorzien, ter
(155)
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o.c., IV,

Z" b., blz. 71.

..

.'"

jaarlijkse bedeling, en dit ten eeuwigen dage, van brood, aan de aanwezigen in het koorofficie (156).
Wij kennen verschillende renten, die tot dat doel werden gesticht
(157). Vermoedelijk is de oudste stichting van dien aard, deze van
meester Jan Clecx, bezet op zijn erf te Erpe, « naer duutwijsen van
eenen brief van 1348».
Een rente van 24 scheil. par., voor « herenbrood », werd bezet door
Machiel Papejans en zijn-zuster, op land te Nederhasselt.
Meester Daneel Smet heeft een rente van 30 schell. par. bezet op
land te Haaltert.
Jan van den Houte heeft een rente van 48 schell. par. bezet op
goederen te Nieuwerkerken.
Meester Jan de Keysere bezette een rente van 48 schell. par. op
goederen te Aalst.
Jacob de Vlaminck heeft een rente van 24 scheil. par. bezet op
land te Kerksken.
Willem tsWinnen heeft een rente van 30 schel]. par. bezet cp land
te Denderhoutem.
Heer Ghys bezette een rente van 5 scheIl. parisis.
Meester Joos de Kersmakere heeft 'een rente van 54 sschell. par.
bezet.
Hierbij kunnen nog enkele stichtingen, o.m. van meester Jan de
Sadeleer (a" 1502), gevoegd, welke behoren tot de eerste helft der
16e eeuw.
(Wordt

HOFSTADE.

voortgezet).

Jozef de Brouwer.
1IIIIIIIIIIIII!lIIIIIUllliIlUIIIIIIIIIIIIIIIIUII.

De communicantes van de Dekenij Aalst

(*)

Ter aarivulling van de tabel der Communicantes,
tegenover blz. 101, laten
wij hier de cijfers velgen uit 1574 (Visitatio drstrtctus Alostensis per Dn. adm.
Dn. Joannem Custodem - Jan de Koster -, archipresbyterum
et pastorem in
Meldert. 1574). ten einde de lezers in de mogelijkheid
te stellen zich een denkbeeld Se vormen van de nadelige gevolgen der godsdienstige
beroerten
(vooral
gedurende
het laatste kwartaal
der 16" eeuw) op demografisch
gebied. Vele
dorpen zullen meer dan een halve eEIUWnodig hebben om het bevolkingspeil
van 1574 opnieuw te bereiken.
Aalst, o. 4000 comm.; Baaxdegem, o. 200 comm.; Borsbeke, 150 comm.; Buggenhout, 500 comm.; Burst met Barnbrugge, 250 comm.; Denderbelle,
250 comm.;
Erembodegem,
o. 1000 comm.; Erondegem
met Ottergem. 400 comm.; Erpe, 330
comm.; Essene, o. 240 comm.; Gijzegem. 140 comm.; Haaltert, o. 730 comm.; Hekelgem, o. 400 comm.; Herdersem,
o. 200' comm.; Hofstade. 350 comm.; Impe,
o. 130 comm.; Kerksken,
o. 194 comm.; Lede, o. 800 comm.; Mazenzele,
125
comm.; Meldert, 360 comm.; Merchtem,
1200 comm.; Mespelare,
o. 80 comm.;
Moorsel, o. 600 comm.; Nieuwerkerken.
500 comm.; Oordegem. 570 comm.; Opwijk. o. 800 comm.; Serskamp.
170 cornrn.; Teralfene,
o. 200 comm.; Vlekkem.
60 comm.; Vlierzele. &50 comm.; Wanzele. 76 comm.; Welie. o. 200 comm.; Wichelen, o. 1000 comm.; Wieze. o. 250 comm.; Zonnegem, 60 comm.

x.
Cfr « Het Land van Aalst ». Jg. IV. nr 3. blz. 97-101.
(156) Statutenboek,
blz. 7 v. - 9 v.
(157) Dek. Arch, Aalst; Renteboek van het kapittel. van o. 1527.

(*)
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DOM BEDA REGAUS
Laatste Proost van de Abdij van Affligem 1718-1808
(Vervolg)

Zijn eerste zorgen wijdde hij aan de herstelling van de oude abdijkerk, zo dikwijls door de liefdevolle zorgen van haar kinderen getooid, maar ook ZO dikwijls door heiligschennende handen van haar
sieraden beroofd. Reeds was men onder de vorige proost begonnen
met de gothische stijl in renaissancestijl te veranderen, volgens de
smaak van die tijd. Beda liet de werken voortzetten en de stijlveranderingen ook in het koor doorvoeren. Al deze werken stonden onder
de leiding van de vermaarde bouwkundige Laurentius Benedictus De»rez (11) en duurden menige jaren. Tevens wilde Beda ook het meubilair van de kerk vernieuwen en tevens volledigen, want behalve het
prachtige koorgestoelte (12), de predikstoel (13) en enige meesterwerken uit de schilderkunst (14) scheen het overige minder overeen te
stemmen met de luister van het geheel. Het houten hoogaltaar met de
beroemde « Kruisdraging» (15) van Rubens werd afgebroken en op
10 November 1764 de eerste steen gelegd voor een nieuw marmeren
altaar, dat op 25 September 1767door de aartsbisschop werd ingewijd.
In 1769werd dit altaar bekroond met een mooie marmeren groep, door
de Nijvelse beeldhouwer Henrion gebeiteld, en de Godsdienst voor(1)

Geboren in 1731 en overleden in 1812. Aan de ingang van de kerk van
Groot Bijgaarden
ziet men nog zijn grafsteen.
(Cf. Bioaraphie
Nationale,
Bruxelles 1876, V p. 908).

(2)

In 1651 vervaardigd
door Jan Cardon, beeldhouwer
handwerk alleen kwam reeds op 6100 gulden.

(13) In 1642 vervaardigd
door Servatius
kwam op 600 gulden.

Cardon

te Antwerpen.

uit Antwerpen.

Het

Het handwerk

(14) Zie een lijst in de « Geschiedenis van Affligem".
blz. 360 e.v. MEn voege
daarbij nog drie schilderwerken
door Smeyers van Mechelen, in 17510 gemaakt E-n aan Affligem geschonken door kanunnik
Gillis van Mechelen.
Zie brief van Beda in de {(Colleetic. Epistolarum » 1768-1777. In zijn « Directorium»
vermeldt Beda nog vijf stukken, aan Quinten Metsys toegeschreven,
die in één lijst samen het lijde-n van Christus verbeeldden.
Thans zijn er twee panelen van in het Museum voor Schone Kunsten te
Brussel.
(15)
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Thans in het Museum

te Brussel.

stellende met een kelk in de rechter en een fakkel in de linkerhand,
terwijl een engel een open evangelieboek draagt. (16)
Dezelfde kunstenaar leverde nog een marmeren beeld van de H.
Petrus dat 2000 gulden kostte, en een gipsenbeeld van de H. Paulus.
Beda liet ook zes biechtstoelen te Nijvel vervaardigen, die in Mei 1765
in de kerk geplaatst werden. Een nieuw en groter orgel werd ook besteld om de godsdienstige plechtigheden waardig op te luisteren en
door Van Petegem in 1768geleverd. (17)
Terwijl de proost aldus ijverig arbeidde aan de versiering der
abdijkerk, liet hij ook de laatste hand leggen aan de nieuwe sakristij.
Deze, aan de Zuidkant van de kruisbeuk gelegen, werd in 1757 aangevangen volgens de plannen van Donekers en was voorzien van een
mooie houten muurbekleding door Moens, beeldhouwer te Brussel.
Beda volledigde deze opsmuk met zes eenkleurige schilderijen (camaien) van de toenmaals vermaarde Antwerpse meester Martinus
Geeraerts, en vernieuwde een groot gedeelte van de priestergewaden
en liturgische benodigdheden.
Inmiddels deed de bouwvallige toestand der oude kloostergebouwen. die voor geen ernstige herstelling meer vatbaar waren, er toe
besluiten ook een nieuw klooster op te richten. Beda wilde dat dit
niet alleen aan de toenmalige noodwendigheden zou beantwoorden,
maar ook voor de toekomende zou volstaan, indien noodzakelijk. In
1768werd Dewez gelast een algemeen plan op te maken dat, na enige
wijzigingen, door de kloostergemeente werd goedgekeurd (18). Volgens dit groot en groots plan zou de nieuwe abdij een uitgebreide
langwerpige vierhoek gevormd hebben, in vier panden verdeeld,
waarvan er twee de kerk zouden omsluiten en de twee andere zich
verder Oostwaarts uitbreiden. Moedig werd de hand aan het werk geslagen. In 1769opende men te dien einde de steengroeven van Hekelgem, aangezien men die van Meldert uitgeput meende, wat later on(16) Ziehier, volgens een andere brief van 'Beda (Nov. 1779) nog enige bijzonderheden over dit altaar: « Dans le grand autel ordonné par Dewez, deux
raédaillons. ornés de cuivre doré par Mr. Henrion de Nivelles, demeurant
à Bruxelles. l'un représentant
I'ancien Tabernacle, I'autr e les pains de
proposition.
Ce même Henrion a fait teute la table de l'autel avec une
ur ne. et Je tabernacle
en forme de piédestal, edessus
la statue représentant la R.eligion ». - « Le bronze et la dorure ent été faits par Mr. Saridelin de Bruxelles ». De twee marmeren zijaltaren.
aan de ingang van het
koor. waren in 1752 gemaakt volgens de plannen van Donkers, bouwkundige te Brussel, versierd met de marmeren
beelden van St., Martinus
en
St. Benedictus
door Delvaux. (Cf. Biogr. Natio·. V, p. 498). De zijkapellen
waren in 1648 met marmer versierd, volgens de plannen van de Brusselse>
bouwmeester
Anneessens.
In een van deze plaatsen bevond zich een marrne re n standbeeld
van St. Jozef, door Delvaux, dat 1500 gulden had gekost. Het koor was afgcslctrn met een kunstig hekken in e;esme·ed ijzer,
dat vervaardigd
was door Delmotte in 1753 en 2500 gulden had gekost.
Directorium Haffl., blz. 9 en vg.
(17) Een deel van het oude orgel werd verkocht
aan de kerk van Denderhoutem. -een ander geschonken aan de kerk van Opdorp (Directorium,
blz. 7).
Het n ituwe orgel werd door twee experten
oriderzocht : Karel J. Van
Helmont en Bald. Schepers, die een zeer vleiend getuigschrift
afleverden.
(8) De oorspronkelijke
plans worden in het archief van Affligem bewaard.
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juist bleek te zijn. Bouwmaterialen werden geheel dit jaar aangebracht en voorbereid, alsook drie vleugels van het oude klooster afgebroken. Op 7 Mei 1770 legde Beda de eerste steen van het nieuwe gebouw, achter het koor van de kerk.
Het leek wel dat een nieuw leven door Affligem stroomde, naarmate het 700-jarig jubelfeest van haar stichting nabijkwam (19).
Hoopvol rezen, naast de herstelde abdijkerk, de muren van het nieuwe klooster in de hoogte, terwijl de proost sedert vele jaren arbeidde
om haar heerlijk verleden te doorzoeken en aldus een blijvend geschiedkundig gedenkteken aan zijn abdij op te richten. Het plechtig
jubelfeest werd op 28 en 29 Juni gevierd. Bij die gelegenheid hield
de proost, voor de vergaderde kloostergemeente, een prachtige toespraak, waarin hij in grote trekken de geschiedenis van de abdij :
schetste, zijn monniken tot ijver en volhacding in de deugd aanspoorde. Hij zelf heeft ons die tekst bewaard in zijn Dilitiae H,
blz. 1166. In een boekdeel, getitteld « Varia Poema ta }) van heb archief te Affligem, zijn eveneens twee latijnse gelegenheidsgedichten voor dit jubelfeest bewaard gebleven.
Nog was het omvangrijk werk van de wederopbouw van de abdij
slechts gedeeltelijk voltrokken, toen de Staten van Brabant bij de
proost aandrongen om een groot gebouw nabij het park te Brussel op
te richten. Aanvankelijk verontschuldigde Beda zich, uit hoofde van
de reeds gedane onkosten, maar later, op 25 April 1783, stemde hij er
met zijn kloostergemeente in toe. De onkosten beliepen 430.000 gulden. (20)
Omstreeks deze jaren kwamen talrijke geleerden de bibliotheek
en het archief te Affligem raadplegen. Behalve de reeds vernoemde
Dom Berthod vinden we nog Desroehes (21) - September 1274- lid
van de nieuw opgerichte Akademie te Brussel, de geleerde Kluit, professor aan het gymnasium te Middelburg (1775). Paquot, door andere
bezigheden in de abdij van Gembloers weerhouden, vroeg en bekwam
van de proost uitgebreide inlichtingen over de reis van de H. Bernardus naar België, enz. Op zijn beurt zag Beda zich meermaals verplicht
de welwillende hulp van andere geleerden in te roepen, ten einde aldus de nodige inlichtingen te verzamelen voor zijn geschiedenis van
Affligem. Vandaar, dat de briefwisseling van deze proost menig belangrijk stuk bevat.
Door zijn dagelijkse studiën besefte Beda meer dan iemand, hoe
noodzakelijk het was de kloosterbibliotheek op de hoogte te houden
(19) Vele schrijvers geven verschillende .jaren op maar, zoals Beda het in zijn
geschiedenis bewess. moet men twee data onderscheiden.
Op 28 Juni 1075
zijn de bekeerde ridders zich te Affligem komen vestigen om boetvaardigheid te dos n, maar het was slechts in 1083 dat zij de gedachte opvatten
samen een klooster te stichten. Het jaar 1075 is dus wel degelijk het begin
van Affligem, doch de eigenlijke
trchting gebeurde eerst in 1083 en werd
in 1086 kerkelijk goedgekeurd.
(20) Zie Haffl. illustr., Hl, blz. 2559. - Directorium
Haffl., blz. 58. - Henne
en Wauters schreven er ove-r in hun « Histoire de la Ville de Bruxelles»,
1845. HL blz. 342.
(21) Zie Bibliographie
Nationale, V, blz. 790.
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van de verschenen werken. En alhoewel hij hier niet zoveel geld kon
voor besteden als hij wel zou verlangd hebben, toch werd ze geleidelijk verrijkt en vooral omstreeks 1782 met talrijke nieuwe werken
aangevuld. Terwijl aldus de nodige verruiming van de bibliotheek
geschiedde, liet Beda ze op meer moderne voet inrichten en liet de
boeken naar een nieuw, beredeneerd plan van de Parijse bibliofiel G.
Fr. Debure (22) rangschikken, en tevens een nieuwe catalogus, waarvoor hij zelf de voorrede schreef, door de toenmalige bibliothecaris
Dom Bernardus De Coster opmaken. Niet tevreden met de aanmoediging der studie binnen de abdij, wist de proost ze ook elders te bevorderen .•
Zo bekostigde hij ir, 1770 de prijzen welke te Waver in het college van de Paters Recolletten werden uitgedeeld, en uit dankbaarheid werd hem een treurspel voorgedragen, onder de titel « Arianus sacrilegus Theodoricus - le sacrilège arien Théodoric, roil des
üotns » (23). Ook de kunstenaars, die zo menigmaal de abdij met
de meesterwerken van hun beitel of penseel mochten opluisteren,
vonden in Beda een edelmoedige Mecenas. Zo prijkt zi.jn naam
onder een g;:-ote en prachtige kopergravure, de H. Theresia voorstellende naar een schilderij van Rubbens, door A. Cm-don! aan de
proost opgedragen. (24)
Ziedaar enige trekken van de veelzijdige belangstelling en werkzaamheid van de laatste proost van Affligem. Bij dit alles voegde
Beda nog een grote liefdadigheid en wist de traditionele roem van de
Affligemse gastvrijheid te handhaven. Men oordele slechts uit volgende cijfers:
Uit een staat der inkomsten en uitgaven van de abdij, opgemaakt
op last van de Staten van Brabant in 1787, blijkt dat men toen aan
aalmoezen in eetwaren en kledij, aan de abdijpoort uitgedeeld, jaarlijks 7370 Brabantse gulden besteedde, terwijl het ontvangen van de
gasten en het herbergen van noodlijdenden beraamd werd op 140.000
gulden, samen 21.370 gulden of 38.800 frank, die jaarlijks aan goede
werken besteed werden.
Terwijl Dom Beda aldus weldoende voortging en een glansrijke
toekomst voor zijn geliefde abdij scheen voor te bereiden, tekenden
zich met de dag meer en meer onheilspellende voortekens af aan de
gezichteinder. Voeg daarbij de toenemende knevelarijen van de Oostenrijkse politiek, die voortdurend de rechten van de Kerk krenkten
en het leven van de kloosterorden benadeelden.
Niettegenstaande dit alles werd de Abdij van Affligem niet opgegeven, dank vooral aan de voorzichtige en inschikkelijke houding van
de abt en de proost. Enige gunstige omstandigheden, waarin de abdij
zich toen juist bevond, droegen er toe bij om sommige moeilijkheden
te vermijden.
(22) Bijgenaamd
«de jongere»
(1731-1782). Zie «<Nouverle biographie
générale » publiée par Firmin Didot. t. XIII, Parijs 1o~5.
(23) Zie het Latijns-Franse
programma
van deze pr ijs uitdeling, 8 blz. in 4· te
Brussel bij J.B. Jourez gedrukt.
(24) Een afdruksel o.a. wordt bewaard in het museum van schone kunsten te
Antwerpen.
(Catal. n. 472).
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Gedurende de troepenbewegingen van de volgende beroerten, had
Affligem zowel van landgenoten als vreemden te lijden, tot eindelijk
de Franse omwentel aars zich voorgoed van België meester maakten
en de maat van de beproeving deden overlopen. De grote brandschattingen die zij oplegden, de schade die zij overal aanrichtten, brachten de abdij in een hachelijke financiële toestand. Hiermee nog niet
tevreden, legden de Fransen de hand op de kostbare schilderwerken,
alsook op de schoonste handschriften en boeken, waarvan zij er op
18 Oktober 1794 in éénmaal 66 wegnamen. Andere plagerijen ontbraken .evenmin, zodat nog enkel rusteloze dagen en nachten voor de
proost volgden. Beda betreurde nog meer de ondergang van hét kloosterleven dan het verlies van de kostbare voorwerpen. In de hoop op
betere dagen offerde hij zelfs een groot gedeelte van de tijdelijke goederen op, om de onhebbelijke eisen enigszins te kunnen voldoen en
zoveel mogelijk een voor de abdij noodlottig conflict met het staatsbestuur te vermijden, ten einde het gemeenschappelijk leven te kunnen voortzetten.
De Franse overheden erkenden ten minste de goede wil en de inschikkelijkheid van de proost en werden een weinig verdraagzamer.
Toch is het opvallend, dat Beda zich zolang vergist heeft over de ware
inzichten van de overheersers. Hij geloofde nog immer aan het behoud van zijn klooster ... De begoocheling van zijn rechtschapen hart
moest slechts verzwinden op het uur, dat de opheffing van de abdij
werd afgekondigd. Op 17 Oktober 1796 kwamen twee commissarissen
de zg. « bons » aanbieden, maar noch beloften noch bedreigingen hielpen. De monniken weigerden eenparig. Van dat ogenblik af was over
hun lot beslist. Er bleven hun nog slechts enige dagen over om de
meubelen en die voorwerpen, door de wet in hun bezit gelaten, naar
elders over te brengen.
Op 7 November bevolen de Fransen de proost, het H. Sacrament
naar de 'parochiekerk van Hekelgem te doen dragen; daarna verzegelden zij de abdijkerk, na ciborie en remonstrans gestolen te hebben.
De vier daaropvolgende dagen gingen de monniken de Mis lezen te
Hekelgem, te Meldert en in St.-Rochuskapel. (25)
.~De monniken weigerden echter hardnekkig hun klooster te verlaten, alhoewel het intussen was leeggeplunderd en er zelfs geen deuren meer aan de cellen waren. De nacht tussen 10 en 11 November de laatste welke zij te Affligem konden doorbrengen - namen zij een
weinig rust in het bureau van de econoom, op een handvol stro, door
de dieven achtergelaten.
.;~.
Vrijdag 11 November werd de uitdrijving voltrokken. Te 10 u.
voormiddag kwamen vier commissarissen naar de abdij en vroegen
nogmaals, of de religieuzen in de afschaffing wilden instemmen. Op
het eenparige ontkennende antwoord, riep een van de commissarissen: ({Avancez et poussez I)} (Vooruit, duw ze buiten!) De begeleidende soldaten lieten dit geen tweemaal zeggen en onder het tromgeroffel werden de monniken - de eerbiedwaardige Proost eerst van
allen - op de straat gezet.
(25)
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Hafflighemum

iIIustrat.,

lIL blz. 2590.

Aan de grote abdijpoort, in de Langestraat, stond een grote volksmenigte, van overal toegesneld. Zodra ze hun weldoeners zagen, brak
een algemeen noodgeschrei los. Sommigen klopten op de borst, anderen verhieven de armen ten hemel. De proost echter, zijn smart beheersend, keerde zich tot de Fransen en zei: « Ik dank u om de eer,
die gij ons hebt aangedaan». En zich dan tot zijn religieuzen wendend ging hij voort: « En gij, verheugt en verblijdt u, want uw beloning zal groot zijn in de hemel ».
De monniken gingen dan uiteen, maar kwamen 's avonds weer
samen op het kasteel te Overham bij Aalst, dat hun door de baronnes de Cumptich als verblijf werd aangeboden. Ruim twee jaar leefde daar de verjaagde communauteit, voortdurend verontrust door
huiszoekingen en bedreigingen, voornamelijk ten gevolge van de aanval van Baron de Meer (26) tegen de Franse wacht, die binnen de
abdij geplaatst was.
Op 8 November 1798 moesten de monniken dit gastvrij verblijf
verlaten en scheiden. De tachtigjarige proost ontsnapte met moeite
aan zijn vervolgers, daar hij inderhaast, te midden van een stortvlaag.
dwars door het veld van Hekelgem vluchtte en zijn intrek nam in de
woning van de greffier van de abdij, Benedictus Emmanuel De Witte.
Doch zijn schuilplaats was weldra door de Fransen ontdekt en op
20 November, te middernacht, overvielen vijftien soldaten de rustende grijsaard. Na zijn ouderdom te hebben gevraagd, lieten zij hem
echter met rust, zoniet zou Beda voorzeker het lot van de andere
« réfractaire» priesters hebben gedeeld.
Meer dan negen jaar verbleef de proost daar in stille eenzaamheid, niet ver van de puinen van zijn geliefde abdij, die door de nieuwe eigenaars werd neergehaald. Te midden van deze zo pijnlijke omstandigheden beëindigde Beda verscheidene zijner werken en schreef
de laatste droeve bladzijden over de geschiedenis van de abdij.
Hij overleed op Palmzondag 11 April 1808 en werd te Hekelgem
begraven. Het opschrift van zijn nederige grafsteen luidt als volgt:
D.O.M.
Begraef-plaets-van den zeer eerweerdigen, _ geleerden en deugd-rijken heer - Beda Regaus geboortig van Brussel, hebbende geweest 69 jaeren
religieus der abdije van Hafflighem - en 45 jaeren
met groeten lof - Proost derzelve abdije :
- Hij is tot Hekelgem gestorven - den 11 van April 1808
- in den ouderdom van 90 jaeren en is - aan de rechtere zijde van deezen zerk
tegen den kerk-hof-muer begraeven.
BID VOOR DE ZIEL.
Op dergelijke wijze was het deze verdienstelijke man niet eens
gegund, te rusten in de schaduw van zijn abdij, voor dewelke hij zoveel gearbeid en geleden had ...

*

Ging Beda schijnbaar
(26)

Zie Dr Moroy in « Belfort»,

.:.;.*

ten grave zonder de hoop, nog ooit zijn
1897, blz. 281.
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« geliefde » te zien herrijzen, ons blijft nochtans de overtuiging dat
hij van de aarde scheidde met een weliswaar geschokt, maar onverwoest vertrouwen, dat Affligem eens zou wederopgebouwd worden.
Daarvoor had hij gans zijn leven besteed en die wens werd verhoord. Affligem, de enige Brabantse benedictijnerabdij uit vroegere
tijden, herrees uit haar puinen.
Beda mocht in vrede rusten!
Hij heeft groots gezien, grootse plannen uitgewerkt en een groots
historisch werk geleverd, voor latere tijden.
Dit zijn de grootste verdiensten van Dom Beda Regaus.
De Werken van Beda Regaus :
Zijn handschriften
worden bewaard in de Abdij van Affligem CA) en in
de Abdij van Dendermonde
CD). namelijk:
1. Liber communis zelatoris Hafflighemensis, in p' CA).
2. - Hattltgnemum
Illustratum, 7 banden in-folio. A. Armales et Acta,
t. I-lIL 2683 kolommen (D). - B. De Filiationibus,
t, IV-V, 1444 kolommen (A). - C. Catalogus Monachorum. t. VI--jU, 1634 kol. (A).
3.
Bona et jura monasterii Hafflighemensis,
in 4' (A).
4.
Directorium abbatiae Hafflighemensis,
in 4' (D).
5.
Detltae Bedae Hafflighemensis.
3 banden, klein in-folio (D).
6.
Compilatio theologtca, in-folio (D).
7. - Sermoenen en toespraken, in-12' (Is thans zoek).
8. - Formae epistotares et epistolae nonnullae, in 12' (Thans eveneens zoekgeraakt) .
9.
Briefwisseling, gedeeltelijk bewaard in de Collectio Epistolarum.
t. V-VII
CA).
TEKSTVERKLARINGEN
Na een voorwoord, waarin Beda de groei en het opzet van zijn werk uiteenzet. volgen een alfabetisch gerangschikte
inhoudstafel.
enkele aanwijzingen
en verkortingen
met als slot historische verklaringen
van bepaalde rechtskundige en economische toestanden.
Wie het handschrift
van de schrijver naleest, begrijpt alras hoe het gl-oeide. Beda zocht vooraf de namen op van de dorpen en wijken in het Vlaamse
land. vervolgens deze uit Waals-Brabant.
uit de Antwerpse
Kempen om te besluiten met Zeeuws Vlaanderen.
.
Zoals hij het trouwens zelf bekent, moesten er met de tijd zekere plaatsen
tussengevoegd
worden. Aldus bleef er voor sommige delen plaats open en voor
andere werd de ruimte te nauw. Het opstel leed hieronder. De tekst werd zodanig in mekaar gedrongen dat het een opeenhoping werd van nota's. Voor een
verzorgd opstel bleef geen gelegenheid.
Terecht mogen wij getuigem : « Haec
compilatio non est nisi quadam praeparatio
» voor verbetering
vatbaar. Dit zal
het werk zijn van een vlijtige monnik, die eerst moet verbet-eren, aanvullen of
weglaten naargelang
de verdere
tudie het zal vergen, om daarna het al in een
nieuwe vorm te gieten en definitief af te werken.
Die wens van Beda kon nooit in vervulling gaan. Het archief van de abdij
werd verspreid.
de abdij zelf bleef gedurende
ruim een halve eeuw in puin
liggen en ondertussen
veranderden
de tijdsomstandigheden
en opvattingen
zo
grondig dat gans het opzet van Beda voorbij gestreefd werd en alléén zuiver
historische waarde behield.
Aan de hand van deze opmerkingen
willen wij de lezer attent maken op
de soms zeer zondertinge taal van Beda. Hij schrijft nu eens in het Latijn, dan
in het Vlaams en wat verder weerom in de eerste taal.
Zulk opstel doet soms torend aan, vooral daar waar schrijver bovendien
gebruik maakt van oudere teksten. Dit wijst er op dat Beda op de eerste plaats
archiefmateriaal
heeft verzameld.
Juist zulkdanig
materiaal
interesseert
ons
hier. Wij eisen dienvolgens van Beda geen verzorgde taal. al doet zij somwijlen wel Slordig aan. Wie zal het hem echter euvel nemen? Bevinden wij ons
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rond 1800 niet in die periode, waarin onze Vlaamse taal op het laagste peil
stond, dat zij ooit heeft gekend?
Spijts al de eruditie van een Beda ontsnapt
hij hieraan niet en blijkt hij evenzeer een product van zijn tijd te zijn, Voor
onze dialectologen
is Beda onZE'S inziens en derhalve een interessant
probleem
en een studiemateriaal
van niet gering belang,
Wij wijzen ook op he! groot nut van Beda's aanwijzingen
en verkortingen,
Aldus worden wij in slaat, gesteld het oude archief van de abdij, waar het zich
ook bevindt, te lezen, Wij leren er de oude indeling en mechanisme
van kennen en kunnen bovendien nagaan wat E!r verdwenen
is sinds de Franse revolutie, Beda, die zijn archief kende zoals wellicht nooit iemand voor hem er
kenni
van heeft gehad, heeft juist door de compilatie van die honderden
saaie
registers en door het historisch rangschikken
en indelen er van, aan zijn werk
het grote belang gegeven dat wij nergens elders kunnen zoeken, Trouwens het
zou voor iemand na Beda's tijd een onmogelijk werk zijn, zulkdanige
compilatie aan te vangen, Hierdoor heeft zijn boek « Bona Ei Jura»
ook terecht de
aandacht
gevestigd
van al wie er ooit mede in aanraking
kwam en laat een
dorpsgeschiedschrijver
uit Brabant. die de « Bona et Jura» niet heeft gelezen,
steeds een leemte in zijn werk.
Beda is VOor ons Brabanders.
onmisbaar.
Dat is de grote verdienste, die wij Beda Regaus dan ook terecht toezwaaien.
Van zeer groot belang zijn ook de historische
aantekeningen
over bepaalde
rechtstoestanden.
Hetg en hij schreef over de altaar schenkingen
blijft nog heden gangbaar en klinkt nog even modern als vóór anderhalve
eeuw. Met evenveel gezag schrijft hij over de administr atieve aangelegenheden.
Hierover
is
doorgaans
weinig bekend en tast men meermaals
in het duister. Door Beda
krijgen wij een inzicht in ean van de meest complexe administraties
van onze
gewesten vóór de 19de eeuw.
Wij raden derhalve de lezer aan met veel aandacht
Beda's inleidende
nota's te lezen. Zij zijn onontbeerlijk
voor het goed begrip van de tekst en brengen ons soms voor verra
ende uitleg van zaken en toestanden
in onze dorpen
die wij er het minst kenden.
Na de inleiding komt het grote Corpus. Beda vnlgde een welomschreven
plan bij het verzamelen
van zijn nota's van de dorpen, waar de abdij ooit bezittingen had gehad. Gans het archief moest hiervoor onderzocht
worden.
Elke monografie
vangt aan met enkele nota's getrokken
uit van Gestel:
« Historia Sacra Archiepiscopatus
Mechliniensis· ». Dan volgen in chronologtsche orde de voornaamste
oorkonden
over de plaats, vervolgens
de lijst van
de pastoors tot 1803 met de voornaamste
data uit hun verblijf. Daarna de indeling en wederwaardigheden
van de tienden, hun opbreng ten. de betwistingen,
de wijken en de velden. Vervolgens een staat van de parochie of het dorp volgens de officiële gegevens uit 165{).Tot hier de Ecclesiastica.
De Temporalia

hebben

volgende

onderdelingen

:

l' de lijst van de heren van de llde-12de tot de 16de eeuw. met tal van bijzonderlleden uit de oorkonden:
2' de Vetera Bona met de data en oorkonden llde - Hide eeuw;
3' de Temporalia
volgens de officiële telling en registers
van 1650.
Deze gegevens zijn van uitzonderlijk
belang voor de plaatselijke
ge chiedschrijving.
Zij vermelden
de plaatsnamen
van het dorp. de opvolging van de
crjnsueuen, laten, huurders, de pachtvoorwaarden.
de grootte van de velden
enz.
4' Ten slatte komen de verscheidene
wijken, pachthoven
en molens aan de
beurt. Daar waar de abdij steeds een van de voornaamste
grondbezitters
is
geweest. is dit gedeelte het meest omstandige.
De tekstuitgaven.
Het zal de lezer ongetwijfeld
opvallen dat wij de teksten zo getrouw mogelijk hebben gevolgd. Zulks brengt. niet met zich dat de weinige zorg, die door
Beda aan de taal en het opstel werden besteed. nog meer in het licht treedt.
Ook de punctuatie
laat soms te wensen over. Sommige woorden worden in eenzelfde tekst op verscheidene
wijzen geschreven.
Beda gaat in eenzelfde
zin
van het Nederlands
naar het Latijn of omgekeerd.
Niettegenstaande
het storende karakter
van zulke teksten, hebben wij ze niet veranderd
of verbeterd,
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omdat uit gans het werk blijkt dat Beda op de eerste plaats beoogde archiefmateriaal
te verzamelen
en dit verwerkt
heeft in zijn monografieën,
Aldus
werkend heeft hij niet de minste Iitteraire bekommernis
gehad. Voor hem telden alléén het archief en de historische feiten. Die geest hebben wij willen
bewaren en schaadt onzes inziens in generlei mate en. aan de historische waarde van de gegevens zelf en aan het historisch inzicht van Beda.
Alléén de punctuatie hebben wij enigszins bijgewerkt,
daar zulks noodzakelijk bleek te zijn voor een vlotter Iezen en beter verstaan van de tekst. Door
deze verbeterde punctuatie hebben wij gemeend het de vezel' gemakkelijker
te
kunnen maken.
(WordIt voortgezet).
BRUSSEL.

Or Jan Verbesselt.
111111111111111111111111111111111111111111111111111

Eigenaardig leen gebruik te Wichelen
In het « registre van de leengoeden die men houdende es in leene ende in
manscepe»
van de graaf van Vlaanderen.
dat dagtekend
van 1405, staan op
blz. 9 v .. l() r .. v. de lenen, gelegen binnen Lede, vermeld (1).
Naast een leen van IX bunder. in leen gehouden door « joncvrouw Elie Jacabs, dochter van Muushole, wedue van Miehiel de Wachter»;
een ander, nl.
de stede « gheh. ter bor ch groot IX bunder JJ, gehouden door Pouwel van Muushole, zn Pieters: een leen, « de tweedeel van al den gheheelen heerscepe van
Lede, der up hij stelt enen meyere ende VIIscepenen
», gehouden door Jan
'van Lede, ·en een leen van XII bunder gelegen in het goed ten bos, gehouden
door « Jonevr. Marie, dochter van Wouter van Lede, echtgenote van Jan van
Haffligheem » - aUen gelegen binnen het dorp Lede -, volgt, op folio 10 r., v.
het leen van Wichelen en Serskamp. waaraan een eigenaardig
gebruik was
verbonden.
Hier volgt de volledige tekst, met tussen haakjes enkele verklarende
woorden.
« Tristram uten Zwane, mer Jhans zone, houdt in lene van minen here
de voochdie van Wichline ende van tSerscamp met zulken rechten, seigneurie
ende heer lycheden hier naer verclaert ! Eerst zo es die voors. Tristram sculdich te makene enen meyer ende VII scepenen omme alle we ttelycheid te
doene (=' om recht te spreken). enen berre dat der wettelycheid van scepenen
behoort. Item behoren ten ze lven leene V manscepen (= leenplichten)
die ter
dood sculdich zijn X Ponden of de beste vrome (= beste kateil, het beste onder
de roerende goederen werd eigendom van de Ier-nbez itt er bij het overlijden
van .een leenman). ende als die manscope verandren bi cope ! zo helft (= heeft)
Tristram den Xsten penninghende
trelief (= uitkering door de leenman aan
de Icenheer gedaan bij het verheffen van het leen, telkens wanneer een nieuwe 1eenvolger optr-eedt)
zo voors. es ende alsmen der manne lene ghebied
ofenecht wettelycheit der of (= af) doet! dat moet ghedaen zijn bij den bailHuw) ende mannen van Aelst ! mids de Tristram gheen hof en heift bin (nen)
der voors. prochien ! Hem behoren ten zelven leenen van allen vervallen ende
boeten die vallen in de voors. heersoepen
(heerschapie
= heerlijkheid)
van
Wichlinen of tSerscamp eist (= is 't) voor vonnesse of naer vormesse daer of
(= af) es Tristram
sculdich thebbene tederdendeel
waert betrocken
wen-dt,
vutghedaen
(= uitgezonderd)
van meuten (muyte = opstand), ratte ghedaen
up mijns heren dienaers ende up poortren. Item van allen goeden die bliven
na er bastarden, eist (= is 't) in haven, erven of wat goeds dat naer hem blijft,
daer of (= af) es de voors Tristram ooc sculdich thebben ~.derde ! Item ende
al waert dat. de baill (uw) van Arûst of yemen (= iemand) van sheren weghe
enighe compositie (= verdrag, schikking) maecte, waert van boeten of vervallen ! ghevallen in de vors. prochien als wel van den bastardsm als van andren ! danof es Tristram sculdich thebbene tde rde ! Item in erfscheinse
(=
erfcijns) gheheten zwijnpenninghen
XXXIlIl s. X d. 0 pat. parisis siaers ende
telken XV denier behoort siaers een aelsterch zester (= inhoudsmaat
van
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o. 50 1.) evenen, metter ouder maten ghemeten, ende telken denier een dach
borchwercs
(= karwei,
leenherendienst)
/ Ende van der evene voors. moet
jaerlix Tristram doen leveren t.Aelst mijns heren spikere (= Leenhof van de
Spijker te Aalst)
aelsterch mudde evenen metter zelver mate ghemeten
ende XVI s. VI den. par. / Enda dese voorsede evene (= haver) moeten de
vors. late leveren tAelst den Ontfanghere
vanden Spikere ende daer mede
meet we sen svoochds meyere / Item es sculdich thebbende de voors. Tristram
van den ghenen die plouchwinninghe
(= het bebouwen van land met de ploeg,
boerderij)
houden met II perden, n vaten evonen siaers te horscoorne
(orscoren = paardevoer,
haver)
ende' die een perde houden een vat evenen /
Item zo es scu!dich de c!ooster van Nive!e (= Nijvel) jaer!ix den voorseden T1'istam een barghin (barg, berg = gesneden varken) verkin zes wei-

nu

ken oud -dat wel ghemaect ende weL ghenesen / ende dat verkin moet men
doen in de vroemscure (= schuur waarin de opbrengst, vruchten of inkomsten .uit de landerijen
worden
samengebracht,
voor den heer?)
metten
eersten scove die men der inbTinght ende dat veTkin te gane daert wilt tote
up den kersuiacti ende dat veTkin moet te' tide ghedrinct zijn / ende nieuwers
of (= af) te we1"1tehet en ware met enen stTobande (= strooien band) ofte
met enen vleghele ende dat verkin wesende gave ende ombesmit / ende dit
verkin zijn scu!dich te bringhene die van den dooster ot hare dienaers in
kerstdag he up den kerenvuur te.Wichline met een alsteTschen voskine in zine
muZe / daer comt svooghds meye1'e met scepenen van Wichline ten keTcmuTe
daer tverkin upZeight / daeT maend de meyeTe scepenen of dat ver kin scoudgave (schoud = stoot, schoudgave
= vrij van stoten)
es ende eist
(= is 't) dat scepenen
wis en bi haTen vonnesse dat tveTkin scoudgave es,
zo comt de meyere ende ontfaet dat ver kin in name van den vooghd 1 ende
eist (= is 't) dat tverkin bi (= door) scepenen niet scoudgave werdt çhewijst (= bij vonnis uitgesproken)
/ zo moet de c!ooster van Nive!e den
voogdt vermaeden van den voors, verkine / Item alle de ghonne die bin der
prochie
van Wichline
plouchwinninghe
houden,
zijn jaerlix
sculdich
ten
voghd enen dach te messene / Item zo heift svoghds meyere van allen den
ghonnen
die plouchwinninghe
houden
ende '12 bunre
corens in doet n
rugghin
(=
rogge) scove siaers / Item es svoghds
meyere
sculdich
te
eed ene (= de eed afnemen)
scepenen
van tSerscamp
als men se eerstwaerf (= voor de eerste maal) maect (= aanstelt)
ende als de zelve meyer
yemens goed ghebied (= te koop bieden) daer of (= af) heift hij VI den.
mids dat hise erft ende ontherft ende de scepenen XVIII d. / Item zo mach
svooghds meyere vaen (= vangen) ende aresteren
in de prochien van Wichline ende van tSerscamp
/ ende als yemen (= iemand)
ghevaen wordt in
Wichline van mijn heren dienaers van Vlaendren
of van svoghds meyere /
dien es men sculdich te leverne den hofjonghers
van Wichline / ende de
hofjonghers
moeten leveren de ghevanghene
den here bin (= binnen) derden daghe daer hyt Ieght / Item zo en mach de wet van Wichline niemen
manen -dan de vors. meyere / Item zo ghebiedt de meyere van Wichline in
presentien
van scepenen in de keerke, de banloke (= schouwing)
/ quaedeweighen (= slechte wegen) ende waterleden
bin XIIII nachten te makene
ende te rumene / ende ten hende van den XlIII nachten zo gaet de meyere
omme / met scepenen die in de boete van VI den, wisen (= verwijsen)
den
ghonen die de voorbode niet ghevollecht
en hebben / ende ten derden, ommeghanghe
daert
(=
aldaar waar)
de meyere niet vermaect
vijndt / zo
wisen soepenen ter maninghe
van den meyere dat de meyere doe maken
sgoeds costen / ende danne zo besceidet
(= beslist)
de meyere te maken
ende also veile alst co st te makene, zo heift de meyere / Item zo mach de
meyere met II soepenen van Wichlinen
gaen panden
(=
beslag leggen op
iemands goed ter executie)
ten verzouke van p Carj tien ende daer zo neimt
hij pande omme te vernoughene
(= voldoen)
partien van der sculd die zij
heesschen
(=
eisen) / ende van diere pandinghe
heift de meyere van salar Cis) n scheIl. Dit vors. leen staet te trauwen ende tewaerheden
minnen
here end e ten reheve van XL, Lodewijc de Bostens ».
Hierna volgt nog een leen van 2 1/2 dacht gelegen :·.s'Impe, gehouden door
Gillis de Landmeiter.
HOFSTADE.

J. de Brouwer.
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Rijmpjes bij kinderspelen te Erembodegem
(VERVOLG)

n

100) IN ONZE HOF.
In
en
Ik
'en
En

ion

onze hof staan twee witte rozen.
daarbij een witte bloem.
heb er mijne sokjes al in verloren.
ik en kon er niet aan doen.
-k en kon er niet aan doen.

IK WANDEL.
Ik wandel hier in 't ronde,
en zoek juist naar jou.
Geef me jouw beide handen.
dan dans ik met jou.
In bos. hei en groene wei.
in bos, hei en groene wei.
in bos, hei en groene wei,
in bos, hei en wei.

I

\

bis.

102) KENT GIJ DE ZEVENSPRONG?
Kent gij de zeven, de zeven. de zeven. de zeven? Kent gij de zevensprong?
Ik zeg dat ik die springen kan. Ik spring gelijk ik zingen kan,
en da t is één.
Kent gij de zeven. de zeven. de zeven, de zeven? Kent gij de zevensprong?
Ik zeg dat ik die springen kan. Ik spring gelijk ik zingen kan,
en dat is één, en dat is twee.
Kent gij de zeven. de zeven, de zeven, de zeven? Kent gij de zevensprong?
Ik zeg dat ik die springen kan. Ik spring gelijk ik zingen kan.
en dat is één. en dat is twee. en dat is drie.
Kent gij de zeven. de zeven. de zeven, de zeven? Kent gij de zevensprong?
Ik zeg dat ik die springen kan. Ik spring gelijk ik zingen kan,
en dat is één. en dat is twee. en dat is drie, en dat is vier.
Kent gij
sprong?
en dat is
" en dat is
103) KENT

de zeven. de zeven. de zeven, de zeven? Kent gij de zevenIk zeg dat ik die springen kan. Ik spring gelijk ik zingen kan.
één. en dat is twee, en dat is drie, en dat is vier, en dat is vijf,
zes, en dat is zeven.

GIJ JAN

DE MOSSELMAN?

Kent gij Jan de mosselman, de mosselman. de mosselman?
Kent gij Jan de mosselman, de man van 's Heren wegen?
Ja, ik ken de mosselman, de mosselman, de mosselman,
ja. ik ken de mosselman, de man van 's Heren wegen.
Samen kennen wij de mosselman, de mosselman, de mosselman.
samen kennen wij de mosselman, de man van 's Heren wegen.
104) KOMT

VRIENDEN

IN DE RONDE.

Komt, vrienden, in de ronde.
komt, vrienden. in de krmg;
als gij de ring niet vindt. dan blijft gij in de
als gij de ring niet vindt. dan blijft gij in de
U. komt langs hier voorbij. de ring moet gij
0, komt langs hier voorbij,
en groeten moete
als gij de ring, enz ...
C*) Zie nr 3 van deze jaargang

224

op blz. 112, v.

ronde.
kring.
passeren.
gij.

105) LUTGARDA

DRAAGT

DE MODE.

Lutgarda
draagt de mode, Godelieve draagt
ze zijn van alle oude, ze zijn getrofineerd.
Alleen met mij al op boulevard.
Ik zal u geven, ik zal u geven;
alleen met mij al op boulevard,
ik zal u geven, Sint Nicolas.
Alom. me, li fe, la, (bis)
een witten of een zwarten?
(bis)
alom, me, li, te, la, (bis)
een witten of een zwarten
Sint Nicolas ?

de flos,

106) MELKEN.
Melken, melken, Anna Marie, Marie Katrien.
Melken. melken, Anna Marie, Marie Katrien.
wat gaat gij met dat melksken doen, Anna Marie, Marie Katrien?
Wat gaat gij met dat melksken doen, Anna Marie, Katrien?
Rijstpap maken, Anna Mar ie, Marie Katrien,
rijstpap maken, Anna Marie, Katrien.
Gij hebt nog gene pollepel, Anna Marie, Marie Katrien,
gij hebt nog gene pollepel, Anna Marie, Katrien.
Een koeiestaart,
een koeiestaart,
Anna Marie, Katrien.
Een koerestaart. Anna Marie, Katrien.
107) MOEDER LIEF.
Moeder lief, moeder lief, kijk nu eens aan:
hoe ik de boemelschots
dansen kan.
Hakken en een teen,
linke" - rechterbeen.
0, moeder lief, waar gaat dat dansen heen?
Tra la.
108) MOL.
Mol, mol waar zit ge ?
De mol
zit in zijn hol.
Vrouwken, hebt gij geen stro van doen?
Bah, neen ik, zei de mol.
Stro en hooi de paardjes kunnen niet dansen,
de paardjes kunnen niet voort, ju !
109) ONDER LINDE

BLONDE.

Onder linde blonde,
rondinella, roela,
wiegt de dansersronde,
rondinella, roela.
En ik sla de maten,
midden in de scharen,
rondinella, rcela.
110) RIJE RIJE.
Rije, r ije, rije
en als je niet
dan draag ik
Rije, rije, rije
en als je niet
dan draag ik

in een wagentje,
meer rijen kunt
je.
in een wagentje,
meer rijen kunt
je.

111) SCHEEPJE VAREN,
Scheepje varen al over de zee,
Gretaken, gade gij mee?
Gretaken, gade gij mee?
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Scheepje varen al over de zee
Gretaken, gade gij mee?
Op zee?
Santé.
112) TJOEPIE.
Tjoepie, tjoepie is gekomen.
heeft een meisje meegenomen.
maar ik zal er niet om treuren.
gauw een ander meegenomen.
~a,~,~,~,~,~,~,~,~.~,~,~,~,~,~,~,~,~.~,~,~.la
Tjoepie is gekomen enz.
113) VIER EMMERS WATER.
Vier emme+s water.
vier emmers pompen.
meisjes op uw klompen.
meisjes met uw houten been.
haalt uw klompen mee.
114) VROEGER OP SCHOOL.
Vroeger op school, ben ik nooit braaf geweest,
kreeg van de juffrouw een grote, flinke straf.
Vader en moeder, die gingen naar de zee,
en ze brachten Een kindje mee.
Selfita, self'ita,
0, Gerarda,
0 Gerarda,
selfita, selfita,
Gerarda, selfita.
115) WAT GROEIT ER IN ONZE HOF?
Wat groeit er in onze hof?
Ajuin.
Wat nog?
Peterselie.
Alwie omkijkt. krijgt hem niet. krijgt
Alwie omkijkt, krijgt hem niet.

hem niet.

116) WAT IS NAT?
Wat is nat, Wat is nat onder uw voeten?
Uitverkoren,
uttve r koren. daar zal ik u zoeken.
Zoek ik hier. zoek ik daar, onder uw voeten.
- Draai eensom; ik ken je niet.
ben jij het wel, ben jij het niet ')
Neen. neen,
ik zie het goed
dat je met mij dansen moet.
Draai eens om. ik ken je niet,
ben jij het wel, ben jij het niet?
Ja. i8.
ik zie het goed
dat je met mij dansen moet.
Alop mijn liefste vrouwken, ik geef de hand aan jou,
ik zal je nooit verlaten, en daarom kies ik jou.
117) WEL ANNE MARIEKEN.
Wel, Anne
Wel. Arme
Ik ga naar
Hoepsasa.
Ik ga naar
Hoepsasa.
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Marieken, waar gaat ge naartoe
Mar ieken. waar gaat ge naartoe
de buiten bij de soldaatjes.
ralera. Anne Marie.
de buiten bij de soldaatjes,
talera. Anne Marie.

?
?

,18) WIJ ZIJN RIJK.
Wij zijn r ijk, wij zijn rijk, Marione, Marionette,
wij zijn rijk, wij zijn rijk, Maria.
Wij zijn arm, wij lijn arm, Marione, Marionette,
Wij zijn arm, wij zijn arm, Maria.
Ik zou zo gaarne een liefste kindje hebben, Marione, Marionette.
ik zou zo gaarne een liefste kindje hebben, Maria.
Dat liefste kindje zult ge toch niet hebben, Marione, Marionette,
dat liefste kindje zult ge toch niet hebben, Maria.
Ik zal ze kleden in vuile stof, Marione, Marionette,
ik zal ze kleden in vuile stof, Maria.
Ge zult ze toch niet hebben, Marione, Marionette,
ge zult ze toch niet hebben, Maria.
Ik zal ze kleden in goud, diamant en zijde, Marione, Marionette,
ik zal ze kleden in goud, diamant en zijde, Maria.
Kom er morgen om acht uur om, Marione, Marionette,
kom er morgen om acht uur om, Maria.
Het is reeds acht uur geslagen, Marione, Marionette,
het is reeds acht uur geslagen, Maria.
En pak ze gij maar mee van tingellalingella
terre,
en pak ze gij maar mee van tingellalingella
ta.
Ginder ver, ginder ver komt een koetsje, komt een koetsje,
ginder ver, ginder ver, komt een koetsje van bonheur.
Zet er u in, zet er u in; dat W2 rijen, dat we rijen,
zet er u in, dat we rijen Brussel in.

BIJVOEGSEL.

BIJ DE MEISJES.
A. AFTELRIJMPJES.
1) OP DE PIANO.

Pot. Op de piano staat een pint.
al wie er van drinkt
die stinkt.
2)

JANTJE

MOEST.

Pot. Jantje moest gaan water halen
ginder ver aan een rivier.
In -zijn br oe'ksk e was een scheurke,
en ge ziet zijn hm.
3) ACHTER

DE KAPEL.

Pot. Achter de klein kapel,
daar lag een dikke str ...
het is van Isabel
hm hm hm
ons Heer zegde mij dat gij er aan zijt.
4) ET DE POMZERRE.
Pot. Et de pornzerre
mapliquaire
missionnaire,
et de va cristom, plak.
Allez a dejeuner
koeken de patee,
un, deux, trois
et VOllS devez y etre en bas.
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5) WIE GAAT

ER MEE.

Pot. Wie gaat er mee naar Amerika,
daar zullen wij niet werken;
slapen en drinken op ons gemak.
fretten gelijk de verkens,
gij moest dat zien,
hoe dat dat gaat,
hoe dat ze met de blokken op de deure
Daar is geen duits of hij moet kapot,
hij heeft geen haar op zijnen kop.
pletskop.
B. RIJMPJES

6) MA

BIJ

slaan.

KOORDESPRINGEN.

MERE.

Ma mère tito
heeft een chapeau,
veloere manchetten.
dat zal haar niet letten,
zij gaat naar de stad
om een pak chocolat.
o wat fiere madam is dat.
7) IK HEB EEN ZEPPELIN.
Ik heb een zeppelin zien vliegen,
met den duitsen keizer in.
Met een twee millioen soldaten
vloog hij de IJzer in.
Albert. Albert.
schiet de laatste duits omver.
C. RIJMPJES

BIJ

DE RONDEDANS.

8) AVOND.
Avond, avond. zullen wij avondbeden,
al in de groene dreven.
Ik met u en gij met mij,
dat zal avondbeden zijn.
9) J'AI

avondbeden

PERDU.

J'ai perdu le sens de la classe,
" qui ietetetete.
qui jetetetete.
vous a vous a vous a vous a vous a vous,
o palmia. 0 palmia. 0 pa 0 pa palmia
hoepsa.
10) J'AIME.
J'aime la, j'aime, de hopsa sème,
o ma mère. 0 ma mère,
j'aime la. j'aime, de hopsa sème.
o ma mère. s'il vous plait.
D. RIJMPJES

BIJ SPELEN.

11) STUKKEN.
Stukken. stukken van staken.
wij zullen ijzeren bruggen gaan maken,
met vier ijzeren staken,
al die er niet over kan
die moet zijn leven laten.
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12) NAALD

EN DRAAD.

Naald en draad is altijd goed.
vivat de naald en vingerhoed.
13) LOS LOS.
Lo . los. los. wie zal er onze- verlosser
Dat zoetekind zal onze verlosser zijn.

zijn?

14) LOOP.
Loop. loop; de gardevil is daar,
de gardevil is daar.
En zult gij niet lopen
gij zijt er aan geweest.
Menneksn in, menneken uit.
a Bier la fluit.
Juffrouw de Bruin, ne schup onder
en hotse de botse.
de boerkens maar vliegen.
15) ACHTER

't gat,

DE HEMEL.

Achter de hemel, daar woont een vrouwken
met vier houten. krakende beentjes.

Bultkarakas,
viool op de bas;
een beurzeken
met geld,
waar dat die lelijke rotte
zijn geld in steekt.
16) DE STILSTE

dokter

KEER.

De stilste keer.
de nijgste keer.
en ge komt van ze leven
in mijn bijs niet meer.
Schudde patuit.
uw vaan hangt uit.
17) KARREKE.
Karreke lik zak. zak gaat naar d'helle,
bij madam de snottebelle.
en al een en al twee en al drie.
18) RIGALO.
Rigalo. ragalo. gij moet zenden,
gij..moet de ring naar Amerika verzenden.
Hij is niet hier. hij is niet daar.
hij is naar Amerika en ik weet niet waar.
Pot. Nu moet gij raden wie de ring van mij ontnomen
en wie er de dief is van geweest.
Ik of gij?

heeft,

E. SCHOMMELLIEO.
19) SINGSKEN.
Singsken, singsken ameldonk,
met de pasen worden de dagen lang.
Hoe lang zullen ze duren?
Viel' en twintig uren.
De pot en de schijf, al over de zee, de zeemeerminne.
de kattebazinne,
den drieslag,
nog ne keer gapen,
nog ne keer slapen.
EREMBODEGEM.

Valère

Gaublomme.
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OUDE GESLACHTEN UIT HET LAND VAN AALST

VAN SANTEN
Wij hebben reeds vroeger een genealogie van een familie van
Santen of de Samctes gepubliceerd in L'INTERMEDIAIRE (Nrs 27,
28, 29, 31, 32 en 36, Brussel 1950-51).Die familie, herkomstig uit Halle
en Lembeek, ontleent blijkbaar haar naam aan de gemeente Santen
(Fr. Sairites) , thans Ste Renelde, bij Halle.
Eerlang hopen wij een studie te publiceren over een familie van
Santen, welke op het einde van de 17de E. te Brussel en Leuven ingeweken is uit Holland.
Wij vonden geen verband tussen deze familiën en Thomaes van
filius Aert of Arnout, die in 1592 vermeld wordt te Welle en
de stamvader is van het hier behandelde geslacht.

Santen,

Van hem komen talrijke takken voort, waarvan verloop en vestigingplaats zeer uiteenlopend waren.
Stelselmatige opsporingen in de registers van de burgerlijke
stand hebben geleid tot de bevinding dat schier alIe VAN SANTEN's
welke men in de 19de E. in Groot-Brussel aantreft, tot zijn nageslacht
behoren. Die welke geen deel er van uitmaken, zijn doorgaans van
Hollandse her komst.
Ter plaats zelf waar het geslacht ontstaan is, lijkt het daarentegen weg te kwijnen, of is het grotendeels verdwenen.
Wij hebben de Gentse VAN SANTEN's niet bestudeerd; misschien
behoren zij eveneens tot één van de hogerbedoelde familiën.

VAN

SANTEN

I. - Arent of Arnout van SANTEN,. geboren
weten tenzij dat hij vader was van (1) :

circa 1530, waarvan

we niets

11. - Thomaes van SANTEN, ' circa 1560, t na 8.3. 1634 (2), x Elisabath
de MERELEER, dr Cornelis, overleden vóór December 1632 (3); woonde te
WeUe (4) na 1569 (5). Van 15,92 tot 1634 koopt hij voortdurend
goederen aan
te Welle en in de omliggende dorpen (6). Was vader van:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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R.A. Gent, Fonds Erembodegem nr 222, f' 27 & 62, nr 2245, f" 33,34,50.
Fonds Eremb., nr 229, f' 25, laatste aankoop van Thomaes, opgetekend
door de schepenen.
ibid. nr 107, Datum der verkaveling
onder de kinderen.
ibid. nr 225, f' 161 (2de bundel), nr 224, f' 50.
A.R.A., Staats- en Audientiepapieren
nr 618/32.
Fonds Eremb., passim.

1) JA N, volgt sub 111;
2)

PETER, volgt sub lIl-bis;

3) PIERYNTEN, t Denderleeuw
11 Oktober 1668, was x voor 5.12.1634 Frans
van GROOTENBRUELE,
schepen
der baronnie
Liedekerke-Denderleeuw
(7) z. Phlilips
(8);
4) MARGRIETE, t na 26.5.1634, was x vóór 1611 Joos VAERMAN, die t 1634.
Zij liet de inventaris
der goederen van haar overleden man op 26.5.1634 opmaken vóór de schepenen der vierschaere
van Erembodegem
(9);
5) JOANNA,

x Joos van der POORTEN;
x 1) na Maart 1633 Jan CALLEBAUT. fs Hendrik; 2) Maximiliaen
COOLS fs Guillam. Deze liet op 28.2.1653 de staat van goederen zijner overloden 'vrouw opmaken
vóór de schepenen
der vierschaere
van Erembodegem (0).

6) JOSYNE,

EERSTE STAAK
TAK VAN APPELTERRE
lIl. - Jan van SANTEN, o ca 1590, t Appelterre
29.4.1672, oud 80 j. (11),
schepen van het Land van Wedergrate
in 1630,1631 (12). armmeester
te Appelterre in 1634 (13), x Maria BOGAERT. Wordt voor de eerste maal in 1622 in de
schepenregisters
te Appelterre
vermeld (14). Liet na :
1)

Francis,

volgt sub IV;

2) Arent, c Appelterre, had op 20.8.1644 tijdens een vechtpartij
in een herberg
te Appelterre
éen zekere JIOOS van Melle gedood, doch bekwam een verzeeningsbrief
(15) op 20.4.1646 terwijl hij te Gent verbleef;
3) wschl. Guillam, x Appelterre
17.1.1663 Loyse de BEER Bij brieven van Karel Il dd. 21.6.1680 bekwam Guillam, door de oorlogen ten onder gebracht,
vrijstelling
van gevangenzitting
wegens schulden, mits afstand van al zijne
goederen aan zijne schuldeisers
(6). Was vader van:
a) Petronilla,
b) Paschasia,
4)

ged. Appelterre
ged. Appelterre

9.3.1664;
21.2.1667.

Joos, volgt sub IV bis;

5) Anna, ged. Appelterre
1.2.1635, x Appelterr-e
en t Appelterre
21.11.1657;
6) Jan, ged. Appelterr-e

18.11.1656 Arent

TORREKENS,

10.6.1637.

IV. - Francis van SANTEN, ' ca 1629, t Appelterr-e 6.7.1691, oud 62 j., x
1) AppeJ,terre 17.7.1659 Pieternelle SEVERYNS; 2) Ninove 29.4.1688 Pieternelle
GEUTEMANS of Hautermans.
Had van de eerste vrouw:
1)
2)
3)
4)

Jan, ged. Appelterre
9.1.1661;
Marie, ged. Appelterre
5.3. 1663;
Pieternelle-Adriana,
ged. Appelterre
Francis, volgt sub V.
Had van de tweede vrouw:
5) Joostna, ged. Appelterre
1.6.1689.

20.7.1665;

(7) Schepengriffie
Liedekerke-Denderleeuw,
passim.
(8) Rekenkamer,
nr 45236 a' 1680, f' 47.
(9) Fonds Eremb., nr 107.
(10) ibid. nr 109.
(11) luidens zijn overlijdensakte.
(12) RA.G., Fonds Wedergrate,
nr 364, passim.
(13) ibid. nr 362, f' 155.
(14) ibid. nr 363, f' 667.
(15) Arch. Dép. N ord Fr. B. 1818, f' 170.
(16) R.A.G., Fonds Gbgen, nr 2045.
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TAK

VAN

GERAARDSBERGEN

(17)

V. - Francis van SANTEN, ged. Appelterre
27.7.1666. vestigde zich als bakker te Geraardsbergen
waar hij t 27.1.1708. Werd begraven in de St-Bartholomeuskerk. Was x Elisabeth COSYN te Appalterre
op 23.4.1688. van wie:
1) Anna-Maria,
ged. Appelterre
22.7.1687. + Geraardsbergen
27.6.1763, begr.
St-Bartholomeuskerk.
Was x 1) Geraardsbergen
7.4.1709 Francis de GERNIE; 2) ibid. 14.9.1730 met disp. 2de graad Jacobus de GERNIE;
2) Jan, ged. Appelberre

26.10.1689;

Peter, volgt sub VI;
4) Elisabeth. ged. Geraardsbergen
22.8.1694. t ibid. 13.2.1764, begr.
meuskerk. Was x aldaar 4.1.1714 Pierre Philippe LEBRUN;
3)

5) Jac en us Francis, ged. Geraardsbergen
6) Francisca, ged. Geraardsbergen

2.9.1696,

St-Bartholo-

volgt sub VI-bis;

5.1.1699;

7) Francis, ged. Geraardsbergen
26.3.1701, + ongen. ibid. 27.5.1732, begr. St-Bartholomeuskerk;
8) Maria-AlberNna,
ged. Geraardsbergen
22.10.1702, t ibid. 17.7.1758, begr. StBartholomeuskerk.
Was x Geraardsbergen
22.5.1728 Josephus BRECK;
9)

Catharina,

ged. Geraardsber

en 22.7.1705.

VI. - Sieur Peter van SANTEN, ged. Geraardsbergen
30.1.1692. t ibid. 6.5.
1764. begr. St-Bartholomeuskerk.
Verheft op 14.7.1728 vóór het Leenhof der parochie Voorde. een leen van 2 dagwand « op 't Kerckvelt
» bij versterf van zijn
vader (18). Was x 1) 2.5.1714 te Geraardsbergen.
Josina de RUYTER; 2) op
18.11.1724 ibid. Magdalena
van den BEMDEN. Had van de .eerste vrouw. gedoopt te Geraardsbergen:
1)
2)
3)
4)

Francis, ged. 17.2.1715:
Joos, ged. 18.4.1717;
Pee(er, ged.. 1.11.1718;
tsabelta, ged. 2.1.1720;
5) Anna-Maria,
ged. 16.2.1722.
Hij had van zijn tweede

vrouw:

6) Magdalena

7)
8)

g)
10).
11)
12)
13)

francisca, ged. 10.3.1726;
Eiisabeth-Francisca,
ged. 13.G.1727;
Jan-Albrecht,
ged. 10.11.1728;
Anna Josephina, ged. 10.11.1729, x Geraardsbergen
7.4.1753 Claude RESTELEU (schepen te Gbgen in 1780 en lï82 en t Gbgen 12.4.1789>'
Maria-Catharina,
ged. 2.2.1732;
Anthon-Albrecht,
volgt ub VII;
lsabetta Jacoba, ged. 18.2.1736;
Jan Francis, god. 8.1.1738.

VII. - cc Heer Anthon-Albrecht
van SANTEN », ged. Geraardsbergen
21.2.
1734, t ibid. 27.7.1792. Verkreeg bij patentbrief
van 8.4.1771 octrooi om. op de
wallen te Geraardsbergen
aan de Lessenpoort.
een windmolen
te bouwen om
papier' te bereiden, mits een onafkoopbare
rente van een « hoed» tarwe bezet
op de molen. het gereedschap
en de grond waarop hij staat. Op verzoek be-

(1'7) Voor deze tak heb ik dankbaar
gebruik gemaakt
van een manuscript
van wijlen Victor van Santen. destijds vrederechter
te BrusseL mij bereidwillig
medegedeeld
door zijn dochter
Mevr. J.E. Bastin. Luidens
dit manuscript
zou één der dochters.
waarvan
het huwelijk
hier niet
aangegeven
is. gehuwd zijn te Gent met N. van der Beken. de andere
te Antwerpen
met N. Vierendeels.
(18)
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R.A.G .. Familiefonds.

nr 796.

kwam hij bij akte van 19.4.1777 : 1) vrijstelling
van inkomrechten
en tol op de
vodden en andere nodige grondstoffen.
lijm uitgezonderd;
2) vrijstelling
van
tolrechten
op de « papiervodden
gekocht binnen de landen behorend
onder
Zijne Majesteit; 3) vrijstelling
van uitvoer- en tolrechten
op het papier dat hij
naar het buits nland zendt of elders in het land verkoopt
(9). Toch schijnen
zijn zaken niet schitterend
geweest te zijn daar zijn kinderen
aan de nalatenschap verzaken
(20). Hij was schepen in zijn geboortestad
1782-1792 (21). De
kunstenaar
Van Huffel, zijn beschermeling,
heeft van hem een prachtig getekend portret gelaten (22). Was x 1) Geraardsbergen
20.1.1760 Joanna Catharina van HOORDE. Dit huwelijk werd ingezegend
door .Ildefons van Hoorde,
abt van S,. Adriaan; 2) Maria-Isabelle
van LOO, uit Zarlardingen
(dr Peeter
van loo en Marianne Stevens) (23) die t 29.8.1788. Hij had van de eerste vrouw:
1) petrus-Anlhon-Ig-natius,
Hij had van de tweede
gen:

ged. 9.2,1761 te Geraardsbergen.
vrouw

volgende

kinderen.

gedoopt

te Geraardsber-

2) Pteter-Peancls-Bhistenus,
ged. 18.2.1766. t Gent 13.10.1800, x Geraardsberg an 27.10.1795 Isabella HALFVAT. weduwe sinds 9.5.1790 van Paul-BartheIemv-Philippe
van den I-Ieerweghe. dl' Thomas en Maria-Magdalena
Willemsens. Zij was herkomstig
uit Antwerpen
(en enige nicht van Jan-Frans
WilIernsens, kanunnik
der kathedraal
aldaar. waar hij t 16.8.1795 en begraven
werd in de kathedraal.
in de kapel van O.L. Vrouw), Zij j' Geraardsbergen
24.10.1823. Uit dit huwelijk werden geboren te Geraardsbergen:
a) tsabelle-Marte-Françotse,
b) Dés!ré-Antolne,
0 7.7.1798.
c) Marie-Pauline,
14.7.1799.
d) Pierre-Auguste-Frençois,

0

26,9.1796, t ibid. 18,11.1800;
t ibid. 31.3.1803;
ibid N. Lison;
en t 2.1.1801.

x

0

0

3) M••rra Anna rranctsca, ged. 17.8,1767;
FrarlcÎs-Ghislenus,
volgt sub VIII;
5) Jozef-Ghislenus, g ed. 2.12.1770;
6) M!lria-CaroHna,
g ed. 2.7.1772;
7) Maria-Ccleta,
ged, 25.9.1776, t z.nak.;
8) Antocn-Francis, ged. 29.3.1778. t z.nak. Lokeren in April 1810;
9) Anna-Maria-Chislena,
god, 5.11.1779, woonde ongeh, te Brussel
t in die stad.
4)

in 1835 en

van SANTEN,
ged. Geraardsbergen
21.1.1769,
30 Nivose an VnI (20.1.1800) Mar ie-FrançoisAdrienne
van den I-IERWEGI-IE (dr Paul-Barthelemy-Philippe
en Isabella
Halfvat, welke laatste sinds 27.10.1795 hertrouwd
was met Pieter-Francis-Ghislenus van Santen VII-2, broeder van Francis-Ghislenus).
Zij was 0 Geraardsbargen 18.2.1783 en t ibid. 16.3.1846. Dit burgerlijk
huwelijk was voorafgegaan
geworden door een geheim huwelijk in een huis der Brusselstraat
te Geraardsbergen. dat sindsdien
werd afgebroken.
Uit dit huwelijk
werden geboren te
Geraardsbergen:
VIII.

-

i"rancis-Ghislenus

t ibid. 24,12.1838. Was x aldaar

1) Piene-François,

0

9.3.1800,

2) Félicité Jeanne, ' 14.12.1801.

t 25.3.1803;
tongeh,

ibid. 19,8,1823;

(9) A.R.A., Coriseil des F'inancz s. nr 1931, do sier papierfabrieken
28.
(20) R.A.G., Familiefonds,
nr 682,
(21) Aug. de Por temont, Recherches
historiques
SUl' la Ville
de Gramment
(1870) II. p. 63,64.
(22) Manuscript
Victor van Santen.
(23) A.R.A., Familiefonds
Van Santen,
boek opgesteld
door dhr Anthoon
van Santen
en Jouffr.
Isabella
van Loo, zijn echtgenote,
waarin
inventaris
van de kapitalen,
vorderingen,
enz. gevonden
ten sterfhuize
van de ouders dezer laatste, Sieur Pieter van Loo en Jouffr. Marianne
Stevens.
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3) Constant, • Juli 1803; was x Leuven Augustus
1836 Marie-Agnes-Pauline
de COSTER. Vestigde zich als koopman te Antwerpen waar hij t 7.6.1858, zij
op 24.5.1897. Uit hun huwelijk werden geboren te Antwerpen:
a) Julia, ' Maart

1837,

+

ongehuwd;

b) Edmond-Jan-Ba,pHst, • 2.7.1838, t ibid. ongeh. 31.12.1908, rechter in de
rechtbank
van koophandel te Antwerpen;
c) Camille-Jar.-Baptist, c Antwerpen
Juni 1841, koopman aldaar, was er x
24.5.1876 Elisabeth-Josephine-Evé'line
ANGER, • Antwerpen
20.3.1857, dr
Armand-Prosper
(advocaat en deken der orde te Antwerpen,
gemeenteraadslid, ridder in die Leopoldsorde)
en Eveline Isabella Laerman van
Assche. Hunne kinderen waren:
i) René-Armand-Paul,
o
Antwerpen
26.6.1877. doctor in de rechten der
Universiteit
van Brussel in Oktober 1900, advocaat te Antwerpen,
waar x Mar-guer ite LORANG, die t z.nak. Heeft na het overlijden van
zijn vrouw aangenomen
als kind Wilhelmine
Madeleine Kr eglinger ,
thans Kreglinger
van Santen, advocaat te Antwerpen;
ii) Georg€s-Paul-Edmnnd,'
Ant.werpen 12.4.1879, x Juliette van RYCKE,
z.nak.
4) Anne-Marie,'
Geraardsbergen
22.4.1805, t ibid.ong·eh.
14.9.1827;
5) Isabalte-Pauline, ' 27.6.1806, x Geraardsbergen
27.:).1839 Benoit-Guillaurne
ROMAN, ontvanger
der registratierecht€n
eerst te Nieuwpoort,
later te
Menen, waar hij t Mei 1867. en zij 28.3.1863;
6) Auguste François Ghislain, volgt sub IX;
7) Amalie-Catherine-Josepha,'
23.3.1815. t ibid. ongeh. 1.2.1837;
8) René-françois-Vital,
o
210.6.1821,lid van het Discontokantoor
der Nationale
Bank, gemeenteraadslid
te' Geraardsbergen,
tOverboelare
31.8.1888 en begraven in de familiegrafkelder
te Geraardsbergen.
IX. - Augusie François-Ghislain van SANTEN, c Geraardsbergen
9.4.1809,
btkwam
« met veel onderscheiding
» zijn diploma van dokter in genees- en
verloskunde
te Luik, en studeerde verder te Parijs. Vestigde zich als geneesheer in zijn gcboortostad
op 2,9.3.1836. Was 44 jaar lang dokter van het burgerlijk godshuis aldaar, gemeenteraadslid,
en burgemeester
op 30.9.1848. Wegens de aanzienlijke
diensten verleend tijdens de cholera-epi'demiën
in 1848
en 1868 werd hij tot ridder in de Leopoldsorde
benoemd en vereerd met het
burg erkrnis van 1ste klasse. Was x Geraardsbergen
8.2.1850 Rosalie NECHELPUT (dr Clement en Augustine Jouret) .• Gbgen 4.11.1820 en t ibid. 25.12.1856.
Hij t Geraar dsbergen, Lessenstraat,
op 1.2.188G en werd begraven in de f'amiliegrafkelder
in die stad. Uit zijn huwelijk werden geboren te Geraardsbergen:
1)
2)
3)
4)
5)

flaymond, ·17.1.1851, t ibid. 23.2.1874;
een doodgeboren zoon op 1.7.1852;
Victor-Cc·nstant-Ghislain, volgt sub X;
Marie-Au15ustine-Félicité,'
29.6.1855, bleef ongehuwd;
Emilte-Rosalie-Gh·islaine,·
17.11.18'56, bleef eveneens ongehuwd.

X. - Vicior-Constant-Ghislain
van SANTEN, c Geraardsbergen
21.6.1853,
doctor in de rechten d:er Universiteit
van Luik op 36.4.1876, advocaat aldaar
28.4.1876; doctor in politieke en administratieve
wetenschappen
Juli 1876; stagist te Gent in Oktober 1876 bij Mter Jules Delcourt. gewezen stafhouder
en
oudsenator. Verlaat de balie in Juni 1877 en wordt beheerder van het Agentschap der Nationale Bank in zijn geboortestad.
Wordt op 13.2:1880 vrederechter
aldaar, 13.1.1892 vrederechter
van het kanton St-Jans-Molenbeek
en 4.8.1893
van het 3de kanton te Brussel, waar hij t 30.3.1903. Was x Diksmulde 2.6.1885
Juliette-Adèle-Zenaïde
DUFOUR (dr Paul en Zenaïde-Annette-Adèle
du Bois) ,
• Diksmulde 21.7.1860 en jo Brussel 11.10.1946. Uit zijn huwelijk werden geboren te Geraardsbergen:
1) een doodgeboren

zoon op 21.4.1886;

2) Albert-Victor-Al.lgust-René,

234

• 21,3.1888, t ibd. 18.5.1888;

3) Germaine-Juliette-Zenaïde,'
22.12.1889, x 1) Brussel 7.11.1911 Jo·seph-MarieColet.ta-Jean-Harold
baron HERRY (' Gent 7.5.1889, buitengewoon, gezant en
gevolmachtigde
Minister van Z.M. de Koning der Belgen te Luxemburg
en
Den Haag, zoon van Leon en van Valerie, barones de Loën d'Enschedél;
2) Brussel 6.6.1946 Etienne-Joseph
Bastin (geb. Hodimont 6.8.1880; weduwnaar van Joséphine-Louise-Helena
de Rode, zoon van Joseph Nicolas en van
Marie- Therese Delhez).
VI-bis. - Jacobus Francis van SANTEN, ged. Geraardsbergen
2.9.1696, t
ibid. 17.12.1745, begr. St-Bartho1omeuskerk
vóór de St-Pieterskapel.
Was x
aldaar 23.9.1724 met Marianne de HASSELER, van wie geboren en gedoopt te
Geraardsbergen:
1) Catharina Francisca, ged. 18.8.1725, x ibid. 11-11-1751 Jeannes
Gent (St-Michielsparochie)
;
2) Isabella, ged. 6.12.1726, t ibid. ougeh. 27.12.1783;
3) Pieter, volgt sub VII;
4) Magdalena, ged. 9.2.1731;
5) Anna, ged. 28.1.1733;
6) Maria Francisca, ged. 13.9.1734;
7) Albertlna, ged. 24.10.1736.
VII. Pieter van SANTEN,
1.9.1768 met Elisabeth de LATIN,
bergen:

+

Geraardsbergen
van wiel geboren

Scheire,

uit

13.5.1787, was aldaar
x
en gedoopt te Geraards-

1) tsabetla-Feancisca,
ged. 13.4.1770;
2) Maria-Anlonla,
ged. 7.8.1771, x Jan-Baptist
de MULDER en t Geraardsbergen;
3) Francis-Joseph, ged. 9.12.1773;
4) Adriaan-Jozef, volgt sub VIII;
5) Jacobus-Jan, ged. 25.5.1777;
6) Maria-Francisca, ged. 19.11.1778;
7) Gillis, ged. 13.6.1781;
8) Emmanuel, ged. 24.12.1782, koopman in de Hoogstraat
te Geraardsbergen
waar t 20.5.1854. Was x ibid. 12.2.1817 A1bertine MAILLET, van wie acht
kinderen:
a) zes jong gestorven kinderen;
Victoria;
c) Melanie, ' Geraardsbergen
6.10.1826, x
CASTEYEN.

b)

TAK

VAN

ibid.

20.2.1843 Désiré

van

der

GROOT-BRUSSEL

Adriaan-Jozef van SANTEN, ged. Geraardsbergen
5.11.1775, wever,
2,9.5.1851; x 1) Maria-Theresia
de SCHUYTENiEER (' Bever circa
1777); 2) Mar ia-Cathar ina SIMON. Hij had van de eerste vrouw:
VIII. -

t Koekelberg
1)
2)
3)
4)

Dominique, die volgt sub IV;
Emmanuel,' St-Agatha-Berchem
26.11.1813, t ibid. 4.3. 1815;
Marie-Anne, ' St-Agatha-Berchem
13.4.1818;
Jan-Baptist, ' st-Agatha-Berchem
29.9'.1821, wever en later grafmaker.
t
Koekelber g 12.7.1866, x Koek elber g 3Ü<.HU844Barbe PAUWELS (naaister,
e Koekelberg
15.9'.1827, t ibid. 15.11.1860, dr Jacques-Louis,
wever, en Mar ieJoseph Benoit); zij hadden:
a) Petronilla, e Koekelberg
(24) 2,3.1845, t St-Jans-Molenbeek
27.9.1915·;
x : 1) Koekelberg
29.3.1869 Adol phe SIMON (marokijnwerkman,
, Buggenhout 3.12.1843, t Koekelber g 26.8.1874, z. Josephus
en Ursula Mar ievoet; 2) St-Jans-Molenbeek
24.'5'.187·9
Pierre GQOSSENS (voerman, 'Giooik

(24) Koekelberg
werd van Ste Agatha Berchem gescheiden
dige gemeente opgericht met ingang van 1842.

en als zelfstan-
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1.2.1Ilb1, t Koekelberg
12.9.1884. z. Joos en Marie Elisabeth van Schepdael); 3) St-Jans-Molenbeek
4.4.1896 Jacques BERGMANS (ijzervormer,
o St-Jans-Molenbeek
22.11.1842. weduwnaar
van Catharina
Demol, z. LieVEm en J eanne-Marie
van Meerbeek);
b) Jacques-Louts,

Koekelberg

0

14.10.1846.

t ibid. 18.2.1849;

c) Anne-Marie-Christine,
e Koekelberg
4.2.1850, t St-Jans-Molenbeek
21.10.
1919. corsetmaakter.
dan marokijnwerkers;
x : 1) Koekelberg
14.12.1869
Pierr-e Jean VANDERVEKEN
(tuinier. < St-Agatha-Berchern
1.10.1837. +
Brussel 28.7.1871, weduwnaar
tevoren van Joanna Catharina
de Smedt,
z. Petrus en Joanna-Maria
Cesar) ; 2) Kcekelbcr g 24.2.1884 Charles-Basile
IRTOU (gasfitter.
gevonden
te Brussel
op 3.12.1849. weduwnaar
van
Joanna-Maria
Moreau) ;
d) Jan-Baptist,'
Koekelberg
6.3.1853;
e) Seraphien, . Koekelberg
16.4.1855,
Koekelberg 21.5.1857.

t ibid. 18.7.1866;

f) Joos,'

IX. -

t Brussel
Saverijn)

Dominique van SANTEN, ' Biese (?) circa 1806. wever. dan stukadoor,
6.5.1869. x Anna Catharina
de MAEGHT (dl' Michael en Catharina
. 0 Brussel 4.5.i803 en t ibid. 13.7.1866. Zij hadden. geboren te Brussst
:

1) Anna-Calharina,
21.1.1827. kantwerkster.
x Brussel 27.9.1852 Jan-Baptist
TIBAUT (blikslager,
' Brussel 29.12.1828, wonende te St-Jans-Molenbeek,
z. Jean-Joseph
En Maria-Catherine
Vrijssens) ; zij t Brussel 2.1.1894;
0

2) Joos, volgt sub X;
3) Catharina,

t Brussel

' 23.7.1831.

4) Emmanuel,
17.6.1834. slotmaker.
sabeth LOUVOIRS. kantwerkster.
0

1~.4.1833;

t Brussel

27.5.1856. Was gehuwd
van wie een dochter:

met Eli-

a) natnertne,
• Brussel 26.4.1855. linnen werkster.
t Schaarbeek
12.2.1919;
was x Brussel 18.2.1875 Charles-François
VAN HAMME (behanger-garnierder. " St-Joost-ten-Node
24.8.1847. z. Jan-Japtist
en Mar ie-Therese
Kinnar) .
5) catnartna,
30.4.1836. kantwerkster.
t Brussel 28.10.1869. was x ibid. 20.10.
1862 met Jan-Jozef MOENS (boekbinder.
Brussel 30.3.1835 en er wonende,
z. Joseph. schrijnwerker.
en Anna-Maria
Jaumaels. wonende te Laken);
0

0

6) Maria,
5.6.1838. naaister. later strijkster;
x 1) Brussel 17.9.1860 Paul-Victor DORGE (" Quiévrain 26.3.1836. t Brussel 7.12.1870. z. Pierre-Joseph.
inpakker.
en Catharine-Hippolyte
Ter let) : 2) Brussel
1.7.1872 Jean-Louis
Berthelemy
GRULS (schilder. < Maaseik 26.7.1840. wonende te Brussel. z.
Jan-Laurent.
politieagent
ts, Maaseik en Petronilla
Hubertina
Winthagen) ;
zij t St-Jans-Molenbeek
27.3.1916;
7>- Joos, ' 5.10.1840. t Brussel 30.1.1842;
0

8) Ca1harina,'
28,10.1842. j' Brussel 30.4.1843:
9) Jan-Baptist, 0 11.2.1844. t Grimbergen
11.3.1913, sloten- en brandkastenrnaker, x St-Jans-Molenbeek
10.2.1866 Anna-Maria-Florentina
BOSMAN (Iinnenwerkster.
Leuven 3.7.1848, dl' van Jozef en Joanna Tossyn) ; zij hadden:
0

a) Dominiqua Jean, • St-Jans-Molenbeek
21.6.1866. slotenmaker,
x Schaarbeek in 1895 Petronilla
Philomena
MICHILS Co St-Joo toten-Node 22.2.
1872. dl' Jan-Baptist
en Anna-Mar ia-Catharine
Moereels)
;
b) JosephHonoré,
St-Jnns-Molcnbeek
11.10.1868. mekanieker.
x 18.9.1897
Mar in-Louise VYVERMANS
(kleermaakster,
o
Ganshoren
8.3.1870, dl'
Egide. bediende en Leopoldine Vict.orine de Clercq) ;
c) Florimond-Joseph,
Schaarbeek
28.3.188l.
0

0

10) Joseph, 0 9.9.1846. kleermaker.
ZELL (kleermaakster.
' Brussel
tharine Falgoneer),
van wie:
a) Catharina,
11) Georges,'
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0

Brussel

30.3.1848,

x Brussel
18.'/.1871 Anna Elisabeth
UN15.12.1846. dl' Antoine-Henri-Joseph
en Ca-

19.3.1872.

lood- en zinkbewerker.

t St-Jans-Molenbeek

14.9.1902;

x : :i) Brussel

19.9.1874 Colette DEPAUW (winkelierster,
1.11.1891. dl' Nicolas en Catharina
2) Brussel 6.9.1897 Mathilde-Caroline-Leopoldine
SMETS
sel 26.1.1867, dl' Jean-Louis-Marie
en Carolina-Cornelia
van zijn eerste vrouw:
j St-Jans-Molenbeek

a)

• Ukkel 12.7.1837,
van der Linden);
(strijkster,'
BrusDedecker ). Had

G€'orges-Dominique,
'Brussel
27.6,1875, lood- en zinkbewerker.
x StJans-Molenbeek
18.9,1905 Barbara STEVENS (' Brussel 8,12,1885. dr Joseph-Henri
en Barbara van de Cruys) , van wie:
i) Henri,"
St-Tans-Molenbeek
1.6,1906;
Ii) Isaias-Louis,'
St-Jans-Molenbeek
6.8.1918.

b)

Catharina,
' Brussel
2.7,1879,
Isaias BONNEHIL
(kleermaker,
Speecar t).

12) Jan-Ba'ptist,

volgt

sub X-bis.

x

St-Jans-Molenbeek
, Tubize 10.1.1878,

27.2,1897 Casimir
z. Robert en Aiméa

(25)

x. - Joos van SANTEN, herbergier en kleermaker. ' Brussel 26.2,1829 en
er t 10.6.1904. was x Brussel 3.11,1851 met Maria DESMEDT
(kantwerkster,
, Brussel 7.2,1830, t ibid. 2.1.1901, dr Pierre en Barbara Grimberghts),
van wie,
geboren te Brussel:
1) IsabeHa," 15.9,1852; x : 1) Jean-Joseph
MOENS, die t 19,12,1880; 2) Brussel
22,(;',1903 Fernand-Theodore-Benoit-Joseph
LESNEUCQ
(bediende
bij het
Ministerie
van Nijverheid
en Arbeid, , Lessen 27,5,1856, z. 'I'heodor e en
Eugénie Vanderslagmclen)
;
2) Pierre, kleermaker,
bediends,
magazijnknecht.
c
18.9,1854, t ib id. 17,6.1899,
x Brussel 29,6,1874 Jeanne OST (0 Brussel 23,8,1850. naaister,
dr Dominique Joseph en Florentine
Josepha Pigneur),
van wie:
a) Florentine,
' Brussel
14,11.1874,
x Brussel
3,5,1897 Jean DEKIMPE
(haarkapper,
, Brussel 2,2,1877, z. Victor en Anna van Roelen) ;
b) Marie-Thérèse,'
Brussèl 28,12,1876, x Br u ss el 6,12,1899 Leopold Zephirin DUGAILLIEZ
(ws.rkman mechani·eker .• Brussel 29,5,1877, z. JeanBaptiste Leopold en Maria Augustine
Paulus),
3) Oather'ina, ' 14.1.1857, kleermaakster.
x Brussel 29.1.1883 Guillaume BARBE (herbergier,
' Schaarbeek
22.8.1859, z. Pierre
en J'eanne-Mar ie Lombeke) ;
4) AntoineHe-Catherine,
' 21.12.1858, stikster en herbergierster;
x
1) Brussel 20.2,1886 Corneille-Pierre
WETERINGS
(oudkleerkoper,
, Brussel 19,3.
1857, t 16,5.1887, z. Antoine en Catherine
Dek.lerk) ; 2) Brussel 2-4,12,1888
Theodore-Alphonse
VANDEVELDE
(likeurstoker,
0 Brussel
5.2,1862, + ibid.
27.7,1900, z. Jeröme en Marie-Antoinette
Borrema ns) ; 3) Désiré DENUIT
(kroonlucht.s
rrnaker,
o
Brussel
4,3.1868, weduwnaar
Mar ie-Lou ise Danné,
z. Nicolas Joseph en Jeanne Roial) ;
5) Mari2,'
19,7,1861, strijkster,
x Brussel 11.6,1883 Edouard BIRON (meubelmaker, 0 Brussel 13.1.1862, z. Guillaume-Charles
en Thérèse Casrnans) ;
Jean-Ba'pUste,
7) Marguerite,'
6)

' 14,9,1863, t Brussel 19,5,1867;
28,7,1866, t Brussel 18,6,1867;

8) aarnara,
• 3.10,1868. naaister.
x
MANS (' Parijs 6,8,1870, bediende,
S') Jos3pil,'
28.7,1871;
10) Pierre-I.eopold,'
van wis :

22,12.1873,

Brussel
z. Aloïs

onderwijzer.

20.5,1895 Alfred Louis COREen Stephanie
Tallemans);

x Adèle-Joséphine

HOREMANS,

a) uosse, o St-Gilhs-Brussèl 24,12,1894, gemeenteontvanger
te St-AgathaBerchem, taldaar
30,10,1945, x Schaarbeek
19.11.1919 Marie-Hubertine-

(25)

Hoe eigenaardig
het ook schijne,
toch
en zijn vrouw wel degelijk twee zonen
den huwden
en kinderen
hadden,
.

hadden
Dominique
van Santen
met naam Jan-Baptist,
die bei-
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Joséphine BERTRAM
Wilhelmina Renardy).

(" Wittem. Nederland
29.1.1889,
van wie twee dochters:

i) Denise Guillemine Marie, Schaarbeek 21.12.1920,
(0 St-Joost-ten-Node
20.1Ü928,
z. Edouard) :
0

ij) Jacqueline-Marie-Adeline,
echt gescheiden.

0

Elsene

11.5.1929,

dl' Gillis-Jozef

en

x LEBACQ Jacques

x N. Brouns.

uit den

11) Jeanne,
30.10.1877. kleermaakster.
x Brussel 29.3.1913 René Lothaire DEBUCK (dagloner, • Moerbeke 2.2.1888. z. Pierre en Melanie Martens) .
0

. X-bis. - Jan-Bapttst van SANTEN, • Brussel 510.1850, boekbinder;
x te
Brussel:
1) 1.6.1872 Jeanne BOGAERT
(kleermaakster
.• Brussel 2.9.1850. +
ibid.' 13.4.1888, dr Antoine en Marguerite
Vervecken) ; 2) 12.5.1902 FrançoiseMarie-Sophie-Celine
CARNOY (Iinnenrnaakster,
Brussel 15.4.1876, dl' Jacques
en Pauline Renar d) . Hij had van zijn eerste vrouw:
0

1) Marguerite-Jeanne,
St-Jans-Molenbeek
24.4.1872, x Brussel 1.4.1908 RenéRaphael-Jean
VAN DER MEULEN (vioolspeler,
• Gent 16.121872, z. PreterFrans en Marie-Bertha
de Nijs) ;
2) Catharina,'
Brussel 27.4.1874;
3) corette, • Brussel 30.5.1876, t ibid. 25.12. 1876;
4) Joseph,'
Brussel 18.11.1877, boekbinder,
x Brussel 6.12.1902 Anna SCHMALHAUSEN (linnenmaakster,
• Brussel 6.12.1878), van wie:
0

a) Leopoilline Josephine,
Brussel 4.12. 19[)4.
5) Nicolas Joseoh, • Brussel 19.12.1879, vergulder op leder te Antwerpen;
6) Gearges,'
Brussel 11.3.1882;
7) Anna,
Brussel 19.7.1884, kleermaaker.
x Brussel 23.9.19051 Alexis-Gustave
MANISE (ijzerbewerker, • Vorst 25.8.1882, z. Arthur-Joseph
en Anna-Maria
Schûtz) ;
8) J2linne, • Brussel 23.11.1886.
0

0

Hij had van zijn tweede vrouw:
9) Jules-Jacques-paul,
• Brussel 20.12.1897, etser, x St-Joost-ten-Node
in 1919
Bertha Philippine VEREHEYE (kleermaakster,
• Brussel 29.11.1897, dl' Adolf
en Claire Thill) ; uit den echt gescheiden te St-Gillis-Brussel
26.1.1935.
TAK VAN VOORDE-APPEL

TERRE

IV-ms. - Joos van SANTEN, ged. Appelterre
25.11.1630. t Voorde
x Voorde 13.7.1657 Catharina
van den DAMME, van wie geboren:
1) Maria, ged. Appelterre
12.2.1658.
2) Francis, ged. Voorde 12.8.1659. t
3) -Cllrnelia, ged. Voorde 12.8.1659,
LERE;
4) Francisca, ged. Voorde 25.5.1663,
5) Petronilla.
ged. Voorde 10.3.1665.
6) Jan, ged. Ninov e, waarheen zijn
op 5.7.1667;
7) Elisabeth, ged. Voorde 25.7.1669.
8) Jan, volgt sub V.

t Voorde 24.6.1671;
ibid. 10.1.1660;
x Voorde 5.6.1686

Gerardus

12.8.1672,

de VOGHE-

x ibid. 30.4.1687 Joos MORREELS;
t ibid. 9.10.1670;
ouders wegens de oorlog gevlucht

waren,

t ibid. 10.10.16{)9;

V. - Jan van SANTEN, ged. Voorde 29.4.1671. t ibid. 14.4.1726, x aldaar
25.3.1699 Maria OOMS (die t Voorde 17.7.1723); uit haar werden geboren:,
1) Jan, die volgt sub VI;
2) does, ged. Voorde 1.11.1703;
3) catnartna,
ged. Voorde 1.9.170 •.

VI. - Jan van SANTEN, ged. Voorde 13.3.1701, t ibid. 11.4.1768. x aldaar
2.6.1726 Magdalena BOGAERT, die er t 18.8.1759. Zij hadden. gedoopt te Voorde:
1) Joos, ged. 3.4.1727;
2) Jan, gr d. 21.12.1728;
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wschl.

x Voorde

29.7.1770 Livina

CAENEPENNE;

3) Livina, ged. 18.9.1729, t Voorde 1.11.1730;
4) Maria Anna, ged. 10.2.1732, t Voorde 10.9.1733;
5) Anna Maria, ged. 28.l.1736, t Voorde·5'.2.1784, was x ibid. 2.8.1761 Guillam
MALFROIT, uit Voorde;
6) Christiaen, volgt sub VII;
7) Marianna, ged. 10.7.1741;
8) Maria Catharina, ged. 20.1.1743, x Voorde 7.5,1769 Jacobus de KEYSER;
9) Peter, ged. 18.9.1745;
10) Josepha, ged. l.6.1749, x Voorde 2.5.1771 Joos van HEGHE.
VII. - Christiaen van SANTEN,
Voorde 21.5,1738; x Appelterre:
1) 21.7.
1766 Anna-Maria-Francisca
ANTHEUNIS.
uit Appelterre;
2) 1.10.1771 Petronilla MENSCHAE:RT, uit Appeltenre. Hij had van de eerste vrouw, gedoopt te
Appelterre:
0

1) Carolina, ged. 1.7.1767, t Appelterre
2) Peter-Jan,
ged. 26.5.1768;
3) Joos, ged. 3.1.177l.
Had van ds' tweede

vrouw,

de 8ste der zelfde maand;

eveneens

ged. te Appelterre:

4) Jozef, volgt sub VIII;
5) Lieven, ged. 27.9.1774;
6) Lowies, ged. 8.8.1776.
VIII. - Jozef van SA NTEN, ged. Appelterre
10.9.1872, x aldaar 4.4.1796
Christina TURREKENS
of TORREKENS.
uit Appelterre,
van wie, gedoopt te
Appelterre
:
1)
2)
3)
4)

Jan, ged. 25.3.1797;
Joanna, ged. 25.2.1798;
Rosalia, ged. 30.10.1800', t Brussel
Pierre, volgt sub IX.

28.9.1863, echtgenote

van Jeröme

SUYS;

IX. - Pierre van SA NTEN,
Appelterre circa 1808, t Brussel 23.4.1886, werkman, x Marie-Angeline
CARNAILLE
(0 Mom-beek, t Brussel
17.3.1889, dl' JanBaptist en Maria-Thresia
de Boeck), van wie:
0

1) Jozef,
Appelterre
27.9.1837, t Brussel 2.12.1869, dagloner,
x Maria-Anna
EGGERS (koopvrouw, 0 Koningshooikt
16.5.1828, dl' Jan-Baptist
en Anna-Cathar ina van Roosbroeck; weduwe, van Jan-Baptist
van Elewijck; zij ~) Brussel 26.1.1885 Frans Claes, werkman-beeldhouwer);
0

2)
3)
4)
5)
. 6)

Paul, , Moerbeek circa 1842, t Brussel 4.4.18'50;
Jan-Baptist, 0 Brussel 23.5.1848;
Fran.90lÎs, Brussel 19.10.185'0;
Henri, volgt sub X;
Jean-François, 0 Brussel 17.6.1856. t ibid. 6.5.1858.
0

x. - Henri van SANTEN,
Brussel 17.6.1852, t ibid. 4.5.1918, dagloner, politiebede. x Brussel 13.3.1882 Marie STEEMANS (0 Brussel 6.8.1850, t ibid. 18.1.
1892, dl' August en Jeanne-Catherine
Camps) , van wie, geboren te Brussel:
0

1) t.outse,
28.3.1880, x Brussel 23.3.1901 Leon VAN MELLOM (schildersgast,
z. Désiré-Jan-Baptist
en Catharine
Vandijck,
Brussel 5.8.1878);
2) Josephine, 0 2.7.1882, t Brussel 15.8.1884;
3) dean-üaptlste,
29.5.1885, dagloner, broodvoerder.
x Brussel 20.6.1908 Anna
MiASSART (dagloonster,
Laken 29.2.1888, dr Louis en Mar ie Lahousse) ,
van wie:
0

0

0

0

a) Octave-Louis,
St-Jans-Molenbeek
30.5.1913, t ibid. 11.2.1914.
4) Marie,'
6.1.1889, + Brussel 26.9 van hetzelfde jaar;
5) Jeanne, c 18.5.1890, + Brussel 6.3.1892.
0

(Wordt voortgezet).
RIXENSART.

H. G. van Parijs.
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Even voorstellen?
Ronse, dus ook het Land van Aalst, is twee bezienswaardigheden rijker: een heemkundig museum en een totaal r.ieuwe belichting, die het waardevolle der krypte eindelijk ,in '::-eliëf stelt.
De reeds tamelijk uitgebreide
verzamelingen
van het heemkundig museum werden ondergebracht
in een voor dit doel, destijds door het stadsbestuur
aangekochte herenwoning. Gelegen in
het centrum der stad, omgeven door een heerIijke tuin, biedt dit
gebouw ruime mogelijkheden.
Aar, de drukke Priesterstraat,
doorheen een monumentale poort,
betreden wij een rustige, ruime binnen koer. Rechts ligt het hoofdcomplex, links een bijvleugel van het nieuw ingecichte eigendom.
IE deze bijgebouwen zijn gevestigd, naast de portiersloge, een oude
herberg met volledige uitrusting:
« In de oude Dragonder »; en een
volledige klompenmakersatelier.
geschonken door de alomgekende
Ronsese vakman « Tavi Kloef ».
De ber.eden verdieping van het hoofdgebouw brengt ons eerst
en vooral een overzicht van enkele belangrijke, lokale ambachten;
een schcenlappersweckplaats,
een mandenmakerij,
een bakkerij met
al haar materiaal en ten slotte een zorgvuldig gereconstitueerde
weverskamer. De zaal daarnaast is voorbehouden aan enkele Ronsese vooraanstaande
figuren, vooral Decrolyen
Z.E.H. Kan. Puissant. Daartegenover bevindt zich een empire-salon met meubilering
en tijdsdocumenten.
Eindelijk vinden wij nog op deze benedenverdieping de zaal Oscar Delghust, waar naast een merkwaardige collectie tinnen voorwerpen, de werken werden uitgestald van onze lokale
historicus, wiens naam deze plaats kreeg. Op de bovenverdieping
vermelden wij vooral de zaal der Gilden, die de naam kreeg van
Fernand
Gijselinck, de in Duitse gevangenkampen
omgekomen
hoofdman van St-Sebastiaan. Dan volgen nog drie kleir.ere zalen,
éE!n gewijd aan de lokale geschiedenis er, monumenten, een andere
aan de lokale folklore (vooral de Fiertel) en in een derde werden
ondergebracht de talrijke voorhistorische of vroeghistorische vor.dsten in onze omgeving gedaan.
De kcypte, deze « onderaardse kathedraal»,
waarvan de oudste
delen dateren uit de Xlde eeuwen die met haar 650 m2 oppervlakte
de tweede grootste in ons land is, werd onlangs met een passende,
uiterst moderne verlichting uitgerust. Prachtig zijn de behaalde resultaten. Tot hiertoe amper vermoede architectonische
volmaaktheden komen nu zeer goed uit en dwingen eenieders bewondering
af.
Werkelijk,
het fol klor istisch-histor isch
Land var, Aalst werd met twee belangrijke
RONSE.

patrimonium
van
curiosa verrijkt.

het

Jan van Es.

Veel geld en veel kostbare tijd
kunnen onze lezers ons besparen met hunne bijdrage
voor toekomend jaar, zijnde honderd frank, nu reeds te
storten op postrekening Nr. 41.45.92van onze beheerde!'
dhr Albert VAN LUL, 51 Denayerlaan te Vorst-Brussel.
De redactie durft verhopen dat talrijke lezers er zullen prijs op stellen tot de beschermraad te behoren, door
spontaan twee honderd frank over te schrijven, tot meerdere bloei en rijker illustratie van het tijdschrift.
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Albert van Lul, de Nayerlaan 51, Vorst (Brussel), Tel
44.61.22,Postrekening 41.45.92.
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