
..

HET LAND
VAN AALST

TIJDSCHRIFT V AN DE
HEEMKUNDIGE VERENIGING

cc HET LAND VAN AALST»

Jaargang IV - 1952 Nr6.~
I1



Mededeling aan al onze Lezers

De redactie dankt al deze, die bij de eerste oproep onmiddellijk
het bedrag van hun lidmaatschap voor 1953 betaalden; niet het minst
deze die tot de beschermraad zijn toegetreden.

Voor de andere lezers herhalen wij het DRINGEND VERZOEK
hun bijdcage voor toekomend jaar, zijnde nornerd frank zor.der uit-
stel te storten op postrekening nr 41.45.92 van onze beheerder dhr
Albert van Lul, 51, Denayerlaan, Vorst-Brussel. Talrijke lezers zullen
er prijs op stellen tot de beschermraad te behoren, door spontaan
twee honderd frank over te schrijven; zo dragen zij het meest bij tot
groei en bloei van het tijdschrift.

Ten einde nutteloze kosten te besparen durven wij de bede rich-
ten tot hen, die niet meer wensen lid te blijven van de vereniging
- de redactie hoopt dat niemand er van afziet -, ons hiervan schrif-
telijk te verwittigen vóór Nieuwjaar 1953, wanneer de bijdrage, ver-
hoogd met de inningskosten. langs de post wordt ontvangen.

Zijt U tevreden over uw tijdschrift? Werft leden aan en... het
wordt nog beter!

Zijt U over een of ander min tevreden? Deel het mee aan de re-
dactie, die zich zal inspannen om aan uw verlangen te gemoet te ko-
men.

Wat bieden wij U o.m. aan in de vijfde jaargang: .

Het vervolg van « De Bona et Jura» van Affligem, door Dr Ver-
besselt, waarvan U totnogtoe slechts de inleiding werd voorgescho-
teld.

Het vervolg over « Het kollegiaal Kapittel te Haaltert».
Vervolg over het geslacht « Van Santen »,
« re Molenbeek», door A. Suys,
« Een demografie van Lede », door A. van Lul.
« De doopnamen te Lede in de loop der eeuwen », door E.H. J. de

Brouwer.
« Organisatie van een oud renteboek » (1511), door Drs J. van
Cleemput. .
« De doopnamen te Erembodegem », door E.H. V. Gaublomme.
Toponymische Etymologieën in en om het Land van Aalst, door

Dr M. Gysseling.
Bijdragen tot de Geschiedenis van Denderleeuw.
Telling van de Veestapel te St-Maria-Lierde in 1785, door E.H. V.

Gaublomme.
De geslachten De Vuyst en Van Steenberghe.
De publicatie van het zeer belangrijk boek der buitenpoorters te

Geraardsbergen (1396), omvattende de meeste dorpen van het L. v. A.



PIETER COECKE VAN AALST
(1502-1952)

Geen enkel archiefstuk, geen enkele mondelinge traditie wijst
ons de straat en het huis aan, waar de beroemde schilder en prin-
ter, Pieter Coecke var» Aalst, vier honderd vijftig jaar geleden, op
14 Augustus, het levenslicht zag in de Keizerlijke Stede.

In Aalst leeft Pister Coecke nog zeer vaag in de herinnering
van zijn stadsgenoten, door een straat, die zijn naam draagt. Vele
punten van zijn leven vragen om een opheldering en hij wacht nog
op de biograaf om vele zaken in het klare te brengen en wat be-
treft zijn leven en wat betreft zijn werken.

Zeer omvangrijk en zeer kritisch blijken en blijven nog, steeds
dE' boeken van Friedlander M.J. o.a. Pieter Coecke van Alost, in
Jahrb. d. Preuss. Kunstgesellsch. 1917, alsmede Die Altniededän-
dische Malerei Bd XII Leiden 1935.

Een voortreffelijke monographie in het Nederlands verscheen
in 1950 als nc, XXI van de Maerlantsbibliotheek van de hand van
Dl' August Corbet. In zeer juiste bewoordingen onderstreept de
schrijver de pecsoonlijkheid van de schilder, alsmede de rol van
voortrekker en voorlichter, die deze gespeeld heeft in het inluiden
en bevorderen van het Italianisme in de Nederlanden. Toch moet
de auteur in zijn inleiding zijn onvolledigheid toegeven, geremd als
men is door een te kort aan archivalische gegevens en door het
verloren gaan en onbekend blijven van verschi llendie werken.

Van zijn jeugd, die hij te Aalst doorbrengt, weten wij niets.
Toch moeten wij besluiten dat hij zeer goed onderricht heeft ge-
kregen, hier wordt de grondslag gelegd voor zijn veelzijdige taal-
kennis; wellicht ging hij ter school bij de Sterheren. Wij weten niet
wie te Aalst zijn opvallende aanleg voor tekenen en schilderen
ontdekte. (Was er te Aalst een schildersgilde ? was er een gekende
meester die leerlingen vormde 1) Door wiens bemiddeling geraakt
hij te Brussel, waar hij leeding is van de vermaarde Brusselse
schilder en tapijttekenaar Barend van Orley (1492-1542) ?

Een reis naar Italië brengt hem in contact met het werk van
Leonardo da Vinci, zijn, geniaal evenbeeld.

Pas teruggekeerd uit Italië vestigt hij zich te Antwerpen en
wordt als vrijmeester in het St-Lucasgilde ingeschreven. Zeer
vroeg sterft zijn vrouw Anna Van Doornicke. Later hertrouwt hij
met Mayken Verhulst uit Mechelen, een beroemde aquareliste. De
dochter Maria, gesproten uit dit huwelijk, huwt later met de be-
roemde Pieter Breughel de Oudere, leerling hoogstwaarschijnlijk van
beide.
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In 1529 verblijft hij nog te Antwerpen. Dat jaar stelt hij zijn
leerling Willem Key, de beroemde porteetschilder. voor.

Van zijn reis naar Constantinopol in 1533 brengt hij een flink
geïllustreerde reisreportage mede « Moeins e fachon de faire de
Turez» dat slechts verschijnt na zijn dood.

In 1534 vervaardigt hij de beroemde reus Antigoon te Antwer-
pen. Men vermoedt dat hij in 1505 Keizer Karel vergezelt naar
Tunis; wellicht om zijn kennis van de zeden en gewoonten van het
Oosten is hij een gegeerde reisgezel.

In 1537 terug te Antwerpen, wordt hij deken van St.-Lucasgilde.
In vele opeenvolgende vertalingen, in het Nederlands, Frans en

Duits van de werken van Vitrivius en Serlio, is hij de bevorderaar
van het Italianisme in West-Europa.

Zijn bedrijvigheid bereikt nu haac hoogtepunt, in samenwer-
king met zijn vroegere leermeester maakt hij nog cartons voor
glasramen.

Zozeer stijgt hij te Antwerpen in aanzien dat hem de opperlei-
ding wordt toevertrouwd van de Stadsversieringen ter gelegenheid
van de blijde Inkomst van Prins Filips, in gezelschap van zijn va-
der, Keizer Karel, en zijn twee tantes (1549). Hij zelf zorgt voor
de illustratie van het relaas over deze blijde Inkomst, geschreven
door zijn vriend en stadsgenoot, toen stadssecretaris- te Antwerpen,
Cornelius Grapheus, oorspronkelijk in de Latijnse taal « Specta-
culorum in susceptione Philippi. Hisp, Princ. Divi Caroli V. Caes.
F. An. 1549, Antwerpiae reditorum mirificus apparatus» en later
dOCKdezelfde overgebracht in het Nederlands « De seer wonder-
lycke sc hoone Triumphelycke Incompst van de hooghmogenden
Prince Philips, Prince van Spaignen, Caroli des vijfden. Keysers
sone. la de stadt van Antwerpen, anno 1549.»

Onder druk van welke omstandigheden hij zich nadien te Brus-
sel gaat vestigen is minder gleweten. Lang toeft hij er niet of hij
sterft er de 6 December 1550, waar. hij dan ook begraven wordt.

Onbegrijpelijk en bedroevend is het hoe weinig werken hem
met zekerheid kunnen toegeschreven worden,

Wij zullen ons bij dat netelig probleem, dat een diepe studie
vergt, niet ophouden. Buiten de reeds genoemde werken, signale-
ren wij zijn Laatste Avondmaal dat sinds 1527 door zijn atelier
herhaaldelijk werd gereproduceerd in kleine afwijkende varian-
ten.

Op het archief van Aalst berusten vier boeken van hem, twee
vertalingen van de werken van Serlio, en twee blijde Inkomsten
van Phi lips II in 1549, het een in: het latijn, het andere in het Ne-
derlands.

Drie ervan dragen op de witte voorbladzijde. geschreven in
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potlood de datum « 12 Août 1903}) met dezelfde paraphe eronder
E. Wij beschouwen het als de datum waarop de boeken door de stad
werden aangekocht of wellicht geschonken werden door de een of
ander bibliophiel.

Het zijn:
1. - « De boecken van Architecturen Sebastiani Serlii tracte-

rende van, Geometrye. Overgesedt uiten ltaliaensche in NederIandts
door Pieter Coeke van Aelst doen ten tyt Schildere der K. Maje-
steyt ...

Uitgave bezorgd doo: zijn weduwe Mayken Verhulst in het
jaar 1553.})

In het archief gecatclogeerd onder nummer X 291. (1)

Il. - Een uitgave van hetzelfde werk - nu gedrukt in 1606.
« Men vintse te coop t'Amsterdam bij Cornelis Claeisz. optWater

Int Schrijfboeck -
Archief cataloog nr. X 292.

lIl. - Een Latijnse uitgave van de blijde Inkomst in 1549.
« Spectaculorum in susceptione Philippi Hisp ... etc. per Corne-

lium Grapheum Excus. Antwerpiae. Ann. M.D.L. Mens. Jun.
In archief cataloog nr. X 290.

IV. - « De Triumphe van Antwerpen» _. Duel' Cornilium Gra-
pheum. _. Geprint Tantwerpen voer Peeter Coecke van Aelst ge-
sworen Printere bij Gillis van Diest 1550.

Archief Aalst cataloog X 235.

In het Museum van Aalst berust nog een borstbeeld van Peeter
Coecke, hoogstwaarschijnlijk jaren geleden geschonken door het
Ministerie van Openbaar Onderwijs.

Er berust ook nog een kleine schilderij, voorstellend Onze Lieve
Vrouw, en dat aan Pieter Coecke wordt toegeschreven. Geen enkele
archivalische bron licht ons in wanneer deze schilderij op het Mu-
seum, belandde, door wie ze geschonken werd, op welke gronden
ze aan Pieter Coecke wordt toegeschreven,

Speciale kenmerken van 's meesters stijl vinden wij er niet in.

Het is te hopen dat de herdenkingszitting, die in December aan-
staande op touw wordt gezet door het Davidsfonds, onder de hoge
bescherming en met de medewerking van gans het Stadsbestuur
van Aalst, de kennis van en de waardering voor zijn grootste
schilder, Pieter Ccecke, bij zijn stadsgenoten zal beverderen en
aanmoedigen.

AALST. J. Van der Hulst.

(1) Voor folkloristen die zich interesseren aan de geschiedenis en de ontwik-
keling van de afbeeldingen van spreekwoorden signaleren wij dat deze
uitgave op sommige plaatsen gerepareerd werd met illustraties van spreu-
ken. o.a. hij ziet door de vingers. ieder zingt zoo hij gebekt is, d'huyk naar
den wint hangen. ik leef zonder zorg.
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HET KOLLEGIAAL KAPITTEL
TE HAALTERT

1046-1495 (Vervolg)

2. De I,nwendige Orde. De Statute·n.

Waren de stoffelijke behoeften van de leden van het kapittel
voldoende gedekt, de inwendige orde had vooral te lijden onder
de plaag van het absentisme en van het niet-resideren de':"gepreben-
deerden. Dit was in strijd met het doel ,zelf van het benefitium,
dat werd geschonken in het vooruitzicht van de uitoefening van
een bediening, welke de aanwezigheid ter plaatse varonderstelde.
De leden van het kapittel, vooral gehouden tot het koor officie, wa-
ren dan ook verplicht te resideren (158). Maarr zelfs onder de re-
siderenden was de afwezigheid bij het dagelijks koorofficie en de
conventuele Mis een algemene plaag, waartegen van hogerhand te
vergeefs werd ingegrepen. Overal trof men verslapping aan, waar-
tegen de statuten der verschillend kapittels trachtten in te gaan
en verbetering te brengen.

Een bisschop met klare kijk, nl. Yves van Chartces (104D-1116)
wou de koorgodsvrucht der kanunniken aanmoedigen, vooral op het
punt van op tijd te komen en tot het einde van het officie te blij-
ven, door - wat men later zal noemen - dagelijkse bedelingen
(meestal in natura, soms ook in geld) aan de leden van het kapit-
tel, die zich het ijverigst toonden in hun bediening. De gift was
in verhouding tot de betoonde ijver. (159).

De . toepasssing van deze maatregel liep evenwel niet zonder
moeilijkheden af, want de bisschop, die 12 priesters zocht, vond geen
enkele hiertoe bereid. Het zou een lange 'en lastige weg zijn, voor-
aleer deze maatregel in de; praktijk kon worden omgezet (160).

- Deze maatregel werd meestal vastgelegd in nieuwe statuten,
die de inwendige orde in deze instelling bepaalden. Dit geschiedde
vooral gedurende de 138 en 14" eeuw. Op die wijze wou men de ka-
nuhniken dwingen stipter hun verplichtingen na te komen.

Wat weten wij nu over de statuten van het S. Gorikskapittel
te Haaltert? Uit een oorkonde van 1464i (161) vernemen wij dat er
speciale statuten bestonden, «oude en nieuwe », die in een koffer
- de komme van het kapittel - werden bewaard, waacvan de sleu-
tel aan de nieuwe deken bij zijn aanstelling werd overhandigd.

(158) Diet. de Droit Can., m, col. 56.
(159) Diet. de Droit Can., m, col. 556.
(J.60) Deze maatregel gaf trouwens aanleiding tot nieuwe misbruiken, nl. de

kanunniken verschenen slechts bij het begin en het einde van het of-
ficie ... en deelden in de bedeling. Zowel het koncilie van Buda (1279) als
dit van Angers (1365) kwamen hiertegen op (Diet. de üroit Can., lIl,
col. 557, 558).

(161) Dek. Arch. Aalst, Oork. nr 29.



Na vele opzoekingen in het ongeordend dekenaal archief te
Aalst mocht het ons eindelijk gelukken de statuten van het S., Go-
rikskapittel te Haaltsrt terug te vinden. Een handschrift uit : de
16· eeuw, dat wij bij verwijzing aanduiden als « Statutenboek »,
draagt op de eerste bladzijde de titel: « Statuta capituli Alosten-
sis », op de 2e bladzijde: « Statuta capituli collegiati eccelesiae
Haltrensis ». Wat voor het kapittel te Haaltert van belang is be-
vindt zich vooral van bladzijde 2 tot bladzijde 36 v. Bladzijden
23 r. tot 28 v. ontbreken.

De inhoud van het « Statutenboek » toont aan dat men er het
begrip « statuut» verstond in de etymologische betekenis van het
'woord, nl. een verordening of een voorschrift door en voor een
vereniging uitgevaardigd, veeleer dan een levensregel voor een
gemeenschap. Aan dit laatste werd blijkbaar minder belang ge-
hecht, tot na het koncilie van Trente.

Wij laten hier een opsomming volgen van de voornaamste stuk-
ken uit het « Statutenboek ».

(a) Van blz. 2 r. tot' 3 v. komt de tekst voor van oorkonde nr. 4
(a'' 1250), over de residentieplicht.

(b) Op blz. 3 v.: Confirmatio resignatienis faciendae per Wil-
lelmum dictum 1i Bruns, of de oorkonde nr. 6 (a? 1258).

(c) Op blz. 4 r., v, staat de· tekst betreffende de schikkingen
voorzien bij het afsterven van een, kanunnik, 0:11 de oorkonde nr. 7
(a? 1264).

(d) Op blz. 4 v., 5 r. : Statutum confirmatum a Domino Inghel-
ramo.. de duabus marcis pro cappa..., of de oorkonde nr. 14
(a" 1272).

(e) Op blz. 5 r., v. : Verklaring 'over de rechten van de aan de
universiteit studerende kanunniken (a" 1293).

(f ) Op blz. 5 v., 6 r.: Sequibur statutum de edificiis decani et
canonicorum of de oorkonde nr. 9 (a" 1308).

(g) Van blz. 6 <::". tot 7 r.: Statutum de portione curati of de
overeenkomst afgesloten tussen het kapittel en de pastoor van Haal-
tert, "waarbf in de behoeften van deze laatste werd voorzien
(aO 1333).

(h) Op blz. 7 r., v.: Sequitur statutum seu copia statuti de
teeris prebendarum dandis ad censam, of de verplichtingen na te
leven bij verpachting van de prebendegoederen (a" 1371).

(i) Van blz., 7 tv. tot 9 v.: Statutum de pane. In dit stuk gaat
het evenwel niet alleen om de stichting van het kapittelbrood, maar
ook over de verplichting 'een eeuwigdurend jaargetijde te funderen
(a" 1424).

(D Van blz. 9 v. tot 16 r.: Incipiunt nova statuts. per RD. Lu-
cam, Episc. Sibinicem, confirmata of de nieuwe statuten (a? 1477).

(k) Op blz. 16 r. : Copia statuti Clementis papae quarti (a" 1268).
(1) Van blz. 16 1:". tot 17 r. wordt gehandeld over enkele ver-

plichtingen na te komen bij benoeming, o.m. het betalen van een
zekere som ,en de verplichte stichting van het kapittelbrood.

(m) Van blz. 17 r.· tot 19 v. volgt het « Statutum antiquum de
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•

memoratione facta in festo beati Marci de residentia facienda anno
sequenti ».

(n) Van blz. 19 v. tot 20 v. volgen de verschillende eedfo::-mu-
les der geprebendeerden.

(0) Blz. 21 r. tot 22 v. hebben slechts belang voor de Aalsterse
periode van het kapittel, wijl blz. 23 r::. tot 28 v. ontbreken.

(p) Van blz. 29 r. tot 36 v.: Copia translatienis capituli Hael-
trensis ad ecclesiam Alostensem of de overplaatsing van het -kapit-
tel van Haaltert naar Aalst (aO 1498).

De. verdere inhoud van het boek heeft slechts belang voor het
kapittelleven in de S. Maartenskollegiale te Aalst en bevat ook
afschriften van meer algemene aard, als b.v. de oprichting van de
nieuwe bisdommen in de Nederlanden.

a. Het oudste statuut.
De oudste vero,::,dening, .die ons in oorspronkelijk har.dschr iît

bewaard bleef (162), bezit voorzeker een zeer grote waarde om

(162) Dek. Arch. Aalst. Oork. nr 4 (50 cm. br., 65 cm. h.) , met copie in « Sta-
tutenboek », blz. 2 r. - 3 v.
« Universis Xristi fidelibus praesens scriptum inspecturis. Wilhelmus
Camerasensis Archidiaconus in Brabantia sa lutem in omnium Salvatore.
Noverit universitas vestra quot nos in Cap itulo Haltrensi existentes of-
ficium visitationis imp en uri' praesentibus et ad hoc specialiter vocatis
qui propter hac fuerant evocandi intelleximus et pro certo didicimus
quot quidam canonici ipsius ecclesiae qui modicam vel nullam in eadem
ecclesia unquam fecerant residentiam contra aritiquam ipsius ecclesiae
consueltudinem temere venientes. de quibusdam proventibus ipsius eccle-
siae qui inter canonicos residentes tantummodo dividi solebant ab anti-
quo partem receperant tamquam si per totum annum ibidem deberent
personaliter resi der e. Qua recepta' ab eadam ecclesia recedentes' pro se
clericum aliquem vel clericos qui residentiam pro se facerent vel com-
pierent relicta eis modica vicarie por tione' recedant' nee ad servitium
ipsius ecclesiae illo anno se ulterius offerebant' propter quo dicta eccle-
sia in temporalibus et spiritualibus passa ruit multotie non modicam
Iasionem. Ad evitandum quod hujusmodi periculum' et ad consulendum
ipsi 'eccl€lSiae. Nos loci illius ar chidiacon i de mandato speciali reverendi
patris et domini N. dei gratia Cameracensis Episcopi super hoc nobis
dato una cum canonicis dictae ecclesiae ordinavimus in hunc modum
quot omnis fructus qui deineeps de septem bonariis terrae quam dictum
capitulum comparavit et omnes fructus qui ad communem grang iam
pertinere noscuntur' et ea quae dictum capitulum deinceps acquiret' con-
vertentur in usus cotidiane distributionis' quae sic sunt concepta et 01'-

dinata. Quot quilibet canonicus tres denarios ad matutinas. Vicarius
duos. duos ante prandium canonicus et unum vicarius. Unum post pran-
dium canonicus et unum vicarius cotidie percipient' qui servitio ipsius
ecclesiae intererunt omnibus dictis noris. Fuit insuper ordinatum quod
ad dietarn cotidianam distribuendam duo canonici annuatim eligentur
fidedigni qui dietarn cotidianam fideli.ter ministrabunt ... lta quidem quod
si dicti fructus ad ipsam cotidianam assignati supercreverint' vel casu
aliquo minuentur secumdum discretionem dietorurn canonicorum dicta
distributio augmentabitur vel decrescet' et dicti canonici ad hoc electi
qualibet ebdomada' vel administrent qualibet quindena' de. distributis'
in capitulo computare tenebuntur. Et in summa de receptis' distributis
'et expensis per totum annum factis' in Nativitate beati Johannis Bap-
tistae tenebuntur plenarie computare. Item ordinavimus quot quicumque
residens esse noluerit in anno futuro' infra acta dies ante Nativitatem
beati Johannis baptistae per se vel per suas litteras patentes se ad resi-
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onze instelling te leren kenr.en, Wij lezen er over de bestaande
misbruiken, evenals over de hiertegen gebruikte middelen.

De aartsdiaken van Brabant, Willem van Kamerijk, r:-ichtte,

dentiam faciendam presentabit et a Nativitate dicti festi usque ad De-
collationern alterius festi subsequentis continuam debebit facere residen-
tiam' et in vigilia praedicte Nativitatis debet Vesperis interesse nis i ab-
sens fuerit aliqua eau ajusta - necessaria et honesta. Et siquid r ece-
perit et ipsam residentiam non compleverit restituere tenebitur in anno
futuro. Ad dietarn quoque residentiam assignati fuerunt fructus decima
de Kierkessines et decime quae jacent in loco qui dicitur Salices. Et qui
suam complere noluerit residentiam' annuatim per trrginta ebdomadas
continue vel per intervalla tenebitur residere. Quam sirion compleverit'
de dictis fructibus dicta rum decimarum nichil capiet illo anno. Scolares
quoque qui absentes fuerint Par ise' vel in aliis locis ubi vigat studium
generale licentiati acapitulo' vel a majori et saniore parte Capituli par-
tem in fructibus decimarum ac si essent residentes annuatim percipient
decimarum. Et dicti scolares ad suam Ecclesiam redire tenebuntur per
quindenam ante Nativitatem dicti fes ti et suam facere residentiam con-
tinuarn usque ad decollationem supradietam nisi licentiati a suo Capitulo
moram in scolis faciant toto anno. Et quia fructus distributienis pre-
dicte adpraesens non sufficiunt per totum annum' incipietur ad fes turn
Decollationis supradicte' et durabit usque ad festum Nativitatem sepius
supradicte nisi factum est superius dicti fructus supercreverint vel casu
aliquo fuissent diminuti. Et qui d.ictam cotidianam perci piet in omnibus
horis chorum intrare debet ante primurn gloria primi psalmi' et ibidem
usque in finem hore permanere' nis i ipsum necessaria et evidens causa'
exire compellet' vel sanguinis munu tione infirmita te aliqua vel causa
alia necessaria et honesta detineatur. Ordinatum fuit insuper de plebano
qui sustentationem suam in cornmuni grangia solebat percipere' quot
idem plebanus tr iginta et duas raserias' ad mensuram dicti loci in dicta
grangia sicut prius solebat' et praedietas distributiones sicut canonicus
percipiet annuatim. donec ab ipso Capitulo praevisum esse fuerit in be-
neficio competenti. Et quamdiu dictus plobarrus in negocio suae paro-
chiae fuerit evidenti' vel suorum executionibus praelaterum dietas distri-
butiones percipiet ac i in dicta Ecclesia praesens esset. Capelianus
quoque dicti loci de fructibus sui beneficii quatuor libras et dimidium
Flanduenses monete annis singulis in manus ponit canonicorum ad dic-
tam cotidianam distribuendam deputatorum, De quibus ad matutinas
unum denarium et unum ad horas ante prandiurn et unurn po t pran-
dium percipietur' sicut de aliis canonicis ·et vicariis est superius ordi-
natum. Item de denariis qui in anniversariis defunctorum distribuuntur
ördinavimus quot nullus aliquid de ipsis capiat nisi personaliter com-
mendatiis inter it et intret chorum (ante)quam (incij piatur iste psalmus
Dilexi quam' et remaneat in choro usque ad finem. Nisi infirmitate' mu-
nutione' vel aliqua causa rationabili absens fuerit et honesta vel chorum
exire ante finern dicte commendacie compellatur. Ut autem haec or di-
natio firma permaneat et in perpetuum duraturat Canonici ipsius Eccle-
siae universi ipsam promiserunt fide et jurarnento ab ipsis corporaliter
perstrictis observare. Et nos praesentes Iitteras sigillo nostro et sigillo
dicti capituli de consensu et voluntate ipsius capituli in testimonium
prernissorum duximus roborandas. Hec est praetereundum quot qui-
cumque de cetero in dicta Ecclesia in canoniets r-ecipietur et in fratrem'
jurare tenebitur quot praesentem ordtinationem perpetuo inviolabiliter
observabit. Nos autem N. Dei gratia Cameraeensis Episcopus attenden-
tes ordinationem praedicatam factam esse ad utilitatem ipsius ecclesie
et perfectum' ipsam auctor itate Episcopati approbamus ac etiam contir-
mamus. Reservata tarnen mutandi' et corrigendi premissa si viderimus
expedire' nobis et nostris successoribus potestate. In cujus rei testimo-
nium et munimen praesentem paginam sigillo nostro fecimus roborari.
Actum anno Domini Millesimo Ducentesimo' Quinquagesimo' Mense Oe-
tobri. - De zegels ontbreken.
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als gevolg van een bezoek aan het kapittel te Haaltert, in Oktober
1250, een voor ons zeer belangrijk schcijven aan genoemd kapit-
tel. Hierin stelt hij vast «dat sommige kanunniken van deze kerk
weinig of niet resideren, en, tegen het oude gebruik van deze keek
van Haaltert in, hun deel krijgen van bepaalde inkomsten, waar-
van men voorheen de gewoonte had ze slechts tussen de residerende
kanunniken te verdelen ». Uit deze tekst maakt men op dat het
premiestelsel in het kapittel te Haaltert reeds zeer vroeg in de ge-
woonte was. « Nu deelden de niet-residerende kanunniken, alsof
zij gans het jaar door persoonlijk hadden geresideerd. Eens rdit
gedeelte ontvangen, verlieten zij de kerk en stelden in hun plaats
om te resideren of om hun residentie af te werken, een geestelij-
ke aan, mits 'een kleine vergoeding ». Dit was een oplossing over
het algemeen in gebruik, nl. zich in het koor doen vervangen door
een geestelijke van mindere cang. Hiertegen zien wij de koncilies
der 14e eeuw opkomen en te vergeefs de persoonlijke aanwezigheid
eisen. Want - zo gaat de tekst verder - « de kanunniken verwaar-
loosden voor het overige van het jaar hun plichten. Waardocr de
kerk, zowel in het tijdelijke als in het geestelijke, vele en grote
nadelen leed »,

Om dit euvel te bestrijden, stelde de aactsdiaken, namens de
bisschop van Kamerijk, in akkoord met de kanunniken van deze
kerk, vast wat volgt. Enkele statutaire schikkingen werden. getrof-
fen.

(1) Al de vruchten, die in de toekomst zouden voortkomen vim
de 7 onlangs verworven bunder land, en de vruchten, die tot de
gemeenschappelijke schuur behoorden, 'evenals deze die het kapit-
tel later nog zou verwerven, zouden gebruikt worden voor de da-
gelijkse bedelingen, die als volgt werden geregeld: ieder kanunnik
ontving 3 penningen bij de Metten, de vicarius ontving er twee;
ieder kanunnik ontving 2 penningen (voor de Uurtjes) vóór het
middagmaal, de vicarius één; verder werd één penning voorzien
voor de kanunniken en de vicarius (voor het officie) na het mid-
dagmaal. Deze vergoedingen werden dagelijks bedeeld aan hen die
aanwezig waren in al de « Uren» (van het officie). De kapelaan
ontving jaarlijks van de kanunniken, als zijn deelt in de dagelijkse
bedeling 4 pond 1/2 Vlaamse munt, berekend aan één penning voor
de Metten, één voor de Uurtjes vóór het eten en één voor de dienst
na het middagmaal, zoals dit ook het geval was met de kanunni-
ken en de vicarius.

Ter vergelijking volgt hier de proportie der dagelijkse bede-
lingen, volgens het koncilie van Ravenna (1286) : voor het bijwo-
nen van de Metten werd 2 maal meer gegeven dan voor het bij-
wonen van de H. Mis; voor de Tertsen en Sexten half zoveel als
voor de Mis; voor de Nonen alleen zoveel als voor de Tertsen 'en
Sexten samen; voor de Vespers en Completen zoveel als voor de
Mis. Wie niet op tijd kwam, mocht niets ontvangen (163).

De aanwezigheid zelf volstond ten andere niet. Er werd voor-

(163) Dict. de Droit Can., lIl, col. 557.

248



geschreven, dat om van deze dagelijkse bedelingen te kunnen ge-
nieten, de geprebendeecde moest aanwezig zijn in het koor, ieder
uurtje van het officie, vóór het eerste « Gloria Patri ... » van de eer-
ste psalm en er diende te blijven tot het einde van het uurtje,
« tenzij hij om een noodzakelijke en klaarblijkelijke reden gedwon-
gen was naar buiten te gaan ». Het valt op dat hier geen sprake is
van een plechtige Mis (164).

(2) Daarbij werd bepaald dat voor deze dagelijkse bedeling
jaarlijks twee « betrouwbare kanunniken, die de bedeling gewe-
tensvol regelden, zouden worden gekozen ». Denken wij hier aan
de « punctuator », die in latere tijden, wanneer de bedeling niet
meer elke dag geschiedde, maar naar rata van de aanwezigheid,
werd aangeduid.

De toelage werd vermeerdeed of verminderd in verhouding
tot de waardeschommeling der bovengenoemde goederen. Wekelijks
of veertiendaags dienden de hiertoe gekozen kanunniken de eeke-
ning hierover voor te leggen, wijl zij deze over het hele jaar op
het Geboortefeest van S. Jan-Baptist voorbrachten.

(3) « Eveneens werd bepaald, dat wie vanaf het volgend jaar
weigerde. te resideren gedurende de achü dagen vóór het Geboorte-
feest van S. Jan-Baptist (24 Juni) tot het feest der Onthoofding
(29 Augustus), er op volgend, hiertoe zou 'worden gedwongen. Zij
werden verplicht aanwezig te zijn vanaf de Vespers van de Vigilie-
dag van dit Geboortefeest, tenzij zij ontslagen waren om Een recht-
matige, noodzakelijke en eer lijke reden. Zo iemand iets, ontving en
achteraf zijn residentieplicht verwaarloosde, was hij het jaar daar-
op tot teruggave gehouden ».

Voor deze bedelingen werden de tienden van Kerksken en van
ter Wilgen (Boekent-Haaltert) voorbehouden. Deze residentie, van
24 Juni tot 29 Augustus of over een tijdsverloop van 10 1/2 weken,
volstond niet om hiervan te kunnen genieten. Want verder bepaal-
de het schrijven dat zij die hun residentie niet wilden voleinden,
door-in totaal jaarlijks gedurende 30 weken, hetzij achtereenvol-
gend, hetzij bij tussenpozen, te resideren, van genoemde tienden
gedurende dat jaar niets mochten ontvangen.

Vanaf het leinde der 136 eeuw werd in S. Goedele te Brussel,
door het bisschoppelijk gezag, de residentie opgelegd aan de ka-
nunniken, jaadijks gedurende 40 weken (165). De statuten van -de
kerk van Lyon, opgemaakt omstreeks dezelfde tijd, waren milder

(164) In de oudste statuten (van vóór de 15' eeuw) van de kollegiale van
Diest wordt bepaald, dat wie- van de kanunniken niet aanwezig was vóór
het laatste Kyrie in de H. Mis, voor het gloria Patri van de eerste psalm
in de getijden, voor het einde van de eerste psalm van de eerste noc-
turne in de Metten, zijn rechten bij de bedeling verloor. De statuten van
1444 bepaalden dat de kanunnik er moest zijn vóór het einde van de
3' psalm in Metten en Vespers en onder het Epistel in de Mis CPI. LEFE-
VRE: Les Statuts de la collégiale de S. dean Baptist à Diest au Moyen-
Age),

(65) DE MOREAU, o.c., III, 356.
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en eisten een residentieplicht ({per medium annum », gedurende
een half jaar (166).

Met de beste wil zou dit praktisch onmogelijk blijken na te
leven, gezien, tegen de algemene kerkelijke wetgeving in, vele
geestelijken - met pauselijke of bisschoppelijke goedkeuring -
prebenden bezaten in verschillende kerken.

Om allerlei redenen of voorwendsels weeden vele karcunniken
van hun residentieplicht ontslagen, o.m. voor reizen, studies aan
de universiteiten (theologie of kerkelijk ~echt), ja zelfs om poli-
tieke zendingen (167), ook de dienst van de H. Stoel en van de bis-
schop evenals onderwijs aan een theologische faculteit ontsloegen
van; de residentie (168).

Het stuk van 1250voorzag slechts ontslaging van residentie voor
de leerlingen, die te Parijs of elders studeerden, mits goedkeuring
van: het kapittel of minstens van het grootste en ({wijste» deel hier-
van. Deze studenten kregen jaarlijks hun aandeel in de tienden-
opbrengsten, zo goed en zoveel alsof zij residerende waren. Zij
waren er evenwel toe gehouden jaarlijks naar hun kerk terug te
keren vanaf 14 dagen vóór het Geboortefeest van S. Jan-Baptist en
er ononderbroken te resideren tot het feest dei" Onthoofding van
S. Jan, ...tenzij het kapittel zou toelaten gans het jaar door aan de
universiteit te blijven.

Om tot aanwezigheid te prikkelen, vooral buiten de verplichte
periode van 17 Juni tot 20 Augustus en gezien de inkomsten voor
de voorziene bedelingen niet volstonden voor een gans jaar, werd
met de bedelingen begonnen vanaf het feest van S. Jans-Onthoof-
ding (29.Aug.) en men zou, deze: laten voortduren tot zijn Geboor-
tefeest, ...tenzij de inkomsten, door een of ander voorval, kwa-
men te vermeerderen of te verminderen.

Het staat dus vast dat voorziene bedelingen geen gans jaar
door konden worden volgehouden. Daarom hield men er aan de
ijverigsten te bevoordelen. Maar de waardevermindering der goe-
deren en bijgevolg der inkomsten aangewend tot het schenken der
aanwezigheidspenningen, zou voor gevolg hebben dat de dagelijkse
bedelingen weldra zo gering werden, dat zij weing voordeel bij-
brachten en dus praktisch zonder gevolg bleven (169).

Bij deze schikkingen werd (lok het ({congrua pars» van de
pastoor bepaald, dit tot wanneer « door het kapittel in een behoor-
lijk benefitie was voorzien». Dit zal gebeuren, in 1330.

. (4) Een speciale regeling werd getroffen voor de jaargetijde.n
der overledenen, met een bizondere bedeling. Er werd bepaald
dat niemand van de te bedelen penningen iets mocht ontvangen,
tenzij hij persoonlijk aanwezig zou zijn bij de « Commendationes »
en in; het koor kwam voor de aanvang van de psalm « DiIexi» en
er bleef tot hef einde, tenzij hij om een gegronde reden, als ziekte,
verplicht was het koor te verlaten.

(66) Diet. de Droit Can., IH, col. 562.
(167) J. LAENEN, o.c., 392.
(168) Diet. de Droit Can., IH, col. 562.
(169) Diet. de Droit Can., nr, col. 558.
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Wat dit laatste punt betreft, werd in 1293 door de bisschop van
Kamerijk nader bepaald, dat de kanunniken bij de bedeling) 6 pen-
ningen dienden te ontvangen en de « vicarii » vier (170).

Opdat deze voor het kapittel van Haalteet zo belangrijke schik-
kingen, ten aller" tijde; zouden worden nageleefd, waren de kanun-
niken verplicht bij ede te beloven deze voorschriften trouwen
persoonlijk te onderhouden. Ieder nieuw benoemde kanunnik was
tot deze eed verplicht.

Naast de bisschoppelijke goedkeuring, droeg deze, voor het in-
nerlijk leven van het kapittel te Haaltert, zo gewichtige oorkonde,
het zegel van de aartsdiaken van Brabant en dit van het ka-
pittel.

Paus Clemens IV, die van 1265 tot 1268 de Kerk bestuurde,
keurde in het decde jaar van zijn pausschap, or( 12 Maart, een be-
slissing van het Haalterts kapittel goed, waarbij aan een kanun-
nik, die niet persoonlijk resideerde, jaarlijks slechts 10 pond tour-
nois of ponden van Tours werden uitbetaald, zonder dat deze enige
aanspraak mocht maken op een gedeelte der dagelijkse bedelin-
gen, bestemd voor de residerende en in het officie aanwezige ka-
nunniken. Wie tegen deze pauselijke verordening zou durven in-
gaan, werd gewaarschuwd dat « hij de verontwaardiging oploopt
van de Almachtige God en van de heilige apostelen Petrus en
Paulus » (171).

b. Moeilijkheden bij de toepassing.

Waren reeds in 1258 betwistingen opgerezen omtrent de bede-
lingen of gaat het hier om een wederrechterlijke inpalrning van
de goederen van het kapittel? Tussen Willelmus dictus li Bruns
(Willem de Bruine?) en de kanunniken waren. moeilijkheden ont-
staan (172). De bisschop van Kamerijk, Nikolaas II de Fontaines,
gaf een Nikolaas, deken van Halo, opdracht « de rechtsverzaking

(170) « ... Item de derrariis qui in anniversariis defunctorum distribuuntur..
statuimus et ordinamus quod ipsi denarii distribuantur prout coti-
àian (a) e distributiones distribuntur, videlicet quod de ipsis denariis ca-
nonici sex denarios recipiant et habeant vicarii vero quatuor» (Statuten-
boek. blz. 5 v.) .

(171) Statutenboek, blz. 16 r.
(172) Dek. Arch. Aalst, Oork..nr 6 011/2 cm. h., 17,5 cm. br.).

« Nicholaus Dei gratia Cameraeensis episcopus universis presen tes Iit-
teras inspecturis salutem in Domino. Nov erit universitas vestra quod
nos dilecto et fideli nostro Nicholao Decano de Halo committimus vices
nostras ad recipiendum resignationern . juris quod Willelmus dictus li
Bruns habet vel se dicit habere' in bonis ecclesiae de Haltre' in deci-
mis' oblationibus et eeterts bonis omnibus cum canonicis ecclesiae supra-
dictae. Si dictus Willelmus eanden facere voluerit contererites dicta Ni-
cholao potestatem quod dicta (bona ponat et convertat) et quiescat ad
augrnen Ctationem) cotidianarum distributionum cum aliis bonis ad die-
tas cotidianas distributiones pertinentibus. Damus etiam potestatem
eidem Nicholao compesscendi auctoritate nostra contradictores et rebel-
les' Quidquid super praemissis p ar eundern Nicholaum factam fuerit
ratum habentes et auctorrtate pontificali confirmantes. Datum et actum
anno Domini M' CC' quinquagesimo octavo, feria secunda post octavam
Trinitatis ».
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op de goederen, de tienden, de offergiften en andere inkomsten
van de kerk, welke genoemde li Bruns bezat of beweerde te be-
zitten, te aanvaarden». Indien Willem li Bruns bereid was aan zijn
recht te verzaken, werd door de bisschop aan de deken de· macht
verleend, deze goederen te gebruiken, samen met de andere, die
hiertoe werden aangewend, tot de dagelijkse bedelingen, Vermoe-
delijk waren er' onder de kanunniken tegenstanders van deze maat-
regel, want de deken werd door de bisschop gemachtigd tegen de
tegenstribbelende en opstandige - « contradictoces et rebelles » -
kanunniken 'Op'te treden. Deze volmacht werd aan de deken ver-
leend op de Maandag na het Oktaaf van H. Drievuldigheidszondag.

Een andere moeilijkheid, bij de toepassing van bovenstaande
statutaire schikkingen, kwam voort, uit de uitzonderingen, die wer-
den toegestaan. Een gunstmaatregel was immers voorzien voor de
studenten in de theologie en het kerkelijk eecht aan de universitei-
ten.

In 1293bevestigde Willem van Avesnes, bisschop van Kamerijk,
dat de' studerenden, mits toelating van het kapittel, slechts recht
hadden op de inkomsten van hun prebende en een aandeel in de
tienden van Kerksken en ter Wilgen (173).

Omtrent\ dit laatste punt, nl. het aandeel in de tiendenbedeling
van Kerksken en ter Wilgen, zou het kapittel een strengere op-
vatting voorstaan en de uitsluiting bepleiten van alle niet-reside-
renden.

Zo, in 1347, aanzag Joannes dictus Brayne, kanunnik van
Haaltert en student te Parijs, zich omwille van zijn studies ont-
slagen van de Tesidentieplicht (174). Hij beriep zich op de aposto-
lische indulten ten voordele van 'de universiteitsprofessoren en
-studenten, waarbij aan deze al de vruchten en inkomsten van hun
kanunnikaat en prebende blieven verzekerd. De deken en het ka-
pittel namen met deze uitleg geen vrede. Zij verklaarden zich wel
bereid zijn prebende te betalen, maar niet hem te laten meedelen
in de dagelijkse bedelingen of goederen hiertoe voorbehouden, Deze
laatste' werden trouwens door paus Clemens VI (1342-1352) ook
uitgezonderd en aangezien als slechts bestemd voor de persoonlijk
residerenden en aanwezigen, zowel in dag- als nachtofficie. Deze
beslissing werd genomen iru S. Gorikskerk te Haaltert op 2 Decem-
ber 1347. - De uitslag van deze betwisting is ons onbekend.

(Wordt voortgezet).

HOFSTADE. Jozef de Brouwer,

(173) « ... deelaramus quod seolares nihil omnino amplius de fruetibus et pro-
ventibus prebendae suae percipere debent, nee habere nisi tantum cor-
pus prebendae suae et partem in decimis de Kerkxkinis et de Salieibus
videlieet illam, quam sibi dicta sta tu ta concedunt » (Statutenboek, blz.
5 r., v.).

(174) Dek. Arch. Aalst, Oork. nr 10 bis.
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Telling van de veestapel
te St Martens-Lierde in 1785

V.
Naemen

der
Gebruykers

Getal van Peil-den, Koyen, Kalvers en Schaepen
wa er van elk voorzien is binnen de Parochie
van Ste. Martens Lierde

Peirden en Koeyen Kalvers Schaepen
veulens

Jan Bapt. haegernan
pieter haegernan
Joannes De Coster .
Jan Faingnaert
Joannes De Smet .
joannes van den borre , .
pieter van den haute
bartel De Vos ...
Jacobus van petegem .
pr anthon de Vos 0"

anthon van Elsuwé
anthon pyke
de wed'. anthon v. d. borre ....
pr Devuyst
andries menschart
de wed'. Geeraart van

den bossche ..
pr anthon winnestock
S. Jacobus· Ceuterick 13
frans beerens 4 ..
anthon beaumong
pieter verstraeten
joannes miseretz
marten miser etz
Constant Faingnaert
Pr Louis De Smet
joannës Ogiers .
judocus maggelinckx
Jos. maggelmek
p ieter pila ten
benediktus de Neve ..
Jan bapt. vanden berge
livinus D'hoJ.;e-rs
bruno van Strytem , .
pr vander Linden
philipus D'haenens
judocus Eeman
Joannes Bapt. de Smet
joannes matthys .
lauwereys van den borre .
mar ten de poorter .
jacobus mincke , .

8 ...

1

4

z

3

2 ...
9
4

1
1

12
5
2
2
1 ...
2
2
4
2
2
1
1
1
1
3
1
2

1
2
3
2
8
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1

2

1

1
1
1

1

6 GO

1
1

3
1
2

1

1

........... eenen ezel
9
7
1
1
1
1

10
3

Total 52 6097 36
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V.
Nasmen

der
Gebruykers

Getal van Peirden, Koyen. Kalvers en Schaepen
waer van elk voorzien is binnen de Parochie
van Ste. Martens Lierde

1
3
1

Peirden en Koeyen Kalvers Schaepen
veulens

livinus van de parre 1
Janbapt. vlaeminck 3
frans. van den borre 1
jacobus Deneve 1
Philippus Cosyns 6 6
Clement van den Dooren 3 4
frans Lanckbeen 2
joarinss geerdens 1
adriaen Leurs 1
joseph Demulder 1
joseph Geenens 1
joannes anthon

vander meulen .......................•......... 2
joannes De Schryver ..................•..... 2
De wed'. jacobus Soetens 1
J.B. Faingnaert 7 6
jacobus Morreels 1
jacobus van den bossche 3 4
de jonge 1
miehiel Dernicour 1
Bernardus Flamée 1
Constantin Serlippens 1
Andries van Elsuwé 1
Livinus de Clerck 1 . 2
P. Flamée 2
Jacobus Flamée .. 2
Constant.' Goessens 1
Joseph De Couvreur , 7 5
jacobus van den bossche 2
Carel Vermeulen 1
jacQ):lus Buydens 7 6
[oannes van helleputte 5 4
S. Anthon F'aingnaert 3 3
de wed'. De Smelt 11 8
steven Flamée
joannes van den bossche 2

2

1
1

2

1
5
2
3
6
1

.;

Getal 80 3154
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V.
Naernen

der
Gebruykers

Getal van Peirden, Koyen, Kalvers en Schaepen
waer van elk voorzien is binnen de Parochie
van Ste. Martens Lierde

Peirden en Koeyen Kalvers Schaepen
veulens

de Wed'. vander Cappellen , .
Pr. frans de Smet .
de Wed'. max. tlamée .
dhoors pro herregodts .
pieter watté .
pieter soeteris ......................................•...........
benediktus degelas 1 .
livinus vanden dooren .
frans meulyser .
Livinus meulyser .
~~s~ry .
joannes de clippel .
de wed' joseph van den ber ghe .
pieter faingnaert . .
de wed'. pro vander meuten .
jan bapt. Deneve .
de wed'. pr. De Clerck .
joannes Depryck
bernard roscam
de wed'. pauwel Schollaert
janhapt. Ruyver .
de wed'. Jan Cossyns 2
frans de Cerck .
carel Lits .
de wed' daniel Dhose .
Jos. Faingnaert .
joseph van "innes .
joannes frans vermeulen
frans nassau .
joannes vanden Dooren .
joseplj, faingnaert
gillis Depoorter .

2
1 1
2
4 2
2 2
2
2
1 1
2
2 2
2 1
2 1
2 1
1
1
2
2
1
2
2
2
3
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2

2

1 .

3

Total 9 1259

Aldus geformeert by ons ondert. Borgem. en schepenen der prochie van
Ste. Martens Lierde ter interventie van hemlieden gretier actum 16 january
1785 (handt) J. Ceuterick, Bartholerneus de Vos, Anthon Faingnaert, P. Louys
De Smet Livinus D'hoker C.Van Hoorde» (1)

EREMBODEGEM. Valère Gaublomme.

(1) Rijksarchief Gent. Ka sser-ij Aalst, nr 3013. Krijgsrekeningen van St-Mar-
tens-Lierde.
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Toponymische Etymologieën
in en om het Land van Aalst

Denderbelle : 868, copie 18c e. Baliolis, 1176 Belle. Merovingisch Ro-
maans balLiolum uit baculiolum, « palissade».

Leeuwergem : 1192 Leuergem, 1209 Lewerghem. Germaans Leudiwa-
ringa haim, « woonplaats van de lieden van Germ. Leudiwar».

Letterhoutem : midden 11" e. Holthem, 1187 Lette!houthem. Germ. lui-
tila- « klein» -l-. hulta- n. « hout, bos» + haima- n. « woning ».

Lieferinge: 1126 Leffrengem, 1215 Lifrengem. Germ. Leudifaringa
haim, « woonplaats van de lieden van Germ. Leiuiiiar»,

Meerbeke: 966, copie 15" e"·Merbecca. Germ. mari- n. « waterplas» +
baki- m. « beek ».

Meilegem : 1130 Meylengem. Germ. Magilinga haim, « woonplaats van
de lieden van Germ. Magila ».

Michelbeke: 1196 Megelbekel• Germ migiló- f., diminutief bij mîgo- f.
« urine, op urine gelijkende modder» + baki- m. « beek ».

Moerbeke: 1142-49, copie 13" e. Morbecca. Germ. rnórc- m. « turf-
grond» + baki- m. « beek».

Nederboelare : 1088 Boniar. Germ. bón verwant me.t Oudengels bune,
« riet»? + hlaêri- n. « moerassig terrein met zekere houtbe-
groeiing ».

Neigern : 1198 de Allodio, 1295 Heiglhine. Germ. aigina- n. « eigen be-
zit», in tegenstelling met leen. Latijn alodium, Frans alLeu komt
van Germ. al-auda- n. « albezit », in tegenstelling met Latijn [eo-
dum; Frans fief uit Germ. faw-auda- n. « weinig = gedeeltelijk
bezit ».

Oordegem : 1160, copie 12" e. Ordengem. Germ. Ordinga haim, « woon-
'plaats van de lieden van Germ. Ordo».

Ophasselt: 1174 Hasselth. Germ. haslóthu- f., collectief bij hasla- m.
« hazelaar ».

Ottergem : n08 Octringem. Germ. Uhtaharinga haim, « woonplaats
van de lieden van Germ. Uhtahari?».

Oudegem : 1144 Aldengienh. Germ. Aldinga haim, « woonplaats van
de lieden van Germ. Aldo ».

Ressegem: 1155, copie eind 12" e. Razengem. Germ. Ratsinga haim,
« woonplaats van de lieden van Germ. Ratso ».

Roborst : 998, copie ca. 1035 Bussuth, Germ. buksothu- t.. collectief bij
buks uit Latijn buxus, « buksboom ».

Wetteren: 980 Wehtre. Germ. hwata-, « scherp» + haru- f. « zandige
heuvelrug ».

GENT. Dr M. Gysseling.
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DNI BED.fE
REGAUS MONACHI

AFFLIGEMIENSIS
BONA ABBATllE HAFFLIGHEMENSIS

]UXTA MS
HIC ASSERVATUM

MONITIO (1) (2)

Conceperam inter alias curas per hoc registrum, cognoscere om-
nia bona et jura Abbatiae nostrae Haffligemensis, sed quanto plus
laborabam, tanto plus experiebar, quod hoc opus requireret homi-
nem non gravatum aliis curis. Non obstante percucurri fere mille

(1) Teneinde het de lezer gemakkelijker te maken, zullen wij de Latijnse
teksten bondig samenvatten in voetnota's.
De vette cijfers, welke links in de tekst voorkomen; duiden de bladzijde
in het manuscript aan. De algemene index, welke op het werk volgt, ver-
wijst naar die bladzijde en dus niet naar de bladzrjde in de onderhavige
publica tie.

(2) Voorwoord
Hoe meer ik mijn ·onderwerp instudeer, d€1Ste meer ben ik tot de over-
tuiging gekomen dat de taak, die ik me heb voorgenomen, niet grondig
kan verricht worden door een man die met nog andere zorgen belast is.
Nietteg.enstaande ik meer dan duizend rekeningboeken en registers heb
geraadpleegd, kan ik niet voorzien hoever mijn werk me zal voeren. Der-
halve heb ik een schrijfboek per titel aangelegd. Zo zullen sommige
schrijfboekeo. niet volgeschreven worden en bij andere moeten bladzijden
bijgevoegd worden. In sommige registers of rekeningen werd niet altijd
dë parochietitel aangegeven, maar alleen het dorp. Vandaar soms verwar-
ring voor het rangschikken van de goederen volgens de telling van lH50.
Het is ook gebeurd dat ik op sommige plaatsen feiten in de tekst heb ge-
last, waar het mij voorkwam dat ze van belang waren. Vandaar eveneens
sommige onderbrekingen in de tekst.
Ik vsstig er ook de aandacht op dat ik bij de eerste redactie van de schrijf-
boeken de paginering van het ogenblik volgde, zodat er nadien bij het
aanvullen van de tekst wel eens een verkeerde paginering aangegeven
wordt. Sommige heb ik verbeterd, andere niet.
Slotsom
Dit werk is maar een voorbereiding. Het is moeilijker iets te beginnen
dan te verbeteren en aan te vullen, Derhalve laat ik de zorg er van over
aan een ijverig monnik van Affligem, die mijn werk zal verbeteren, aan-
vullen en tot een goed einde brengen.
Nota
H€It ware wenselijk dat sommige broeders de archiefstukken, die zij in
hun cel houden, terugbrengen, .daar hierdoor leemten ontstaan.
Het komt ook voor dat ik soms nagelaten heb bij het jaartal de plaats
te noteren, waar het stuk gevonden werd; in dit geval verwijzen wij naar
de hier volgende Index van het archief.
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computus simul et registra, et incepi per quaterniones titulos 10-
corum formare, sed cum non possem praevidere, ubi multa vel
pauca accurrissent annotanda, quaedam pagiae vel cavuas vel in-
completae inveniuntur, et ê contra quandum non suffecerunt, ita
ut ponenda essent extra debitum locurn. Deinde nee registra, nec
computus semper parochiam notant, sed villicos tantum; hinc con-
fusio ad ponenda illa bona, imo in contrariis locis annotabantur,
ut non raro occurrit in oestimatione bonorum de anno 1650. Contigit
etiam, quod invenirem aliquid sarius ponendurn, et ubi posuissem
nisi ubi p.raeparabam collectionen hinc variae interpolationes, et
positiones sine ordine,
Notandum etiam, quod cum primum haec scripserim per quater-
niones, et hinc paginas notaren sicut tune erant, etiam in textu
me referendo ad quamdam paginam, hinc poterit error invenri.
Nam quando collegi et Iigavi omnes has simul quaterniones, mu-
tavi quidem numerum paginarum in summitatibus secumdum er-
dinem collectionis; sed in contextu non poteram facere, nisi per
totius operis lectionem. Correxi quidem quaedam loca, sed caetera
corrigenda sun t suo tempore reflectendo ad quaternionem.
Verbo: haec compilatio non est, nisi quadam praeparatio (difficile
est enim aliquid incipere, facilius corrigere et perficere) ad per-
ficiendum opus intenturn, quod relinquo alicui laborioso, et pro Ha-
flighemo studioso Monacho, qui prius poterit corrigere, addere vel
demere, prout ex studio suo potuerit invenire, et tunc in nova codice
omnia ordine rescribere, et stabilire.

Beda Praepositus.

Bonurn foret, si syndici capientes ex archivo diversa documenta,
quam primum illa restituerent in archivo, et non terierent in suis
cubiculis; ex cujus rei negligentia expertus sum tam defectus in
registris; quam amissiones illorum.
Nota quod hic aliquoties omissum sit ad. annum chronologicum
ponere locurn, ubi diploma inveniendum est, sed in hoc casu viden-
dus; est annus in Indice Archivii, qui ibidem in fine ponitur, et
ibi assignatur locus, ubi diploma ponitur.
Ponantur etiam in cathalo, qua annotantur in praeludiis, V.G. thiende
in generali. pag. 16 &c.

PRAELUDIA - INHOUDSTAFEL. (3)

(1 )
Circa bona Abbatiae Hafflighemensis, quae sub jdeomate flan-
drico diriguntur, et sub quaetuor recepturis colliguntur, scilicet
Bruxellensi, Alostensi, Lovaniensi et Mechliniensi quorum haec sunt
Ioca, ubi vel fuerunt, vel adhuc sunt.
Item sub jdiomate sub Wavriensi et Nivellensi. ,
(3) Hier volgen de plaatsen in het Vlaamse taalgebied, nl. de ontvangkantoren

van Brussel (B) Aalst (A) Leuven (L) en Mechelen (M) waar de abdij
goederen bezat of nog heeft.
Hetzelfde geldt voor de kantoren van Waver (W) en Nijvel (N).
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N Abry rentes
A Aelst

agatha-Rhode p. 121
A Aeyghem

aiencicu pag. 411
A Alphene
A Almoësenbosch op herenbodeghem

anglia pag. 531
BAnderlecht
B S. Anne Pede op Itterbeek
W S. Anne soub Bierge

Ar.truvden bosch op Meldert
Antwerpen
Ardenbourg

BM Asbeeck op Assche, item op Lippeloo
assenede pag. 545

B Assche
Ascheren boseh. groot ende clynen

B Aschter heyde op Assche
Avenelle op Esschene

B Audenaeken
aumalle bois d'sous cour S. Estiennes

A Baerdeghem
Baicrurse pag. 488

M Baesrode
N Baisy et Basiusart
A Bakerghem op Ninoven, ende Idderghem
A Bambrugge

Banckbosch op Oordeghem
Banincheem pag. 70

N Bauterlez
Bautersem pag. 230

N Barlarets soub frane
W 13auwette soub Wavre
B Beckerzele aliaeo Wevekensele
L Beerthem
A Belle op Essehene

Bellinge pag. 102
B Berghem S. Agatha

Beoostereede Polder
B Berghem S. Laurentii

Bercele pag. 129
B Beverne op Strombeeck

Betteghem curtis sub Zellick
Beughem

B Beygaerde
M Beyghem

ML Bisysem
Beyseghem eauter te coninxlo by Laeken

pag.
417

27

19

43
207

539
86

535

51

55
136
45

59

100
411
204

67

413

73
128
138

47
536
46

358

49
48
71

273
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W Bierge
Biesen bosch op Moorsel Aelst

W Bilanen soub Wavre
Bisteren bosch op Mylbeec, en morsel capit

A Blackerse curtis op Hekelghem
W Blanqs campagne soub Wavre

Blyenbergh t'hof op elinge
W Blaumont
B Bodeghem seu Budinghem
N Pois cense du, soub Thil
N Bois bordeaux sous Thil
N Bois le ducq V. Chantelet

Bois S. Isaac a Witterzee
B Bollebeke
N Boly bois, soubs Promelle

bona vendita
W Boniers

Bosschen
M Bornhem
B Boschbeke op Assche
N Bosquet Bois soub frane
N Bossu bois soubs frane
A Bouchout op Hekelghem 188. Ambacht. 545

Bourdeau bois soub Thil
N Braine l'alloeud

Brulé bois sous S. Estienne cour
N Breendonck op Puerse
B Breeske op lenninck
N Bricqterie prez
A Brnil by Hafflighem

Brusseghern
B Brussel

Budinghem seu Bodeghem
M- Buggenhout
N Buchet Moulin sou Sart D. Aveine akias Buisset

Burst cynsboeck
W Bye lez Grez
N Calaye Soub Glabais
M calfort op Purse

callenbeke prope Axele pag. 24Ei
M Capelle S. Ulrici

camera abbatia 129
B carteloo bosch op Assche

Cathrine bois de S. sous cour Etiennees
A eauwenberg op hekelghem
N chantrene prez de au vieu genappe
N chantelet
W chapelle Messire Olivier soub Wavre
W chebais sous Jodoigne
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pag.
415

518

185

123
427
101

105

527
417
525
79

431

338

87
89

101
97

496

337

103

58

183

433



pag.
N chesurau soub Genappe
N cetissar t

claus bosch
cloosterbosch op Oordeghem

B clygat op Masenzele
B cobbeghem 105

eocqueroux soub VVavre
N cocreamant sous sart dame Aveline
M coeckelbergh op Merchene
B eoensyt molen op Assehe

cortenbosch op Hekelghem
eotthem eynsboeck
coventhauw bosch op Meldert

VV coucheroux
L coudyek op Leefdael 226

court S. Ethienne V Sart guillaume 419
VV courroy 435
B Crayenhem 111
M Crailoo eurtis op Bornhem 82
N croisant cense et bois soub Maransart
B erokeghem op Assche

cureghem cyns by Brussel
M euttelbergh op Baesrode
M cuytelbergh op Buggenhout
A Denderbelle 117

Dilbeke 142
A Denderhouthem 115
A Denderleeuw 231

Dendermonden 328
VV Dion, le mont
VV Dion le Val 421

(2)

VV Dousceau soub Grez
Drybunder Bosch op Baerdeghem

N Duc bois le, soub Vieumanant
A Duffle vereoght goet 530
A Eeckhout hoff. op moorsel
B Eeekhout thiende op Asbeeek
VV Eechennes
A Eegene op Wichelen 387

elsene 129
L Eegenhove 125
B Elinge vel Helinge 123
N Encloitre cense soub frane

r A Ereghem seu Idderghern 201
ol A Erenbodeghern infra herenbodeghem 161

Erondeghem
Erkenbeis 473

L E::,ps 131
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BÁ Essehene 530
W Esthienne cour S.

Evere by Seharebeeek
M Eyeke Vliet op Puerse
A Eyghem seu Aeyghem
A Falanten op Meldert
W Ferriere soub Mouste
W Flo.:-ival
N Foriest, eense et bois sous Promelle

forney bosch
A forsuyn op hekelghem

Fossil op hekelghem
N Frasnes
N Franquennies sous Mehaine
B Gaesbeeek
A Galghen boseh op hekelgh. en herenbod.
B Ganshom op Jette
N Garde de Dieu bois soub Maransart
A Gaspenhaghe bosch
A Geer boseh. in den achterbosch
A Gesperibauw op Baerdeghem
N Gentizart eense sous Marbais
N Genappe

Gertrude disme de S. sous Mellet
W Gest Geronpont

Gheerken boseh by Muylen
A Ghyseghem

Gistele P. 198
N Glabais
W Goubbetagne
. B Goyeke
N Grandehamp. eense eous frane
N Grand prez

- Grez
B Grimberge
N Grimode bois de la, sous Pcomelle

Grotles pag. 121
A Haeltert
M Haesdonek
W Haise sous Niel
N Hallette sous frane

Haren 349
B Ham

hannonsart 471
A Hamme op heerenbodeghem
N Hattain forte Haultain
W Hayette sous Wavre
B Heembeeek supperior et inferior
A Heerenbodeghern
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pag.
133
419
347
337
67

417

485

185
187
437
448
143

200

Gentisart 471
-paroisse p. 447 ',145

490
144

499

145

451
146

147
86

149
. 40 ét 173
411 et 457
530 et 515

155
161



pag.
A Hekelghem 177
B Helleke op Lornbeeck S. Mariae 239
B Helleshout op Anderlecht
A Herdersem 191

herues 521
A Hermannekens vyvers
A Heyden bosch op Herderssem
M Hingene 260

hokeyde pag. 543
Hirsoulx
hova 190

A Holthem tenerae 115
honsberge p. 229
Hooghen bosch op Mylbeeck

WHostil cense sous Wavre
M Houbosch op Merchtene
A Houbrachteghern
M Huggleghem op Merthene

Huglensart V. clantelet
W Hulpe la 463
N Hubecmont bois sous Marensart 468

huglintrau in genapia p. 446
N Hullencourt cense et bois sous Promelle 485
B Humbeeck inferior 157
B Hummick op de vaert 159
A Idderghem 201
B Jette 199
A Impe cynsboeck den hauw 67
W Jodoigne souverain 459
B Jonghen bosch op Esschene

Issche 458
W Joris weert 51l

$artelo 58
B Itterbeeck 207

Kauwenbergh t'hoff op Hekelghem 184
A Kerxkene 209
B Kastergate by goyck ende Leerbeeck 145
A Kreekelendries op Aelst 40
M Kuytelghem op Merchtem
N Labry disme sous Boniers 417

Landeghem p. 318 et 324
BLaken 21l
W Lauzele sous Wavre 518

Lebeke 115 est in Idderghem
A Lede cynsboeck 168
L Leefdael 223
A Leenbosch op Liekercke
N Leerhage
B Leeuw S. Petri 233
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A Leeuw dender
Leirbeke

N Lelos rentes de ae. eurtis
B Lenniek S. QUINTINI
N Lerales bois sous frane et eense
N Liberehies voier frane
A Liedekereke
1[ Liere vereoght goet
M Liesele
1[ Linekenbeeek hoff op Bornhem
W Limale

Lokere 70
M Lippeloo

Lombeeek S. Catharinae
B Lombeeck grave
B Lombeeck S. Mariae
M Londerzele
W Longeville sous la paroise Gentisart
N Loppoigne
L Loven

(3)
N Lourlimprez
W Louvraigne ou corroi

Lubeke
A Luypeghem op Baerdeghern

Massna Melsene p. 198
M Maldre
N Marbais

Marette .bosch op Esschene
B Másenzele

Meehl-en 130
L Meerbeeck by Loven

W_ Meff
mehaine

N Meigneloup disme et terre
B Mekinge op Leeuw S. Petri
A Meldert
A Melle

melsbroeck 292
N Mellet

MB Merentene
Mertelinck bosch op Esschene
Moerbeeck in t'ambaeht

N Moines cour de, sous vieugenappe
B Molebeeck by Brussel
B Molenbosch by Zellick
1[ Molewyck op Merchtene
B Molhem
N Monchiupont a braine l'alleud

pag.
231
102
461
239
439

267

530 et 233
530
247

82
463

257
251 et 253

252
252
255
455
465

228 et 230

263
471

271

448

275
301

475
293

92

303
432

264



B Montenacken op Molhem
B Montenye op Asbeeck
A MorceLe
W Moreham
W Moustye
A Mutsereel hoff op Meldert, eb Bos
A Muylen op Liedekercke
A My lbeeck op Aelst
B Neerbeke

Neerheernbeeck
A Nedermolen op Meldert

Nederyssche
B Nederzellick
B Neerpede
L Neeryssche

Nry bois sous cour S. Estienne
W Niel S. Martin
W Nieusart
A Nieuwerkercke

Nieuwerkercke in t'ambact van Assene
A Nieuwenbroeck den boven bosch op Impe
A Ninoven
N Nivelles

Noirmont
A Nuvele op Meldert

Olhem 431
A Okeghem
A Oordeghem
A Oostbourgh
A Oostërzele
MOpdorp
BOphem onder Oudenaken
M Oppurse
A Opwvck
B Ossele
BOsseghem hoff op Laken
B Ossenbeke op Lenninck
W Ottenburgh

Ottigni.es
B Overdorp op Wambeeck

over alphene Bosch
B Overheembeeck
B Over jette hoff op Zellick
B Overmolen de Baert brugge in Brussel
B Overslag ter meulen op Zellick

Oudenauw bosch by d'abdy.e
Overyssche

B Oudenake seu Audenaken
A Oubrecteghem

pag

307

477
286

42 et 31

530
288
458
402

313 et 227
419
521

315
545

204
479

282

204
317
533
322
264
46

337
327
339
215

482
483
252

24 et 253
155
407

408

458
45
67
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pag.
A Ouweghem by Dendermonde
B Paddeberchen op Assche

Pakée 533
B Pamele 252
N Papegay près de Refve
N Passavent cense sous Promelle 486

Peertbosch op Lippelloo
W Perbais sous Walhain
N Perchein
A Peeternelle bergh op Meldert
N Pierpont cerise et bois sous frane 439

Pont du bois sous cour S. Estienne 419
Postpoli sous braine l'alleux

N PromelLe 485
Pulle wouwe

M Purse 331
A Putte hoff op Meldert
A Putte op Opwyck
M Pyseghem op Merchtene
A Quate-echt thiende
L Raffelbergh op Leefdael
W Ramay cense sous Hulpe 453

Ransenier goet 68
M Ranst vercoght goet 530
A Raucourt op Waubrechteghem 68
B Releghem 384

Rentmeesters II
N Resves 489
M Reywege 248

Róche la V. Sart Sire Guillaume
B Rode boven Anderlecht 121
W Rode S. Agathe 121w.. Rogiers seu Rosieres 491

Rodenbourg 534
N Romelle sous Genappe

Rossem op Wolverthem 371
Rottenbosch op Teralphene
Roulette bois sur cour S. Estienne 419

W Roux miroix 493
N Roux chapelle sous frane 441
N Rouelle sous Genappe

Rubeke 115 est in Iddecghern
M Rymenant vercoght goet 527

Rigaus 495
(4)

A Santbeke op Mylbeeck 31 et 39
N Sansy beis sous Frane
W Sart Sire Guillaume 419
N Sart Dame Aveline 495
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pag.
B Saventhem 343
N Scadruez ou est le bois plantés

Schapendries bosch
B Schamelbecgh op Elinge t'haff 123
B Scharebeeck boven Brussel 530 et 347

Scharebeeck by Aelst pag. 30 et 346
A Schellebelle op Opwyck 328
M Schilde vercoght goet 527
A Schoonaerde op Wichelen 388

Schoondyck 544
Serrnyns goet op Molken chynsen
Sittart bosch op Berchem S. Agathae
Sluyske ende Sluys vyver 135 et 251
Sibbeke 49

A Smetlede op Oordeghem 325
B Snoeck gracht op Zellick
A Sollendries op herenbodeghem 170

Sonneghem cyns
Soulcois sur braine l'alleud

M Steenhuffle 351
B Sterrebeeck 343

Stielcel bosch op Oordeghem
B Strombeeck 357

suerenbosch op herderssem
N Taille bois sous vieumanant
N Taille d'Hafflighem Bois sous Sart Dame Aveline
N Tangissart sous Baisy 411

ter alphene V. alphene
B Ter Borcht op Esschene
B Ter heyden in den Bosch op Assche in Walverghem
A Ter heyden op Alphene t'hoff

Ten houte op Merchtene
Ter hoeven t'hoff op moorcele 311

A Ter houten t'hoff onder Baerdeghem
L 'I'ec Meeren op Winkel 395
B Ter Nat 361
A Ter Salen t'hoff op Hekelghem 188
L Ter Vueren

Testrep by ostende 543
B Thiende forney op Assche
N Thil 501
L Thildonck 365
W Tourinnes la chaussée

Tournette
W Tourines les ordons 499

!o N Tresnoi Bois sous Promelle
Trieupirotte
Trudelghem 199
T;:-ommelbossselken

267



pag.
N Tronquoy sous Glabais
B Tuytenbergh op Lennick
A Van der hoeve t'hout hoff by Hafflighem
W Van den houten op Merchtene

Vascheric cense sous Wavre
L Velthem
N Vent bois du, sous Resves
L Verone S. op Leefdael

Verquignées 412
B Verreghem t'hoff, en bosch op Laken

Vertryck 230
N Vieugenappe
N Vieumanant
W Vieusart sous corroi

Verrewinckel
N Ville bois de la, sous frane
N Villers Perwin
B Vilvoorde
N Vivier del brey sous Genappe
M Vlassenbroeck op Baesrode
L Vleckhem

Vlierbeeckl 370
B Vlesenbeeck

Ulrick capelle
B Volkerghem op Assche

Voshole op Esschene est sub herenbodeghem
L Vossen cynsen 228

Vremdyck
L Vroienbergh op Leefdael
B Vr:yleghem op Molhem
B Vryth out op Assche
L Vuur en
A Waesmunster
Pi. Wagegesel1en op Alphene

Waignelie
N Wais et waissoul
B Walterghem op Assche ubi t'hoff ter heyde
W Walhain
B Wambeecki
W Warlande sous Wavre
B Warmoesbroeck in Brussel
W Waver
A Waubrechteghem
B Wayenbergh op Merchtene
W Weert S. Joris ou George
A Welle

Wevekensele est Bekensela
B Wemmele

Wesoul voier Wais

240
187

519
369

44

228

503
507

505
530

103

230 et 371
540
225
306

373
301

509

252

515
67

511
375
383
383
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A Westrem
Wettersche heyde bosch
Wichelen
Wiedenbroeck op Idderghem
Wiese
Wierte
Wilder sous Bierge
Winxele
Witterzee rentes

pag.
385

A
A
A

387

397

W
L
N

(5)
M
B
A

395
513

A
B

Wolverthern
Walue S. Stephani
Wyngaert op Meldert
Zeemans hove
Yssche
Zegers hove op hekelghem
Zellick
Zittert bosch op Berchem.

BRUSSEL.

403
344
290
290
458
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Dr J. Verbesselt.
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tlSnelwielrijdersH in het Land van Aalst in 1895
Kantoor te
Aalst (8): Monfils Alber t, Cla es sens David, Boeykens Kamiel, De Clippele

Paul, Van der Hae'geri Odilon, De Coen Maurits, Bourgeois Jules, De Waele
Jules.

Bereham (2) : Van Causenbroecke Emiel en Decock Jules.
Gavere (6) : De Bruyne Jules, Provoost Rodolf, Gerniers Charles en Van de

Cauter Charles van Zingem, De Baets Prosper van Melsen en De Surge-
loose Rector van Zemmerzake.

neraarusbergen (2) : Everaert Jules en Velghe Charles.
Haaltert (2) : Nys Felix van Denderleeuw en Baeten Valery van Nieuwerkerken.
Herzele (8): Gabriels Raymond, T''kint Honoré, Baeten Ernest en De Smet

Remi van Herzele, Philips Achiel 'en Dooreman Leopold van Burst, De
Vuyst Paul van Borsbeke, Demoor Albert van Oom bergen.

Le,n'e (1) : Mertens Pieter van Gijzegem.
Nederbrakel (9) : Ducatillon Louis, Kint Serafien, Cosyns René, De Vleeschou-

wel' Victor, De Fr-ene August, De Bontridder Amedé, Vanderlinden Remi,
De Prez Pierre, De Nie Pierre.

Nederzwalm-Hermelgem (1) : De Waele· Remi.
Ninove (18) : De Mol Alfred, Weverbergh Victor, Van den Bossche Arthur, De

Ruyver Constant, De Cooman Edmond, Dufour Huber t, Violon Jean, Van
den Bossche Adolf, Van Belle Aimé, De Mil Modeste, Violon Valery, De
Mol-Ringoet Charles, De Mol Léon, Lontie Gustaaf, De Graeve 'I'heofiel,
Birmant Charles, Gillot August-Jozef. Goossens Jan.

Nukerke (2) : De Moor Louis en Thienpont Florent van Etikhove, Deworm Ivon
van Nukerke.

üordagem (2) : Speliers Remi van Oordegem, Galmart Louis van Bavegem.
Oudlenaarde (2D) : De Bisschop Désiré en Gerar"ds Hubert van Leupeg em, Van

der Stuyft Emiel van Ename.
Scheldewindeke (1) : Gyselinck August van Bottelare.
St-Kornelis-Horebeke (1) : De Beer Jozef van St-Maria-Horebel~e.
zottegem (14): Cant.aert Victor, Fredericq Charles, Vander Stichelen Henri,

Van Lierde Aimé en Cyriel, Droesbeque Eugeen, De Fraine Jules, De
Meyer Firmin, Galle Paul, Crombé Gilbert, Mu'ssely Albert en Verstraeten
Theofiel van Zottegem, Crombé Georges van Velzeke, De Beer Herman
van Leuwergem.
Niemand te Denderwindeke, Herdersem, Onkerzele, Ronse en Steenhuize-

Wijnhuize.
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OUDE GESLACHTEN UIT HET LAND VAN AALST

VAN SANTEN
TWEEDE STAAK

UI-bis. - Peeter van SANTEN, schepen der Vierschaere van Erembodegem
van 1619 tot 1632 (26). t 1632. x vóór 1626 Franchoise GOOSSENS, , circa
1593 (27), t tussen 1661 en 1670, dr Adriaen fs Raes (28) en Marie Walckiers,
zijn eerste vrouw. Zij hertrouwde met Peter Callebaut (29). Peeter van Santen
woonde te Iddergem (30) en liet na ;
1) AnYriaen, die t Ninove 6.11.1658 (31); was x 1) Clara GOOSSENS, dr Raes

en Pieryntken Steppe (kleindochter van Adriaen GOOSS€\IlSof Goedsoens
fs Raes en van Jacquemyne van der Elst fa Peters, zijn tweede vrouw);
2) Ninove 15.2.1655 Anna de TIMMERMAN, dr Jan (zij hertrouwde met
Huybr echt van Huylenbosch). Hij had van zijn eerste vrouw;
a) Jacobus, meerderjarig in 1670', x Denderleeuw 22.3.1664 Anna SONCK,

dl' Joos en Anneken Steppe (die hertrouwde met Peeter de' Dier); van
wie een enige dochter (32) ;
i) Joosyntjen,' Denderleeuw 14.6.1665. + Iddergern 12.6.1731, was x Pee-

ter SONCK, z. Jans.
b) Marie, x Peeter SONCK;
c) Peeternelle, x Jan STERCK (33);
d) Franchois, minderjarig in 1670.

(26) R.A.G., Fonds Erembodegem, passim.
(27) ibid. nr- 356; was 73 J. oud in 1666.
(28). De aanzienlijke goeederen van Adriaen Goossens werden verdeeld op

16.4.1622 vóór de vierschaere van Erembodegem. Zij lagen te Dender-
leeuw, Okegem, Iddergem, Denderhoutem, Aspelare; zijn veestapel om-
vatte o.a. 230 schapen en lammeren; de goederen te Aspelare waren
hem verstorven bij Margriet van. den Moorgaet. Die akten (F. Erembo-
degem. nr 105 en 106) en de andere bescheiden uit hetzelfde fonds laten
toe volgende schets op te maken;
1. - Raes of Erasmus Goossens.
Ir. - Adriaen: x l ) Marie Walckiers : 2) Jacquemyne van der EIst,
(fa Peters, schepen der Vierschaere van Erembodegem van 1606 tot
1614). Hij had;
Ex la; 1) Maria X Machiel Eechaut, baljuw van Erembodegem; 2)
Franchoise X: 1) Peter v. Santen; 2) Peter Callebaut; 3) Jan. - 4)
Peter;
Ex 2a: 5) Raes X Pieryntken Steppe, van wie:

(1) Clara die X Adriaen van Santen
(2) Adriaen :
(3) Joos t 1671, vader van; a) Adriaen. b) Jenneken. d) Joosyne X

Jan Steppe;
(4) Margriete X Jan Callebaut fs Nicolaes.

(29) F. Erembodegem, nr 107; Staat van goederen van Peeter Callebaut
5.3.1638.

(30) ibid. nr 229, a' 1631, f' 22.
(31) R.A.G., Fonds Ninove, nr 500, Staat van goederen van Adriaen van

Santen; geeft eveneens een lijst der kinderen van Peeter van Santen
en Franchoise Goossens, jegens wie de nalatenschap van Adriaen een
rente verschuldigd was.

(32) Griffie Liedekerke-Denderleeuw 4959, nr 30.
(33) Fonds Erembodegem, nr 227, a' 1624, f' 53 tot 70.
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Had uit het tweede huwelijk;
e) Anneken, 0 1657;
f) Cornelis, 0 1658;
g) Thomas, 0 1660.

2) Cornelis, volgt sub IV;
3) Elisabeth, x Joos BLONDEEL; beiden t tussen 1661 en 1690;
4) Cathelijne, x Miehiel van de MAELE, wonende te Liedekerke, beiden t tus-

sen 1661 en 1670;
5) Margrita, x Frans de ROOSEN fs Peeter;
6) de cceersaeme» Thomas, 0 circa 1628 (34). q. 1680 (35); x 19.6.1663 te Oke-

gem (36) Joosyne SCHOONTJANS, dr René, baljuw van Okegem, zij woon-
den te Iddergem, en hadden:

a) Cornelis, t Idder gem 27.4.1715, x ibid. 31.8.1691 Elisabeth GREYSELS,
van wie;

i) Marie, ged. Iddergem 19.10.1692, t ibid. 26 der zelfde maand;
ii) PhiH,ps, ged. Idder gem 13.3.1694;
iii) Marie, ged. Iddergem 17.1.1697, t ibid. 26.11.1735, x aldaar 25.2.1716

Jan van den STOCK.

7) Jenneken, t Denderleeuw 29.5.1694, x Gillis STEPPE (0 Denderleeuw 13.3.
1624, t 1695).

IV. - Sieur Cornelis van SANTEN, schepen der Vierschaere van Erembode-
gem in 1671, 16n, 1673, 1675, 1678; meier van de Vierschaere in 1665 en 1667
(37); burgemeester der Vierschaere in 1688, 0 circa 1622 (38), t Iddergern
7.9.1692, x vóór 13.3.1653 met Anna van Sinay (0 circa 1625 (39), t Iddergeen
2.3.1712, begraven in de kerk, dr Jan en Maria de Grote fa Nicolaes (40). Zij
hadden;

1) Jan, die volgt sub V, TAK VAN BORCHTLOMBEEK (41);
2) Adriaen, volgt sub V-bis. TAK VAN IDDERGEM (42);
3) Peeter. volgt sub V-ter, TAK VAN DENDERLEEm~ (43);
4) Catharina, t Idde:rgem 28.11.1710, x Joos Schouppe (44); woonden te Idder-

gem;
5) Margarita, x Gillis de BISSCHOP (weduwnaar in lste huw. van Elisabeth de

Schutter; hij t Liedekerke 28.6.1692); woonden te Liedekerke (45);
6) Peeternelte, t Pamel 24.12.1714; was x ; 1) vóór 1690 met Jan APPELMANS,

t Pamel; 2) vóór 1712 met Jacobus van den EECKHOUTE. Woonde steeds te
Pamel (46), met haar twee opeenvolgende echtgenoten.

TAK VAN BORCHTLOMBEEK

V. - Sieur Jan van SANTEN, 0 te Iddergem circa 1647; was inderdaad 55 j.
oud in 170'2 (47) toen hij x Elisabeth EYLENBOSCH, dr Guillam, burgemeester

(34) Fonds Erembodegem, nr 356. Hij was 38 j. oud in 1666.
(35) Griffie Liedekerke-Denderleeuw, nr 4871, fO 20l.
(36) De akten betreffende VAN SANTEN in de parochieregisters te Okegem,

werden bereidwillrg medegedeeld door dhr Couck, uit Denderleeuw.
(37) Fonds Erembodegem, passim.
(38) ibid. nr 356.
(39) Fonds Iddergem, nr 69; was 86 j. oud in 1711.
(40) Griffie Borchtlombeek, nr 5083, akte van 16.12.1656.
(41) Griffie Liedekerke 4873, fO 125 en 4896, akte van 2.6.1698.
(43) Griffie Liedekerke 4956, nr 19; St. Jan van Santen, te Borchtlombeek

is voogd der kindeereen.
(44) Fonds Iddergem, nr 71, akte van 9.2.1717.
(45) Griffie Liedekerke, nr 4896, akte van 2.6.1698.
(46) Griffie Borchtlombeek, nr 5057, nr 5085, fO 51.
(47) ibid. akte van 9.2.1702.
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van Borchtlombeek, en van Cathelyne Evenepoel (48); hij t Okegem (waar hij
waarschijnlijk leefde bij zijn dochter Elisabeth) meer dan 70 j. oud, en werd
begraven te Borchtlombeek bij zijn vrouw (49). Was beurtelings belastingont-
vanger (1696, 1697, 1699), schepen (1675, 1684, 1706) en burgemeester (1685,
1698, 1699, 1700, 1703, 1719, 1722) van het burggraafschap Lombeek en van het
Vrij Eigendom te Cothem (50); was leenman van het leenhof te Liedekerke
(51); pachter van de gravin douairière de Boussu, pr-inses de Chimay, te Borcht-
lombeek (52). Op 19.8.1673 samen met zijn vrouw buitenpoorter van Aalst.
(53-54)

Een proces-verbaal van onderzoek van 17 September 1675 bewaarde ons
de herinnering aan een incident tussen Jan van Santen en Hendrik de Rave,
terwijl deze burgemeester van Borchtlombeek was.

Ziehier de feiten zoals ze ons, in het licht van de af'genomen getuigenissen,
levendig weergegeven worden:

Jan van Santen, schepen te Borchtlombeek, kwam tussen zeven en acht
uur 's morgens de 15 September 1675' vóór de woning van de burgemeester,
toen hij werd aangesproken door Geertruyde Vierendeel, meid van de burge-
meester:
- Van Santen, gaet seer. Me durickt dat die soldaeten, die daer te Machtelens
sijn, sulck een all iens syn maeckende.

Jan van Santen antwoordt met te vragen waar haar meester is, en ver-
neemt dat hij niet thuis is.
- Wat. Is hij hem ergens gaen stoppen? Is hij in 't hoye geeropen gelijck als
den anderen keer?
- Waeromme soude hij in 't hoye geeropen sün ? Mijnde ghij dat hij van de
partijen beschaemt is ?

- Waght. Waght. Lek sal se altemael na er UI. hof senden.
En Jan van Santen vertrekt naar het huis van Miehiel van Var enbergh, op

het dorp, waar zich inderdaadl een twintigtal soldaten bevonden. Hij ontmoet
er Frans van Varenbergh, evenals hij schepen van het dorp, begeeft zich met
hem bij de soldaten en komt met dezen overeen om hen geld te geven « in
plaetse van refies» (Fr. refuge, d.i. een onderkomen).

Intussen ontmoette Hendrik de Rave, burgemeester, die - naar hij be-
weerde - naar de kouter was gegaan om zijn veldvruchten te bekijken, nabij
de slagmolen Beyken Dauwe, vrouw van Lieven van Lierde, die hem vraagt
waarheen hij gaat terwijl er op het dorp een troep soldaten zijn die hem zoe-
ken. Onmiddellijk keert hij terug en vindt dicht bij zijn huis vier soldaten,
vloekend en zwerend « op de maniere van de soldaeten » en die, terwijl de
meid weigerde hun de deur te openen, deden alsof ze deze gingen instoten met
een groot stuk hout.

(48) EYLENBOSCH: 1. Jan EyLenbosch x Catharina de Bast (Kon. Bibl.
Mss. Neyniers (G) 1349, p. 134) had:
Ir. Guillam, burgemeester te Borchtlombeek x Catharina Evenepoel
(ged. Brussel Sinte Kathelijne 29.1.1599 t 4.10.1667, dr Hendrik en
Anna van Hanswijck) van wie: 1) Marie x Philips Cools, 2) Adriaen,
volgt sub lIl; Anneken x Jooris Couteliers: 4) Cathelyne; 5) Elisabeth
x Jan van Santen.
lIL Adriaen t 25.9.1693, was x Marie Straetmans t 9.2.1099; hadden
1) Jan, oudste zoon; 2) Elisabeth, ' circa .1681; 3) Matheus, ' circa 1684;
4) Jenneken, ' circa 1688.

(49) Par. reg. Okegem, « Joannes van Santen, obiit 5 sept. 1722 natus in Id-
dergem, qui hic veniens quae. situm novium ex Lombeka Castri domi-
cilium --.:..in eodem Lombeka humatus juxta uxoren - septuaginarius
major.

(50) Schepengriffie Borchtlombeek, passim.
(51) Griffie Liedekerke, nr 4854, a' 1710, akten van 2.6.1712 en 1.2.1713.
(52) ibid. nr 4896, akte van 30.10.1667; ibid. nr 5026, pachtbrieven van 1707,

1712, 1718.
(53) R.A.G., Casselrij Aalst, 2042, f' 125.
(54) Schepengriffies arrond. Brussel, nr 8941.
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Hij riep hun toe: « Halla. Halla. Wat maeckt ghijlieden ? »
- « Voilà le bourgrnestre » zeiden de soldaten in het Frans.

Hij vroeg hun wat ze wilden, waarop ze antwoordden dat ze moesten geld
hebben. Hendrik de Rave antwoordde dat ze eerst moesten de bevelhebber
gaan halen om een accoord! te maken.

Zij namen hem dan mede om hem bij hun geleider te brengen, hem intus-
sen bedreigend met de loop van hunne geweren, welke ze tegen zijn rug hiel-
den. De hevelhebber sprak hem zeer grof aan, hem uitscheldend voor « schelm,
jamfoeter en andere injurieuze woorden». Ze gingen dan binnen bij Miehiel
van Varenbergh waar de troep soldaten zich gevestigd had, en de Rave vond
(~r Jan van Santen, wiens woorden hem door zijn meid herhaald geworden
waren. Hij sprak hem ,er over aan:
- Van Santen, wat seght ghij al? Seght ghij dat ick ben gaen stoppen ofte in
hoy geeropen ? dat ik mij elcken keer 't soecken laet als er een partij cornpt ?
- Jae. Blijckt het nyt metter stukken?
- Ghij licht eraan. Vraeght het aen Beyken Dauwe, die is mij teghengecom-
men aen den stampmolen.

Van Santen vroeg haar wat hij gezegd had, en daar de andere herhaalde
dat hij loog sprong Van Santen nam- hem toe en gaf hem een vuistslag op het
hoofd. De burgemeester sloeg terug; de soldaten kwamen tussenbeide, maar
Van Santen gaf zijn tegenstrever nog 'een vuistslag in het oog « dat de selve
seer blauwe is gheweest ende noch is ende daernaer » zoals de burgemeester
twee dagen nadien het verklaarde. Langs achter komend poogde Jan van San-
ten hem nog met zijn wandelstok verder af te troeven, waarin hij zou geslaagd
zijn hadden de soldaten de burgemeester niet naar huis geduwd, zeggend dat
hij moest gaan geld halen. Twee soldaten gingen met hem rned'e naar huis,
legden er de hand op twee geweren en twaalf zilveren stuivers en pleegden
verdere baldadigheden.

Hendrik de Rave keerde daarop terug bij Miehiel van Varenberg en begon
zijn beklag te maken aan de bevelhebber, die zat te praten met Jan van San-
ten en enkele anderen. En daar hij zei dat men zijne geweren ontnomen had
werd hij ruw onderbroken door de bevelhebber die hem zei dat hij een schelm
was, een jamfoeter, een echte Fransman, en dat hij moest onmiddellijk zwijgen,
daar hij, bevelhebber, hem anders zou laten duizend slagen toedienen. Het
ergste vrezende zweeg hij dus en trok er van door.

Ziedaar de feiten zoals ze' ons verhaald worden door de burgemeester en
verschillende getuigen, doch wij bezitten de verklaring van Jan van Santen
niet, en weten ook niet of deze bestraft geworden is.

In elk geval oefende' hij verder zijn officieel ambt in de parochie uit en
was zelfs, sommige jaren, op zijne beurt eveneens burgerneester.

Op 10 Juli 1702, vóór die baljuw en de leenmannen van het Leenhof té Lie-
dekerke, kwamen Jan van Santen en zijn vrouw met hunne kinderen overeen
dat de teengoederen welke ze tijdens hun huwelijk verkregen hadden, zowel
te Borchtlombeek als elders, zouden gelijk verdeeld worden onder alle kinde-
ren, zowel dochters als zonen. (55)

Elisabeth Eylenbosch overleed vóór 7 Februari 1720, datum waarop de in
het sterfhuis gevonden (56) «meubelen, huyscalheysen, peerden, coyen, ren-
ders, verckens, gedorschen en ongedorschen tarwe, coren, andere graenen,
hoy, hoppe, hoppebol len, waeghens, ploeghen en andersints » publiek verkocht
werden.

De goederen van Jan van Santen werden op 12 Juni 1723 verdeeld onder
zijn hierna genoemde kinderen (57) :

1) Carnelis, oudste zoon, die volgt sub VI;
2) Peeternelle, die vóór' 1702 x Niclaes van CUTSEM, pachter te St-Mar tens-

Lennik (58); zij overleed in die parochie op 7 November 1738;
3) Elisabeth, was minderjarig in 1702, x Brussel (St-Niklaas) 18.8.1707 met

vrijstelling wegens bloedverwantschap in de 3de en 4de graad met Adriaen

(55) Gr. Borchtlombeek, nr 5058.
(56) Gr. Liedekerke, nr 5035.

. (57) Gr. Borchtlombeek, nr 5086, f" 43.
(58) Gr. Borchtlombeek, nr 5086, f" 43.
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SCHOONJANS, die burgemeester was te Okegem (59), waar zij overleed
op 7 November 1761 en er in de kerk begraven werd;

4) Anna, minderjarig in 1702, x : 1) omstreeks 1710 Peeter VERERTBRUGGE,
met wien ze te St-Kwintens-Lennik woonde; 2) St-Kwintens-Lennik 28.1.1722
met Nicolaes de SMETH, zoon van Nicolaes, na huwelijkscontract de 17de
der zelfde maand vóór not. Jan van der EIst. te Wambeek (60). Zij werd
meissenier op 19 Juli 1721 (61) en t Brussel 16.4.1764 waar ze in de St-Go-
rikskerk begraven werd. (62)

VI. - Sieur Cornelis van SANTEN, meier van het burggraafschap Lombeek
en van het Vrij Eigendom te Cottem (d.i, van Borchtlombeek) gedurende 5·2jaar
van 1698 tot 1750 (63). Was leenman van het leenhof te Liedekerke (64); werd
meissenier op 14 Juni 1726 (65). Was x Halle 24.6.1702 met Joanna WALRAE-
VENS. dr Guillam, pachter te St-Pieters-Leeuw en van Catharina van Cutsem
(66). Hij + 1750.

(59) Overlijdensakte van Elisabeth.
(60) Notar. Brab. 1422, nr 3.
(61) Mededeling van Dr J. Lindemans.
(62) Het excerperen der parochieregsters van Brussel, voor wat Van San-

ten betreft, dank ik aan de bereidwilligheid van dhr R. van Steen-
berghe de Dourmont.

(63) Griffie Borchtlombeek, passim.
(64) Griffie Liedekerke, nr 4854.
(65) Mededeling van Dl' J. Lindemans.
(66) Joanna Walravens behoort tot een tak van St. Pieters Leeuw die niet

behandeld werd door Van de Weghe iIlj de genealogie van de familie,
gepubliceerd in de « Mémoires du Cercle historique et archéologique
de Hal» (936). Die schrijver vermeldt bij vergissing Guillam. Walra-
vens fs Guillam, schepen der hoofdbank van St. Pieters Leeuwen van
Anna van der EIst als ongehuwd (zie nota welke wij dienaangaande
publiceerden in EIGEN SCHOON & DE BRABANDER 1944, bI. 127).
Hij was vader van Joanna Walravens. Die tak vertoont zich als volgt:
Guillarn Walravens, ged. te St. Pieters Leeuw 15.3.1637, pachter aldaar,
was x Catharina van Cutsern dl' Mertens en Anthonette Mosselman,
kleindochter van Nicolaes van Cutsem en Louyse Pauwels. Bewoonden
te St. Pieters Leeuw het « Hoochhuys » een groot schoon stenen huis
waarin zich nl. een brouwerij bevond; staande tegenover het kerkhof.
Bezaten benevens het Hooghuys nog een huis te Brussel, genaamd
Sinte Peter. achter het klooster der Minderbroeders, goederen te Hui-
zingen, St. Gillis op Brussel, St. Pieters Leeuw, Dworp, Vlezembeek,
Gaasbeek. Hunne goederen werden verdeeld op 7.6.1717 vóór not. J.B.

- du Ry, te Brussel. Ieder van hunne zes kinderen ontving als aandeel
2554 gulden 17 'h stuivers. ,zij werden begraven in de kerk van St.
Pieters Leeuw, en lieten na :
1) Peeter, ongehuwd, testeerde 8.11.1738 vóór not. André Coppens te
S.P.Leeuw;
2) Joanna x Cornelis van Santen;
3) Catnarina, t ong. vóór 7.6.1717; testeerde op 4.1.1715 vóór not. G.
van der Borcht te Brusse. Hare goederen werden op 17.2.1721 vóór de-
zelfde notaris verdeeld tussen haar zuster Maria en haar broeder Hen-
ricus, testamentaire erfgenamen.
4) Antnonia x Bartholomeus du Ry, meester goudsmid, poorter van
Brussel, er wonende;
5) Maria, ong. testeerde vóór not. André Coppens op 17.2.1733 en 8.11.1738.
6) Heer Henricus, priester, kapelaan te st. Pieters Leeuw in 1721, daar-
na pastoor te Oudenaken en St. Laureis Berchem, waar t 1758. Zijn
grafsteen bevindt zich achter de kerk te Oudenaken. Hij overleed zon-
der testament en zijn goederen werden, samen met die van zijn broe-
der Pedel', verdeeld onder de kinderen zijner zusters Joanna en An-
thona, enige overblijvende erfgenamen, vóór. not. J.A. van der Borcht,
te Brussel.
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Luidens verschillende' bronnen werden zijne goederen verdeeld:

op 19.12.17'50 en 8.1.1751, zonder verdere aanduiding (67);
- op 13.8.1751, door verdeling uit de hand (68);

zonder vermelding van datum, vóór notaris F. van Wambeke (69);
- zonder vermelding van datum, vóór Miehiel van Santen, costumier. (70).

Luidens een akte houdend goedkeur-ing van verdeling, verleden op 2.6.1753
(71) t.O.V. notaris de Keghel, bestonden die goederen uit:

a) goederen waarvan hij sinds 30, 40 of meer jaren het vreedzaam bezit had
genoten waarvan de verwervlngtitels verdwenen waren door de troebele
tijden en in de brand van zijn huis;

b) acht percelen land onder Wambeek, aangekocht van « Mynheer van den
Dycke » op 17 September 1738;

c) niet aangeduide leengoederen.
Hij liet volgende kinderen na :

1) Guillam, die volgt sub VII;
2) Jan, x Elisabeth van OVERSTRAETEN, dl' Mr Cornelis, burgemeester van

Borchtlombeek en van Barbara van Cutsem; huwelijksvoorwaarden verle-
den op 13.7.1751 t.o.v. notaris de Keghel,en herroepen op 30.9.1752 (72);

3) Elisabeth, x Liedekerke 10.2.1752 Sieur Adriaen-Joseph BASTIN, griffier
van Liedekerke; zij t in dit dorp op, 11.9.1761.

VII. - De eersaerne GUILLAM VAN SANTEN, x Essene 31.1.1726 Elisa-
meth de SMETH, dr Gillis en Cathelyne van Wayenber gh (73). Werd meissenier
op 14.6,1726 (74). Woonde aanvankelijk te Essene ('i5) als « pachter ». Huurde
op 1.4.1726 bij akte van notaris de Keghel. van zijn weduwe gebleven schoon-
moeder een « hof te Belle» onder Essene, (76) .

Op 19.2.1733, na het overlijden van Cathelyne van Wayenbergh werden de
goederen, welke Gillis de Smeth tijdens zijn huwelijk haar verworven had,

(67) Not. Brab. 4802, nr 27.
(68) Not. Brab. 4808, nr 42.
(69) Griffie Wambeke, akte van 16.12.1754, not. de Mare, geregistreerd

25.2.1755.
(70) Not. Brab. 4812, 14-3-1763. Michiel van Santen, zie Tak van Dender-

leeuw.
(71) Not. Bl;ab. 4802, nr 72.
(72) Not. Brab. 4800, nr 37, 4801 nr 37.
(73) 1. Hendrik de Smeth • circa 1555 q. 1630, x Josyna van Wayenberge,

van wie (Gr. Asse 223, f' 520)
1) Hendrik, volgt sub Il, 2) Elisabeth x Jan Schoonjans, cito 1622, 3) Ma-
ria x Peeter van der Hasselt, rneissenier 1609'.
n. Hendrik de Smeth u circa 1585 pachter te Krokegem, Asse, schepen
van Asse 1644, x Cathe1yne Vrancx, beiden q. 1648, lieten (Gr. Asse
223, ff. 23 en 548) 1) Hendrik, volgt sub jIlI 2), Gillis o circa 1619, 3)
Elisabeth x 1) Carel van Innichoven.; 2) Aert V. d. Wijngaerden,
lIL Hendrik de Smeth ' vóór 1616, q. 1699, woonde te Asse, x Asse
1649 Cathelyne de Buyst van wie: 1) Jan, • Asse 1651, jong gest. 2)
Gillis, volgt sub IV, 3) Miehiel ' Asse 1656.
IV. Ginis de Smeth n Asse 1633, wonende te Essene waar, t 1724. Was
x 1) ibid. 1680 Anna Linthout t 1690, 2) Asse 1692 Catharina van
Wayenbergh en liet (Not, Brab. 4782 nr 52 en 62; 4783 nr 22) : ex la) -
1) Joanna Maria" 1681 x' Hendrik Michiels; 2) Gillis • 1682 jong gest.
3)Peter c 1685 jong gest. 4) Jacqueline • 1686 jong gest. 5) Barbara
• 1682; x : 1) Adriaen van den Eynde; 2) Jan van Obbergen; - ex
2a) - 6) Peeter • 1695 jong gest. 7) Anna Maria e 1699 jong gest.
8) Cathelyne e 1701 x Arnoldus Borremans; 9) Elisabeth • 1705 X

Guillam van Santen.
(74) Mededeling van Dr J. Lindemans.
(75) Gr. Wanbeek 3109, 25.2.1755.
(76) Not. Brab. 4775, nr 9,
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verdeeld. Guillam van Santen en zijn vrouw ontvingen voor hun aandeel (77) :
1) een huis te Essene, ter plaats genaamd Awijck, geraamd op 4.36,55 Fl.;
2) 2 dagwand 50 roeden land er aan palende, geraamd op 562,10 Fl.;
3) 72 roeden bos, genaamd « het Vyevereussel » te Essene, geraamd op 509,85 Fl.;
4) een rente van 200 Fl. kapitaal. ten laste van Pauwel de Meersman te Essene;
5) 1 dagwand 6 roeden land te Essene, geraamd op 202 Fl.

Het door Guillam van Santen bewoond hof werd niet verdeeld en hij kocht
het aandeel van zijne medeërrgenamen af mits 700 Fl. aan ieder. (78)

Later, na" 1759 vertiet hij Essene om zich te Borchtlombeek te vestigen
waar zijn vader en zijn grootvader geleefd hadden (79). Elisabeth de Smeth
overleed er op 4.8.1773 en werd in de kerk begraven. Guillam van Santen t er
8.10.1786 (toen was het begraven in de kerk reeds verboden).

Zij lieten volgende kinderen na, gedoopt te Essene:
1) Catharina, ged. 16.2.1727, x aldaar op 8.11.1763 Jan de SCHRYVER;
2) Jan Baptist, volgt sub VIII;
3) Joanna Maria, ged. 11.8.1733, geprofest in het Groot Begijnhof te Brussel

op 15.2.1760 (80). Bij akte van 14.12.1759 vóór not. de Keghel schonken hare
ouders haar een jaarrente van 68 gulden, en beloofden daarenboven haar
tijdig en vóór de professie te. voorzien, naar genoegen van de meesteres
van het Begijnhof, van huis, kleding, linnen en meubelen (80;

4) Elisabeth, ged. 6.4.1736, geprofest in het Groot Begijnhof te Brussel op
20.4.1762 (82), t Brussel als « ex-beguine » op 15 Ventese an VIII (5.3.1800');

5) Maria Martina, ged. 23.8.1739, x Jan-Frans GOOSSENS en t Ternat 1 Ger-
minal an XII;

6) Peeter, ged. 3.4.1742, t ibid. 7.5.1742, begr. in de kerk;
7) Anna, ged. 20.9.1743, t ibid. 5.7.1745, begr. in de kerk;
8) Joanna Catharina, ged. 17.6.1747, t Borchtlombeek 30.4.1787; alwaar x 17.5.

1779, weduwnaar, " St-Kath.-Lombeek en worrende te Borchtlombeek;
9) Barbara, ged. 23.6.1751, ibid. 7.2.1757, begr. op de « calvarieberg».

VIII. - Jan Baptist VAN SANTEN, ged. Essene 5.8.1727, t ibid. 5 Brumaire
an XIII. Was x Borchtlombeek 17.5.1779 met Joanna Maria MOENS, toen
20 jaar oud, geb. St-Kath.-Lombeek op 7.5.1759, dr Adriaen MOETIS(83), pach-

(77) Not. Brab. 4782, nr 50.
(78) Not. Brab. 4783, nr 22 - 23.
(79) Gr. Borchtlombeek, passim.
(80) Stadsarch. Brussel, nr 1361 f" 20.
(81) Not. Brab. 4808, nr 42.
(82) Stadsarchief Brussel, nr 1361, f" 2l.
(83) MOENS. Onderstaande genealogische schets werd grotendeels opge-

maakt aan de hand der inlichtingen welke mij bereidwillig verstrekt
- werden door dhr Couck, uit Denderleeuw, en M.P. Verbalen, vrede-

rechter te Hamme.

I. - GiHis Moens, vestigde zich te Okégem. na 1671, + .ibid. 1713, we-
duwnaar van Joanna Lemmens, die t Okegem 29.5.1702, van wie:
1) Anna x Okegem 22.9.1686 Joos Beekman, meier te Okegem; zij t
Okegem 22.12.1689.
2) Amandus x' Catharina de Bisschop die ged. Liedekerke 2.2.1668, dl'
Michiel en Maria de Boeck, van wie:
a) Gillis ged. Okegem 24.2.1694 t ibid. 10.10.1748;
i» Maria ged. Okegem 11.9.1695 x Okegem 21.8.1718 ADRIAAN Me-
ganck;
c) Joanna ged. Okegem 16.4.1697.

'3) Jan die volgt sub II.

II. - Jan Moens t Okegem 1709, was aldaar x 27.11.1699 Margarita
Steppe (weduwe 1) van Jan Vetsuypens, 2) van Cornelis van den Eede,
en. die x 4) Jan Schoonjans) , Zij hadden:
1) Gillis, ged. Okégem 31.1.1700.
2) Joanna ged. Okegem 3.6.1702, jong gestorven.
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ter op het Hof te Ronkenburg en van Elisabeth van de Gucht. Zijne vrouw t
Ninove 31.5.1823. Zij hadden, geboren te Borchtlombeek:

1) Maria Elisabeth, ged. 26.2.1781;
2) Guillam Joseph, volgt sub IX;
3) Maria Martina, ged; 23.5.1784, t Ninove 15.7.1866; was x : 1) Ninove 31.8.1808

Peter-Jan van der SCHUEREN (t Ninove 27.10.1824, oud 40 j., z. Jan-Pieter
en Maria Livina de Cunsel; 2) Ninove 18.7.1828 Josef Jan de SMET (. Ni-
nove 22.4.1788, weduwnaar van Petronille Françoise Bické of Biqué [1792-
1827], Z. Mozes-Cornelis De Smet, schepen van inove, procureur van die
stad in 1793, leenman van het leenhof Ten Berghe onder Woubrechtegem,
griffier van het prinsdom Steenhuize en van Marie Jeanne Colette Françoise
van Steenberghe) .

Ze had tussen beide huwelijken een natuurlijke' dochter:

Maria Joanna van Santen, • Ninove 7.11.1826, t Schaarbeek 29.5.1906., x
Ninove 23.4.1862 Oswald Leopo1d JEHU (. Aa.t 12.7.1833, spoorwegbedien-
de, z. Charles F'erdtnand .Ioseph en Charlotte Philippine QUittelier) .

4) Jan Hendrik, ged. 15.9.1786, pachter te Borchtlombeek, waar tongehuwd
14.8.1816; .

3) Adriaen, volgt sub lIL
4) Catharina ged. Okegem 2.2.1706, aldaar t 12.5,1718.

lIL - Adriaen Moens, ged. 26.6.1703 te Iddergem, x Liedekerke
23.10.1726 Maria Covens, wed. Herman Jozef de Maeseneer en dr Hen-
drik en Anna van den Heuvel (zie Oude Brab. Gesl. COVENS). Na
zijn huwelijk en tot 1739 woonde hij te Denderleeuw waar hij op
16.6.1727 een goed van 4 dag wand en 11 roeden gekocht had (Gr. Ddl.
nr 4879 f" 112). Woonde daarna van 1739 tot 1757 te St-Ulr iks Kapelle
als pachter op het hof van het Nieuwermolenkasteel (Gr. St-Ulriks Kap.
8851, 8752, Not. Brab. 5972, akte 14.7.1757). Tenslotte wschl. terugge-
trokken bij zijn zoon Adriaen, te Sta-Kath. Lombeek, waar bij t 19.5.1766).
Had:

1) Anna Maria, ged. Denderleeuw 30.10.1727, t Merchtem 23.1.1795;
was x 1) St-Ulriks Kapelle 2.6.1748 Guillam van Mulders, gevestigd
te Ternat, meissenier 1739 (Oude Brab. Gesl. VA MULDERS); 2) Ter-
nat 6.11,1759 Jacob van Overstraeten, pachter op het Groothof te Merch-
tem (Oude Brab. Gesl. VAN OVERSTRAETEN).
2) Joanna ged. Denderleeuw 3.1.1730.
3) Adriaen, volgt sub IV.
4) Hendrik, ged. Denderleeuw 9.7.1734, x Geertruide de Smeth, wed.
Leeman, zijn nicht; hunne dr Maria Theresia x Brussel 1787 Joseph
Kockaert, deken van het BrouwersgilcL aldaar.
5) GiHis-Joannes, ged. Denderleeuw 9.7.1734
6) Maria-Catharina, ged. Denderleeuw 3.7.1739.

IV. - Adriaen Moens, ged. Denderleeuw 19.11.1730, x Ste-Kath. Lom-
beek 31.12.1757 Elisabeth van de Gucht, wed. Merten Claes (zij was
ged. Ternat 25.3.1728, t Ste-Kath. Lombeek 22.12.1793 dr Jan en Anna
van Dosselaer ). Was pachter op het Hof te Ronkenburg onder Ste-
Kath. Lombeek (E.S. & Br. 1949 blz. 358); zij lieten na:

1) Joanna Maria, x Jan-Baptist van Santen.
2) Anna Maria, ged. Ste-Kath. Lombeek 19.1.1761, x Peter Schoonjans.
3) Hendrik, ged. Ste- Kath. Lombeek 30.3.1763, x Maria Catharina van
Ountsem, uit Kobbegem, lieten nakomelingen, onder wie een klein-
zoon FeLix Frans Moens, t rustend pastoor van Hertelingen (Oude Brab,
Gesl. COVENS)
4) Adriaen-Joseph, ged. Ste-Kath. Lombeek 13.6.1765.
5) Jan-Baptist, ged. Ste-Kath.Lombeek 26-7-1767, geneesheer te Ternat
« op de Motte », was x Isabelle Berbrugghen.
il) Gaspar, ged. Ste-Kath. Lombeek i7.1.1771.
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5) 'Pieter, ' i1.8.1789, t ibid. 10.7.1791;
6) Franlfois, ' 15.9.1794. t Brussel 1.1.1818 in het gasthuis. als oldaat fusilier

bij het 44ste linie-infanterieregiment, ongehuwd.
7) Charles Joseph, ' 20 Prairial an X, pachter aldaar, schepen van de burger-

lijke stand in 1832, x Pamel 13.2.1822 Anna Marie COVENS (' Pamel 17
Thermidor an VIII. dl' Hendrik. pachter te Parnel, en Anne-Marie van Cut-
sern), Hij t Borchtlombeek 22.5.1833. oud 33 j. Zijn weduwe x 2) Petrus
Franciscus Moriau, pachter op het Schaliënhof te Borchtlombeek, en t er
31.12.1877.
Charles Joseph van Santen liet volgende kinderen na, geboren te Borcht-
lombeek:

a) Maria Elisabeth, ' 17.1.1823, x ibid. 26.10.1853 Joannes Carolus DE
MUNCK, pachter te St-Kwintens-Lennik (aldaar' 20.10.1816, z. Joannes
en Anthonetta Theresia Ner inckx) ;

b) Guillelmus-Josephus,' 14.2.1825, t 16.10.1841 ibid.
c) Maria Coleta, c 22.10.1826, t ibid. 28.5.1840;
d) Barbara Maria, ' 24.12.1828;
e) Maria catnarrna, u 27.12.1830, x aldaar 5.5.1859 Petrus Joannes Elias

SERGOORIS, pachter te Borchtlombeek (, ibid. 19.7.1829, z. van Adrianus
Guillelmus en Clara Anna Steppe, berden q. bij zijn huwelijk). Zij t
ibid. 11.7.1872. Haar man x 2) Philomena Wayteck en t 14.1.1897;

f) Joannes Baptista, ' 11.4.1833, pachter aldaar, t ibid. 13.10.1860. Met hem
stierf de naam na zes geslachten uit te Borchtlombeek.

IX. - Guillam Josephus VAN SANTEN, o Borchtlombeek 17.6.1782, t Ni-
nove 10.4.1838. Was (luidens de overlijdensakte van zijn vader, waarbij hij ver-
schijnt) pachter !,e Borchtlombeek in 1804. Vestigde zich daarna op het Hof ter
Duyst te Ninove als pachter. brandewijnstoker, bierhandelaar en landeigenaar.
Komt voor onder de ondertekenaars der petities van 1829 waarbij de bevolking
der Zuidelijke Nederlanden hare ontevredenheid over de politiek van Willem I
betuigde. (84)

Was x Ninove 3 Fructidor an XIII Anne Marie HERREiMANS (85), die
, Meerbeek bij Ninove 19.11.1772 en t 31.3.1859. dr Pieter-Jan en Joanna Ma-

(84) « Le Catholrque des Pays Bas». nr 325, van 5.12.1829, blz. 4. Pétitions,
Flandre Or.

(85) HEREMANS. Deze schets werd grotendeels opgemaakt aan de hand
van inlichtingen mij verstrekt door dhr P. Lindemans.

I. - Joos Heremans, brouwer « in de Camme te Gracht» te Oetingen,
van wie:
1) Jan « de oude» x Martyne van den broeck.
2)Claes, q. 1633, brouwer « in de Camme te Gracht », x 1) Juliana de
Coene; 2) Barbel van der Smissen.
3) Jacob, volgt sub II.

11. - Jacob Heremans, q. 1629 x Lysbette Luyckx, van wie (cit. Gr.
Kestergewou"d 1632) :
1) Joos.
2) Jan
3) Adriaen, volgt sub lIl.
4) Josyne, x Gillis Neels, te Oetingen.
5) Magdalena x Adriaen Breynaert.

IIL - Adriaen Herem,anS' « ca rl ier » te Neigem, x 1) Catharina Aerts,
van wie een kind; 2) na huwelijkscontract t.o.v. de schepenen van het
Land van. Wedergrate op 12.10.1620. Adriana van Boterdoet dl' Pauwel,
meier van het Land van Wedergrate (F. Wedergrate nr 362. f' 219). Uit
de tweede werden geboren:
1) Jan.
2) Joos, volgt sub IV.
3) Sieur Jaspar (Gr. Gooik 3409 akte 15.4.1681) woonde ongehuwd te
Brussel (ib. akte 20.10.1686).
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ria de Quanter, en weduwe van Pierre-Corneille de Cocman (die t Ninove
5 Vendemiaire an XII).

Zij hadden, geboren te Ninove :

1) Charles-François, e 10.5.1806, t Brussel 30.5.1849, x : 1) Thérèse-Eulalie DE
BOE, die t 18.3.1841; 2) te Brussel 7.5.1842 Anna-Catharina Mertens (0 Vle-
senbeek op 11.4.1812, dl' Guilllaume en Barbara Luyckx. Op het ogenblik
van zijn tweede huwelijk was hij likeurhandelaar, hij t als dagloner;

2) Jean-François, volgt sub X;
3) Marie-Thérèse, e 7.11.1809. tangeh. 3.11.1833;
4) Marie-Madeleine, ° 17.9.1811, t ibid. 1.3.1845; x : 1) Ninove 16.4.1828 Joost

Ledewijk van der TAELEN (olieslager te Ninave. ° aldaar 13.12.1792, z. Pie-
ter-Jan en Joanna Weeck) ; 2) Jan-Cornelis de COOMAN, zoutzieder te Ni-
nove.

RIXENSART.
(Wordt voortgezet)

H.C. van Parijs.

IV. - Joos Heremans, « labeurman » te Gooik, waar t 16.6.1677. (Bij
vergissing steunend op een weinig duidelijke akte - Gr. Gooik 3409
dd. 8.5.1684 - schrijft dhr P. Lindemans in « Ons Heern » 1949 blz. 133
al de kinderen toe aan Piryne Prieels en kent hij de eerste vrouw
niet); was x 1) Martyne de Vos q. 1640, ds Aert, van wie een kind:
1) Marie x Chrrstiaen van Wetter (ibid. 3406, fo 160; 3407 fO 14).
Joos Heremans x 2) Piryne Prieels, dl' GuiIlam, pachter te Pepingen,
meier van Pepingen en Belfingen in 1645, later pachter op het Hof
ten Bossche te Heikruis, en meier aldaar (1647), en van Barbara
Niels. Guillam Prieels t 15.8.1663 en zijn vrouw op 12 Nov.. blijkens
hun grafsteen in de kerk van Pepingen (Bois d'Enghien « Epitaphier
du Pays d'Enghien » nr 366 Ann. St~ d'Arch. d'Enghien T. VII).
Zij hadden, benevens andere jong gestorven kinderen:
2) Floreys, oudste zoon, x 1) Joanna van Bossuyt, dl' Ingel; 2) Pee-
ternelle Pleck., waarvan afstammelingen te Pollare.
3) Barbara x Philips Seghers.
4) Peeternelle x Guillam Claes, meier van Kestergewoud.
5) Joos, volgt sub V.
6) Anneken, x na 1684 Carel Walckiers, pachter te Pamel.
7) Marieken-Adriana, minderjarig in 1684, x Jan Pitteurs.
V. - J.oos Heremans, ged. Gooik 1.8.1655 t Meerbeek-Ninove 10.5.1710,
x Gooik 13.11.1681 Joanna Somers (en niet Seghers, zoals bij vergis-
sing door -dhr P. Lindemans vermeld in « Ons Heem» 1949 blz. 134)
dr Hendrik en Adriana de Ro. Leefden te Meerbeek en hadden vol-
gende kinderen (Gr. Gooik 3418, fO 239) :
1)- Sieur Jan, schepen te Meerbeek, t z. n. vóór 1741.
2) Cornelis, volgt sub VI.
3) Anna.
4) Adriana, x Judocus Haelterman, te Zandbergen.
5) Ma?'ia, x 1) Gillis de Ro, te Liefferingen, 2) Guillam van Hassel
of Verhasselt.
6) PetroniLLa, x Joos van den Eeckhout (Gr. Gooik 3418, fO 266).
VI. - Sr Cornelis Heremans, ged. Meerbeek 23.1.1692 t ibid. 6.1.1744,
x Gooik 3.6.1730 Anna Maria van der Meeren (ged. Gooik 12.1.1710
dr Adriaen pachter op het Hof ter Haeghen te Gooik en Francisca
van den Broeck; zij x 2) Meerbeek 29.6.1744 Francis van Audenrode
en t ibid. 25.1.1791). Zij hadden namelijk: een zoon: Pieter-Jan, die
volgt:

VII. - Pieter Jan Heremans, ged. Meerbeek 19.1.1739 t ibid. 22.1.1813
x Meerbeek 8.5.1770, Joanna Maria de Quanter (ged. Meerbeek 14.1.1737
t ibid. 24.3.1826 wed. Petrts van den: Barre, dr Merten de Quanter en
Isabelle Sara Haegheman). Zij lieten na:
1) Jan-Theophiel, pachter te Meerbeek.
2) Anna-Marie, x 1) Jan-Corneel de Cooman, 2) Guillam Josephus
van Santen.
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Jongeling uit Ste Maria ...Lierde
in 1567

te Gent terechtgesteld

De tweede helft van de 16' eeuw blijft in de geschiedenis van onze Vlaamse
gewesten gebrandmerkt als de akeligste en bloedigste periode die we ooit in
ons verleden hebben gekend. Wilde geuzenbenden brachten over onze steden
en dorpen moord, brand, plundering en vernieling. Denk maar even aan de
vloed van de beeldstorrne'rij: aan de vreselijke moord op priesters te Ouden-
aarde. Voeg daarbij het soldateske optreden der Spaanse huurlingen. Wat el-
lende, wat arm-oede En stoffelijke en zedelijke ontreddering troffen onze be-
volking. Andere gesels werden uit deze chaos geboren. De landloperij vierde
hoogtij. Erger gevreesd dan de zwarte dood, terroriseerden de beruchte voe-
tenbranders het platte land. Tegen dit soort fanatici-bandieten traden de Span-
jaards hardhandig op. Zo geschiedden te Qent dan geregeld terechtstellingen
op de brandstapel. Bij een getuige uit deze periode leze'n we de beschrijving
van de terechtstelling van een jonge kerel uit St-Maria-Lierde. We laten de
kronijkschrijver zelf aan het woord:

«Tsanderendaeehsup den XVIIJ' februarius (1567. nota v. d. schr.) , wa-
render we:deromme drye vande voornoemde quaetdoenders uuten sausselette
bracht, ende gheleet, om te verwysen, naer Tschepenhuus, ende waren als die
andere zeer qualic in habyt, ende een van hemlien was een curt ghaskin,
schynende maer een knechtkin zynde, gheboren van Sente Marien-Lierde ..
Dese werden bedyncht van ghelycke delicten, van dat zy langen tyt vaghabun-
de ghegaen hadden achter lande, tvolck ten platten lande verdruckende ende
vertaserende en verdreeghende metten vier e, brekende. ooc in lieden huysen,
hemlien bindende handen ende voeten, ende haer verdreeghende met v iere
ende messen ende poingiaerden up ha er lier kele stellende tot an der stont dat
zy hernl ien wesen, wa er haer ghelt, juweelen ende ander cateylen waren, de
zelve beroovende ende spoelg ierende, ende ghedaen hebbende veel ander af-
gryselicke sticken. Dienvolghende werden ghewesen gheexecuteert te zyne bu-
ten der Mudepoorte, metten vi ere, zoo datter de doot naervol ghen zoude, ende
al haer ghoeden gheconfisquiert tot onsen Conincx proffyte. Ende naer noene,
ontrent den drye hueren, werden zy up oen ander schavot, neffens die andere
zesse verbrant, eerst ghewoelt zynde an haren hals, elc met een coorde, zoo
dat zy niet gheroupen en con den ende vErsmoorden veel te eer, ende hadden
ooe ootmoedelie an Godt gheropen.. Dat cur t jonck ghastkin van Sente Ma-
rien-Lierde las altyts Pater-noster 'ende: Ave-Maria ende Credo in Deum, in
vlaemsche, ende en sprack niet vele anders dan dat men zeyde, dat men die
kinders easteyden zoude ende ooc niet te zeere; ende twas deerste, die up de
Ieere tscavot up dam, daer up loop ende met ghebonden handen, dwelc vele
vrsmt ghaf, maer den hanenman ghaf hemlien dhandt, als zy wat up de leere
waren. Zy waren in haer hemden, die zeer vuyl ende zwart waren, als byson-
der dat die van Sente Marien-Lierde an hadde. Waer uut te considereren es,
dat vele zulcke mesdoeners in groot er miserie ende aarmoede haer leven lee-
den ... » (*)

EREMBODEGEM. Valère Gaublomme.

\:

(*) Marcus van Vaernewijck: « Van die Beroerlicke Tyden in die Nederlanden
en voornamelyk in Ghendt 1566-1568» 10 Boeeken.

Ms. Uitgegeven door Ferd. Vanderhaegen. Gent 1872-1874. Tweede Deel.
7' Boek. blz. 257-258.
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Wonderbare genezing te Meilegemt toegeschreven
aan O.L.V. van Alsenberg (Brabant)

« In 't raer 1490 isser geweest eerien man tot Meleghem tusschen Aude-
naerde ende Gendt genaemt Jan Ghysels, ende hadde een jonghsken ge-
heeten met den zelven naeme: wiens moeder besich sij nde met melcken,
is dit kindt van sijne moeder gheweken, ende een stocksken in sijne handt
hebbende, heeft 't selve in sijnen mondt ghestecken, als of het hadde willen
spelen op de moesel (doedelzak). Soo ga ende is 't met een ongelnek geval-
len in den stock, soo naer door den hals, datter maer het vel en resteerde:
wa er door dat het een halve ure sonder kennis gelegen heeft. Maer den
vader ghehoort hebbende watter geschiedt was, is gheghaen uyt de smisse,
daer hij wrocht, ende denckende dat hij in het broederschap was van
O.L.V. van Alsenberghe, heeft sijnen toevlucht tot haer ghenomen: end-e
op sijne knien vallende, ende de H. Maghet sijn kindt aldaer opgedragen
hebbende, soo is het terstondt gesond'[ geworden, ende is gekomen met sij-
nen vader ende moeder in onser L. vrouwe kercke tot Alsenberghe, daer
doende sijne offerande op den 16' July in 't jaer voorgeschreven ». (Paste-
r esl archief van Alsenberg).

ST- GENESIUS-RODE.
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C. TH.

Onze Bibliografie
1. ALGEMEEN. - L. Reyntens, Het tiendenbezit der Gentse St Pietersabdlij

in de Xlle en Xille eeuw. - Collationes Gandavenses (Gent), 1952, Tom 1,
blz. 3-17.

Z.E.H. Reyntens, prof. in de Kerkgeschiedenis aan het Groet Seminarie te
Gent, schetst ons kort maar kernachtig in deze belangrijke studie een klaar
beeld van de toestand van het tiendenbezit vóór de gregoriaanse hervor-
ming, alsmede van het aanwerven van tienden onder de invloed der gre-
goriaanse hervorming, .en dit zowel in het algemeen als voor doeabdij in
concreto: Betreffende het. Land van Aalst vinden we er vermeld: Walter
van Bavegem, Razo van Gavere·, Arnulf heer van Mater, Theodoricus van
Oombergen. Gossuinus en Olivier van Schendelbeke en Egidius heer van
Zemmerzake als persoonsnamen en de dorpen Bottelare, Deftinge, Hille-
gem, Letterhoutem. Mater, Merelbeke, Roborst, Rozebeke, Schelderodel
Smeerebbe en Woubrechtegem.

2. ALGEMEEN. - J. Pieters, Rond de Sinte Maartensommegangen te Asper.
- Oostvlaamse Zanten (Gent), 1952, nr 2. blz. 25-34.
Het uitwerken van deze bijdrage reikt vaei verder dan de titel aangeeft.
Zeer lezenswaard is het uitstippelen van de St Maartensverering in een
ruim deel van het Land van Aalst. Eveneens Iezen we er de heiligen die
vereerd worden - met de kwaal waarvoor gebeeweegd wordt - op de' ge-
meenten in het Land van Aalst: Aalst, Bambrugge, Burst, Erpe, Herzeäe,
Kerksken, Lede, Moorsel, Onkerzele, Oombergen, Oor degem, St-Lievens
Esse, Velzeke en Woubrechtegem (arrondissement Aalst); Massemen en
Westrem (arrondissement Dendermonde); Bottelare. Balegem, Meûle,
ScheIderode (arrondissement Gent); 'Edela ra, Opbrakel, Ronse, Mater,
Melden, St-Martens-Lierde, Volkegem en Welden (arrondissement Ouden-
aarde).

3. ALGEMEEN. - A. Suys, Vlaamse Strijdkreet op het slagveld: van Sadowa
(3 Juli 1866). - Ons Heem, 1951, nr 6, Wintermaand, blz. 15'3.
In de tweede helft van voorgaande eeuw trokken vele arbeiders uit de
streek van Oornbcr gen-Hillegem op seizoenarbeid naar de steenbakkerijen
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in Duitsland. De kreet (of krachtwoord bij die zware arbeid) « kleemop »
(kleem = klei, dus klei omhoog geven) uit de mond der vlaamse arbeiders
verspreidde zich vlug onder de duitse soldaten van het aanpalende garni-
zoen en zo verder in andere garnizoenen, zodat deze uitgroeide tot strijd-
kreet der duitse soldaten op het slagveld van Sadowa.

4. ALGEMEEN. - A. Suys, Nog kruisen langs de wegen. - Ons Heem. 1951,
nr 6, Wintermaand, blz. 153-156.
Beschrijving van de kruisen geplaatst als aandenken aan verongelukten te
Mere, te Haaltert en te Hofstade.

5. ALGEMEEN. - N.V.D.B., De bevolking van onze streek in 1864. - Jaar-
boek van de Zottegemse Culturele Kring, 1950-1951, blz. 85.
Bevolkingsstatistioek van 47 gemeenten uit het land van Aalst.

6. ALGEMEEN. - René van der Linden, Walmen-Zondag. - Jaarboek van
de Zottegemse. Culturele Kring, 1950-1951, blz. 39-44.
Walmen-Zondag of Walmenbrand (ook Walmkebrand) is een zeer oud
volksgebruik dat thans nog - al is het in mindere mate als vroeger - in
de driEJhoek Geraardsbergen Nederbrakel en Zottegem onuitroeibaar
voortleeft. Dat dit stuk folklore vitaal verband houdt met Tonnekebrand
te Geraardsbergen is een onomstootbaar reit. Beide blijken gelboren te zijn
uit een strategische noodzaak: een noodsignaal om hulp, wat we nog lezen
in de legende desaangaande. De kern van deze legende kan o.i. best een
reëel gebeuren belichamen, als we rekening houden met de herhaalde
strijdtonelen tussen de Ieodale heren onderling en de middelen om hulp
in te roepen toentertijd primitief waren. Vuur in de duisternis, op de heu-
veltoppen, was het meest effectieve signaal. Graag hadden we, gezien dat
schrijver - die een geboren Brakelaar is - dit volksgebruik bizonder in
de onmiddellijke omgeving van Geraardsbergen wat meer had uitgediept.

7. BALEGEM. - R.K., Nog kruisen langs de wegen (Balegem) . - Ons Heem,
1951. nrs 3-4. Oogstmaand, blz. 84.
Kruis als herinnering aan het dodelijk ongeluk van graaf Ferdinand de
Lichtervelde in 1934.

8. BALEGEM. - Michel van de Vijver, De steengroeven van Balegem.
Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 1950-1951. blz. 57-70.
Naast enkele geologi che beschouwingen als inleiding, handelt deze uiteen-
zetting breedvoerig over het gebruik van de balegemse zandsteen en de
uitbating ervan op voornoemde gemeente en omliggende dorpen. Tijdens
de romaanse periode werden de meeste abdijen en kerken in het Gentse
in doornijkse arduin opgetrokken. Zuidwaarts Gent echter werd in de
kerkenbouw balegem e steen aangewend. De uitbating dezer steengroeven

- boekte haar record tijdens de gotische periode, alhoewel de vlaamse bak-
steen en brabantse zandsteen sterk concurreerden. Op het einde van de
renaissance en in d.e baroktijd diende de balegemse steen slechts nog tot
decoratief element in de baksteenbouw. In dit artikel onderlijnen we het
belang van de lange lijst kunstgebouwen. en dit vooral te Ge!1Jt, in bale-
gemse steen opgetrokken of waarin hij als decoratie werd ingewerkt. In
de 19' eeuw poogde men deze steen aan te wenden tot het plaveien van
wegen. De poging, om deze steen te gebruiken bij het restaureren van de
kunstgebouwen. eeuwen geleden in diezelfde steen gebouwd, mislukte met
de dood van de promotor ervan in 187l. Op dat moment is een eindpunt
gezet aan de historiek van deze eenmaal beroemde steengroeven, waar
thans struikgewas de laat te overblijfselen bedekt.

9. EREMBODEGEM. - Zo lee·ft Erembodegem. - Zondagvriend (Antwer-
pen), 1952, nr 47, blz. 12-13, met 16 illustraties.
De titel op zichzelf suggereert en resumeert de aard en de inhoud van dit
opstel: een beschrijving van de gemeente in sterk volkse trant, waarin het
accent bijna uitsluitend op de folklore en op het portretteren van enige ty-
pen wordt gelegd. Waarom niet enkele welgekozen interieurfoto's van de
prachtige, stijlvolle nieuwe kerk en enige wetenswaardige details van de
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bouw hierbij gepubliceerd? Dat heeft het lezend publiek bij deze repor-
tage heel zeker verwacht.

10. HILLEGEM. - M.A. Nauwelaerts, Het reglement van de school van HH-
legem anno 1783. - Oostvlaamse Zanten (Gent), 1952. nr 3, blz. 64-72.
Het schoolreglement dat hier in extenso gepubliceerd wordt, is wel belang-
rijk - zoals schrijver overigens in de inleiding zelf zegt - én om zijn
inleiding. én om zijn inhoud en ten slotte om de juridische gronden en
historische beschouwingen. Degel ijke bladzijden dokumentatie voor de
kennis van het dorpsonderwijs in de 18' eeuw.

11. LETTERHOUTEM. - G.J.G. de Graeve, Het onderwijs in de oarochre en
gemeente Letterhoutem. - Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring,
Ht50-1951, blz. 45-55.
Enige trekken uit de geschiedenis van het dorpsonderwijs vanaf het jaar
1764 tot heden.

12. NEDERBRAKEL. - Theo Brakels, Geschiedenis van Nederbrakel, Opbra-
kei en omstreken, - 1952. Tweede vermeerderde druk.
Dit recente werk bespreken we breedvoerig in het volgend nummer.

13. OPBRAKEL. - Zie Nederbrakel. nr 12.

14. RO NSE. - F. van ES, Plechtige open.ing van het Museum voor Oudheid-
kunde en Folklore te Ronse. - Oostvlaamse Zanten (Gent), 1952, nr 4,
blz. 96-97.
Een relaas van de opening en een beschrijving van het Museum te Ronse.
Lees van dezelfde auteur: « Even Voorstellen» in Het Land van Aalst,
1952, nr 5. blz. 240, waarin hij, O.a. het Museum bespreekt.

15. SCHELDEWINDEKE. - A. Cassiman, Boudewijn de pastoor van Schelde-
windeke. XIII' eeuw. - ·Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring,
1950-1951. blz. 79-83.
Boudewijn was pastoor te Scheldewindeke in 123<l. Hij heeft veel bijge-
dragen tot de stichting van het Clarissenklooster te Gentbrugge dat in 1290
naar de Keizerspoort te Gent verhuisde.

16. SCHELLEBELLE. - Schellebelle Potjesmarkt. - Oostvlaamse Zanten
(Gent). 1952, blz. 90-91.
Het gebruik op de markt aarden potje te verkopen raakte de laatste jaren
verloren. Het blijkt thans weer herop te leven.

17. ST-LIEVENS-HOUTEM. - X., Au Lion d'Or te Sint Lievens-Houtem. -
Jaärboek van de Zottegemse Culturele Kring, 1950-1951, blz. 73-78, met een
reproductie van de schandpaal.
Een greep uit het verleden van de gemeente. De schandpaal of pelerijn
op het marktplein was bekroond met een leeuw van goud. De. herberg,
rechtover ervan, inspireerde zich hierbij in de keuze van haar uithangbord.

18. ST-MARTENS-LIERDE. - Valère Gaublomme, De Lieve Vrouwkapel in
de Kartuizerkerk van St Martens-Lierde en de aflatenbrief van 1374 (n.s.).
- Mariaal Tijdschrift (Gent), 1952, nr 4, blz. 115-116.
Deze Lieve Vrouwkapel, die vanaf de stichting van de' priorij (1329.1352)
een dierbaar toevluchtsoord van gebed was geworden, zowel voor de inwo-
ners van het dorp en omgeving, als voor de kartuizers zelve, werd in 1374
door Gerardus, bisschop van Kamerijk, met bizondere aflaten vereerd.
Schrijver publiceert de nederlandse vertaling van het bisschoppelijk do-
kument.

19. ZOTTEGEM. - Nestor van ,«'en Bossche, Inventaris van het oudere archief
berustend in de archiefkamer o'p het stadhuis te Zottegem. - Jaarboek
van de Zottegemse Culturele Kring, 195<l-W51, blz. 86-94.
Het archief dat 156 nummers telt bevat: dokumenten betreffende het Land
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van Zottegem (bestuurlijke zaken en rekeningen); dokurnenten nopens de
Stad Zottegem (bestuurlijke zaken, Staten, gerneenterekeningen, rekenin-
gen der vrijmeesters van Zottegem, kr ijgsr ekerringen, rekeningen van
Onze Lieve Vrouwkapel van Deynsbeke, kerkrekeningen en armenreke-
ningen) ; dokurnenten betreffende de parochiën en heerlijkheden van het
Land van Zottegem, Zottegem-Buiten of de heerlijkheid van Bevegem (be-
stuurlijke zaken ,en rekeningen); Velzeke (bestuurlijke zaken en varia);
de familiefondsen Egmont en van Iseghern.

20. ZOTTEGEM. - Enkele nota's over onze schilders. - Jaarboek van de Zot-
tegemse Culturele Kring, 1950-1951, blz. 84.
Korte biographie van schilders die te Zottegem zijn geboren of er tijdelijk
verbleven, Arthur Respilleux, Jeanne Duchène, bekende' miniaturiste, en
Robert de Pauw, broer van Broeder Marès, de stichter van de St Lucas-
scholen.

21. ZOTTEGEM. - Nestor van den Bossche, Het wapen van Zottegem. -
Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 1950-195,1, blz. 29-38, met
5 wapen- en zegelreproducties.
Een vergelijken van de heraldische beschrijving van het wapen van Zot-
tegem bij geschiedschrijvers als L'Espinoy, O. Reyntens, de Potter en
Broeckaert en in het Boeck met den Haire, leidt tot het vaststellen van
heel wat tegenstrijdigheden. Steller zoekt de oplossing - die hij verder
verdedigt - in een soort compromis: Zottegem kreeg zijn oude kleuren,
doch de indeling van het schildveld bleef deze van het wapen der van
E'dingen's.

22. ZOTTEGEM. - Lean van Wymersch, Wetenswaardigheden over Zottegem.
- Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 195-D-1g,51, blz. 5-27.
Ere-secretaris van Wymersch brengt onder deze titel een beknopte histo-
riek van de Rederijkerskamer van Zottegem. Het eerste gedeelte van zijn
betoog, vertelt het een en ander over Het Rhetorica, het oude gebouw,
waarschijnlijk de oude lakenbal1e, die, na het verval van de lakennijver-
heid. voor korte tijd diende als lokaal van de rederijkersspelen. In 1829
werd dit gebouw eigendom van de gemeente. Vervolgens - en dit is het
meest interessante van zijn betoog - weidt schrijver uit over de aktiviteit
van het Rhetorica en van de latere Rederijkerskamer « De Zuigelingen van
Pollus ». Zo vermeldt hij o.a. de rederijkerstornooien te Geraardsbergen
(1548), Aalst (548), Wetteren (793). en de toneeltornooien te Geraards-
bergen (805) en Zottegem (835). Dit laatste tornooi heeft een bizonder
historisch cachet: bij de prijsuitreiking klonk de kreet: « Dat spoedig
Egmonts standbeeld rijze l ». Deze kreet, die in massa met een « het zij

- ZO}) beantwoord werd, baande de weg naar het standbeelden van de held
van Grevelingen.

ERElVIBODEGEM. Valère Gaublomme.

Wij vernemen met leedwezen het overlijden van dhr

Albert Fredericus Franciscus VAN POTTELBERGH
aannemer te Erembodegem-Terjoden

steunlid van onze ver-eniging.

De overledene die, ondanks zijn drukke beroepsbezigheden, altijd veel be-
lang gesteld heeft in Vlaamse culturele aangelegenheden, is van het eerste
ogenblik af een grote hulp gebleken voor Het Land van Aalst. Wij danken hem
inzonderheid het slagen van onze Gouwdag te Erernbodegem en het verschij-
nen van ons Erembodegernnummer.

De heernkundige ver-eniging HE:r' LAND VAN AALST betuigt aan de acht-
bare familie van de overledene hare oprechte deelneming in deze rouw.
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.Wie geeft een antwoord?
1) Kan iemand de afbeelding of de beschrijving 'mededelen van het wapen

der familie DE METS, inzonderheid! van Laurent de Mets, een gekend ge-
neesheer die in de 17de eeuw te Geraardsbergen nf Oudenaarde) leefde?

2) Waar bestaat er, tenminste VOOil"de 18de E. een lijst der monniken van
de abdij van Ninove, met vermelding van hun over lijdemsdatum (komen

niet voor in de parochieregisters van Ninove) .

3) Hoeveel bedroeg omstreeks 1820 te Ninove de « staak» en de « nieuwe
staak », als landmaten?

4) Wie bewaart thans:
a) de minuten van notaris Pietee=.Iozef DE DEYN, die te Ninove studie

hield in 1836;
b) die van notaris Jozef DE WINTER, die te Dsnderhoutern studie hield

in 1808;
c) die van zekere notaris DE WINTER, dia studie hield in 1823 te Ninove

of Denderhoutem, indien hij niet dezelfde was als de voorgaande.

5) M~n vraagt':
juiste datum en plaats van gebcarte en overlijden. alsmede datum der ver-
kiezing van a) abt Jan DAVID; b) Ferdinand VAN DER EECKEN; c) hun
opvolger (s) in de abdij van Ninove,

6) Wie graveerde op koper de plannen der stad en abdij van Ninove, opge-
maakt door Vaast du Plowiek. alsmede zichten op de kastelen van Zotte-

gem en 'Herzele, alle vier in 1641 door Ant. Sanderus gepubliceerd in zijn
FLANDRIA ILLUSTRATA.

'7) Werd de heerlijkheid! Zottegem met hare tien dorpen werkelijk tot baron-
nie en later tot pr ihsdom verheven? Zo ja, wanneer, waarom en door wie?
Zo niet, wanneer hebben de heren van Zottegem zich di'e titels toegeëigend?

8) Waren er in het Land van Aalst geen plaatsen waar de meierderjar-igheid
op een andere ouderdom dan 2:'> jaar verworven was?

9) Men vraagt een historische nota (uitgëstrektheid, grenzen, rechtsmacht,
aantal en lenen, enz.) over die heerlijkheid Ten Ber ghe te Woubrechtegem,
met de lijst der her en van 1500 tot 1795 (met verwijzing naar archiefbron-:
nen of schrijvers).

10) Welke was de waarde van de rijngulden vergeleken bij het Vlaams pond
gFOOt, het pond parisis, het pond tournois 'en de Brabantse gulden? Hoe
was de rijngulden ingedeeld?

11) Welke was de waarde van de: mijt, stuiver, het oordje, en van welke munt
waren zij oen gedeelte?

12) Waar zetelde de Private Raad in 1531 ?

13) Men vraagt genealogische inüchtingen (met reterten) over de familie VAN
LE;EBEKE, of DE LEEBEKERE (soms: Sleebekers. Slijbekkers) vóór 1700,
inzonderheid over Adam de Leebeker e, levende ca 1580, omgeving van
Wijnhuize of Haaltert.

14) Wie benoemde in werkelijkheid de voorschepenen, schepenen en leenman-
nen in 's Graven Propre vóór 1630, wanneer hun heer de koning van Span-
je was, als graaf van VlaandJeren ? Hoe en' wanneer, en voor hoelang wer-
den zij benoemd of verkozen. Was de baljuw voor het leven benoemd?
Waren al die ambten kosteloos of bezoldigd? Wijze van bezoldigen?

15) Hoe groot was het erfdeel der natuurlijke kinderoen en der overspelige kin-
deren in 's Graven Propre vóór 1630?
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