HET LAND
VAN AALST
TIJDSCHRIFT
VAN
DE
HEEMKUNDIGE VERENIGING
cc

Jaargang

•

HET LAHD VAH AALST»

VI -

1954

Nr 5.

lHlIIlIlIlIIlIIlIlIIlIIlIlIIlIIlIIlIIlIIlIIlIIlIlIIlIIlIIlIlIIllIIlIIlIlIIlIIlIIlIIlIIlIIllIIlIIllIIllIIlIIlIIllIIllIIlIlIIlIIlIIlIlIIlIIlI11I11I11115

==

I

==

I

ZONDAG

t

12 SEPTEMBER 1954

JAARLIJKSE GOUWDAG
11I11111111I111111111111I11I111I11I11111111I111111I11I11I111I1111111I11111111
van de
Heemkundige Vereniging van het Land van Aalst
te
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Dr L. Elaut: « Humanisten in het Land van Aalst»
Dr juns Vrederechter De Bruim : « Het Domein van
S. Adriaansabdij te Geraardsbergen ».
's Namiddags geleid bezoek aan de stad.
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De Bevolking van Geraardsbergen in 1693
Met de invallen van de legers van Lodewijk XIV maakte de bevolking van de Denderstreek een zeer bewogen en moeilijke tijd door.
Door de garnizoenen, de militaire bezettingen, het gedurig binnenrukken en voorbijtrekken van legerafdelingen, die alle hoofdzakelijk
leefden ten koste van de bevolking, kreeg het platteland vooral het
zeer erg te verduren. Vriend en vijand fourageerden het land, roofden de graanvoorraden. Meer dan eens dreigde de hongersnood wegens nijpend gebrek aan graan.
Met het doel de bevoorrading van de vijandelijke troepen te bemoeilijken gaf het landsbestuur herhaalde malen bevel aan de plattelandse bevolking om haar graanvoorraden na de oogst over te brengen binnen de wallen van de steden. Aldus meende men het graan
te kunnen redden voor de greep van de vijand en tevens de sluikhandel in graan, naar gebieden in de macht van de Fransen, gemakkelijker te bestrijden door een strenge controle over de binnengebrachte granen te laten houden door de magistraat. Het hoofddoel
was natuurlijk te kunnen beschikken over de onontbeerlijke graanvoorraden voor de eigen troepen. Maar het landsbestuur diende natuurlijk ook rekening te houden met de bevoorrading van de bevolking. Om zich duidelijk rekenschap te kunnen geven van de hoeveelheden broodgranen strikt noodzakelijk voor de bevolking was het
nodig eerst en vooral over te gaan tot volkstellingen (1). Deze gebeurden op bevel van hogerhand maar werden doorgaans uitgevoerd
door de plaatselijke autoriteiten. Deze tellingen gebeurden dikwijls
op zeer gebrekkige, onvoldoende manier (2). Dit was m.i. niet het
geval met de volkstelling uitgevoerd te Geraardsbergen in Februari
1693. De opneming van deze telling bleef ons gelukkig bewaard en
berust in het Rijksarchief te Gent (3).
Deze telling schreef een stadsklerk over in een smal registert je
van 66 fol. beschreven tot en met fol. 64 r. De aanhef op het eerste
blad lüidt: « Lyste ende declaratie van alle de familien met man
vrouw ende kinderen als dienstboden die binnen de stede ende poort
van Gheraersb(ergen) sijrrde welcke respectivelijck onder eedt hebben verclaert hoeveel graen sij alle veerthien daghen van noode hebben ende hoe veel graen datse noch hebben ende hoeveel sij vande
selve hebben verloeren desen 26 ten febr(uari) 1693)}. Vanaf fol. 2 komen vervolgens al de gezinnen aan de beurt. Hier een vb. « Pieter
1mbert vr(ouw) een kindt heeft verclaert alle veerthien daghen noodich thebben twee mokens en half cooren die van tijde tot tijde moet
(1) Voor nadere inlichtingen over de volkstellingen in de XVII en de XVIII
eeuw raadpïege men de degelijke studie van A. Cosemans, De Bevolking
van Brabant in de XVII en XVIII eeuw (Kon. Comm. v. Gesch., Brussel,
1939).

(2) z. A. Cosemans, o.c.
(3) RA.G., Inv. A. van Werveke, Geraardsbergen,
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coopen ». De scribent heeft echter niet voor alle gezinnen de preciese
samenstelling opgegeven. Hij vergenoegt zich in veel gevallen met de
opgave van het totaal aantal personen, dat deel uitmaakt van de familie, bv.: « Liven van der veeken sijne familie consisteert in vijf
personen die verclaert heeft alle veerthien daghen ... »
De gegevens uit het registert je geven ons onmiddellijk preciese
getallen over het aantal huisgezinnen en het aantal leden van het gezin (man, vrouw, kinderen, meiden, knechten). Er zijn in totaal, in
Februari 1693, te Geraardsbergen, 504 gezinnen met een totale bevolking van 2326 inwoners. De coëfficiënt per huisgezin is dus 4,61 (4).
Zoals wij boven reeds zegden vertoont de inhoud van het register
een mangel aan gelijkvormigheid. Slechts voor 283 van de 504 vermelde gezinnen beschikken wij, wat de samenstelling betreft, over
volledige gegevens. Er zijn onder deze 283 in totaal 240 volledige huisgezinnen (man en vrouw, met of zonder kinderen). Deze 240 huisgezinnen tellen samen 572 kinderen, hetzij 2,38 kinderen per familie.
Zo wij van deze 240 huisgezinnen de 45 kinderloze gezinnen aftrekken
dan hebben wij nog 195 gezinnen met 2,93 kinderen per gezin (5). De
verdeling van deze 572 kinderen onder de 240 gezinnen is als volgt:
Aantal gezinnen

Kinderen per gezin

%

45
41
47
46
27
21
8
3
1
1

o

18,75
17,02
19,58
19,16
11,25
8,75
3,29
1,25
0,41
0,41

1
2
3
4
5
6

7
8
9

240
Deze getallen vertonen zeer grote overeenstemming met de getallen die Levasseur geeft voor Frankrijk in 1886 (6).
Ook de weduwen en de weduwnaars worden vermeld. Er zijn er
in totaal 35 op 283 huisgezinnen (voor de overige gezinnen geen vermelding). Er zijn 29 weduwen en 6 weduwnaars. Dus ongeveer vijfmaal meer weduwen dan weduwnaars. De verdeling is als volgt:
(4) Cfr. A. Cosemans, o.c. Land van Arkel 5,20; Land van Geel 4,90; L. v. Herentals 4,60; L. v. Zonhoven 5; L. v. Turnhout 4,5; L. v. Rijen 4,93.
(5) Voor het huidige Frankrijk
komt Louis Henri, Mise au point sur la "na-"
talité Française (Population, blz. 207-208, 9' Jg., 1954) tot 2650 levend geboren kinderen op 1000 huwelijken, dus 2,65 per gezin.
(6) Volgens Levasseur was de verhouding
als volgt: 20 % kinderloze gezinnen, 60 % hadden 1 tot 3 k., 20 % 4 en meer (Pirenne, Les dénombrements de la population
d'Ypres au XV siècle, in: Hist. économ. Occid.
médléval) , blz. 474.
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Weduwen

Aantal kinderen

1
9

Weduwnaars

Aantal kinderen

°

6
2
5

1
2
3
4
5

2
1
1
1
1

1
1
3
4
7

29

72

6

18

6

Het is een algemeen bekend feit dat in de middeleeuwen het aantal meiden en knechten vrij aanzienlijk was. Dit is echter niet meer
het geval voor Geraardsbergen in 1693. Op de 283 huisgezinnen - ongeveer de helft van de bevolking - zijn er slechts 46 die over dienstboden beschikken. De verhouding is als volgt:
25 gezinnen
4

3
7
1
1
2

1
1
1

1 M.

totaal:

IK.
2 M.
1 M.
1 M.
1 M.

2
1
3
2

+
+

+

1 K.
2 K.
3 K.

M. + 2 K.
M. + Winkeldochter
boden
M. + 5 K. (7)

46

25
4
6
14
3
4

8
2
3

7
76

Er zijn 76 dienstboden op 1261 bewoners of 1 dienstbode voor 16,59
personen. Het percent dienstboden bereikt slechts 6,02 %. Dit cijfer
is zeer laag-te noemen als men het vergelijkt met de telling van 1693
in Brabantse plaatsen (8), bv. L. v. Turnhout 11,51 %, L. v. Lier 16,31 %,
L. v. Geel 9,88 %. Het klein aantal dienstboden te Geraardsbergen
is waarschijnlijk
te wijten aan de beroerde toestanden omstreeks
1693 (9).
Voor een totaal van 1261 bewoners (op de 2326) is de samenstelling als volgt:
Mannen
: 290
Vrouwen
: 323
Kinderen
: 572
Dienstboden:
76

of :
of :
of:
of:

Er zijn dus minder mannen dan vrouwen.
vrouwen voor 100 mannen (11).

23 %
25,61 %
45,36 %
6,02 % (10)
De verhouding

is 111,3

(7) Betreft een brandewijnstokerij.
(8) z. A. Cosemans, O.C., blz. 213-219.
(9) Voor de gebeurtenissen
in die jaren z. V. Fris, Geschiedenis
van Geraardsbergen,
blz. 213-219.
(10) 76 dienstboden:
47 meiden, 1 winkeldochter,
25 knechten, 3 boden.
(11) Pirenne, O.C., blz. 473, te Ieper in 1506 is de verhouding
onder de Poorterij: 120 vrouwen voor 100 mannen.
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Daar voor ruim de helft van de bevolking preciese gegevens voorliggen over de samenstelling van de gezinnen, menen wij de resultaten van dit onderzoek eveneens als geldig te mogen beschouwen
voor de totale bevolking van Geraardsbergen in 1693.
Vermelden wij hier nog enkele bijzonderheden over de bakkers
te Geraardsbergen in 1693. Het registert je vermeldt in totaal zes bakkers. Een dezer is terzelfder tijd brandewijnstoker. Drie bakkers verklaren dat zij om de veertien dagen 4 zakken verbakken, de vierde
bakker 3 zakken, de vijfde 2 zakken en de bakker-stoker 20 zakken.
Er zijn verder nog twee stokers, de éne verbruikt 24 zakken, de andere
4 zakken om de veertien dagen.

* " *
Het ligt voor de hand de cijfers van de volkstelling van 1693 te
vergelijken met een bron van groot belang voor de demografie nl. de
parochiale registers (12). In de bijlage vindt de lezer een tabel van
de geboorten en overlijdens van 1670 tot en met 1720.
Het gemiddeld. geboortecijfer per decennium bedraagt:
1670-1679: 108
1680-1689: 129,2
1690-1699: 137,7
1700-1709: 134,8
1710-1719: 152,4
Wij constateren, trots de lichte inzinking in het decennium 17001709, een aanzienlijke stijging van het geboortecijfer in het eerste en
het twee decennium van de XVIII eeuw tegenover de periode 16701679. Zo wij het gemiddelde geboortecijfer nemen voor de 25 eerste
jaren en de 25 volgende dan bekomen wij:
. 1670-1694: 121,88
1695-1709: 143,16
Indien wij op de totale bevolking van 2326 inwoners de algemeen
gangbare coëfficiënt van 35 0/00 toepassen dan komen wij voor 1693
tot een gemiddeld geboortecijfer van 81,10. Dit cijfer vergeleken met
de nauwkeurige geboortecijfers van de parochiale registers ligt veel
te laag. Het bereikt amper de 2/3 van het gemiddelde uit de periode
1670-1694!Wij besluiten:
1° De coëfficiënt zou, zo wij de periode 1670-1694nemen. in werkelijkheid 52,39 0/00 moeten bedragen.
2° Voor iedere periode van 25 jaar kan de coëfficiënt verschillen. Voor
de periode 1695-1709is de coëfficiënt: 61,54 0/00.
Deze coëfficiënten liggen dus zeer hoog. Zij liggen zelfs nog hoger
dan de coëfficiënten van Bürckheim (13), die van 1600 tot 1779 in perioden van 20 en 50 jaren per 1000 inwoners komt tot gemiddeld 38 à
52 geboorten.
(12) A.R. Gent.
(13) Hans van Werveke, De Curve van het Gentse
17' en de 18' eeuw (1948), blz. 40.
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Bevolkingscijfer

in de

Het gemiddelde sterftecijfer

per decennium bedraagt:

1670-1679: 47,2
1680-1689: 41,8
1690-1699: 54,7
1700-1709: 39,5
1710-1719: 54,7
In perioden van 25 jaar respectievelijk: 50,60 en 46,93.
Het sterftecijfer op een totale bevolking van 2326 personen aan
de coëfficiënt van 30 0/00 bedraagt 69,78, dus aanzienlijk hoger dan
het sterftecijfer der parochieregisters. De sterftecoëfficiënt berekend
volgend de cijfers in de dodenregisters geeft ons 21,75 doden per duizend (berekend op 50,60, het gemiddelde van 25 jaar). Voor deze troebele jaren van graannood en oorlog zeer gering te noemen (14).
Voor Zweden (15) zijn sterftecoëfficiënten voor de XVIII eeuw
bekend. Zij bedroegen per decennium:
1751-1760: 27,2
1761-1770: 27,6
1771-1780: 28,9
Hierbij dient echter aangemerkt te worden dat het Zweedse sterftecijfer voor gans de XIX eeuw lager lag dan in de andere Europese
landen.
Zoals dadelijk uit deze enkele gegevens blijkt zijn de parochieregisters wat de sterftecijfers betreft niet betrouwbaar. Wanneer men
weet dat de pastoors in hun aantekeningen veelal geen rekening hielden met het afsterven der jonge kinderen, moet men deze cijfers van
uit een heel ander oogpunt beschouwen. Het aantal kinderen vertegenwoordigt ongeveer 45 (, van de totale bevolking. Dit maakt 1046
kinderen op een bevolking van 2326 personen. Hernemen wij nu de
berekening van het sterftecijfer aan de coëfficiënt 30 0/00 op de volwassen bev-olking dan komen wij tot gemiddeld 38,4 doden per jaar.
Dit getal ligt lager, doch zeer dicht, bij dit der parochieregisters.
Wanneer wij echter bedenken dat onder de kinderen er ook zijn van
14 à 18 jaar, welke door de pastoors wel werden opgetekend, dan
compenseren beide verschillen zich. Zodat wij wel mogen zeggen dat
de sterfteregisters juist zijn wat betreft de volwassen bevolking.
In deze bijdrage onderzochten wij de demografische toestand van
Geraardsbergen in het jaar 1693.Het zou voorbarig zijn uit dit onderzoek algemene conclusies te willen afleiden. Dit zal slechts mogelijk
zijn na een grondig onderzoek, aan de hand van alle bruikbare bronnen, over een uitgestrekte periode. Wij hopen in een volgende bijdrage de demografie van Geraardsbergen nader te kunnen bestuderen
van 1600 tot omstreeks 1750.
NINOVE.

Wilfried Vangassen.

(14) Zo bedraagt
150 jaar later niettegenstaande
een veel betere kinderverpleging het sterftecijfer
in België voor de periode 1841-1850 nog altijd
24,2 O! 00 (Ungern-Sternberg
en Schubnell, Grundriss
der Bevölkerungswissenschaft
(Suttgart, 1950), blz. 312.
(15) Idem, blz. 320.
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BIJLAGE.

GEBOORTEJaartal

1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695

Geboorten

113
94
109
108
127
109
86
138
96
100
98
112
127
128
141
126
135
138
153
134
143
138.
152
124
113
143

GERAARDSBERGEN
EN STERFTELIJST
VAN
Overlijdens
43

32
27
81
31
40
59
73
47
69
52
54
25
36
74
50
33
30
·29
35
55
60
41
60
98
42

Jaartal

1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720

1670 TOT

Geboorten

1720.
Overlijdens

168
159
119
118
130
133
150
113
126
131
146
135
143
141
132
133
177
135
146
147
144
163
181
166
162

44
69
44
34
46
40
32
46
53
47
53
48
65
64
108
53
45
46
46
53
56
48
41
51
58
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Bezie het programma van onze

VIERDE GOUWDAG
te Geraardsbergen, op Zondag
12 September 1954, op blz. II
en stel uw intekening niet uit.
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Spotgezegden en zegswijzen
over en rond de Vier Uitersten
H

tt

Aan de spotnamen van de gemeenten hebben taalkundigen en
folkloristen sinds lang aandacht gewijd. Voor Vlaams-België hoeven
wij slechts te verwijzen naar het standaardwerk van Jos. Cornelissen (1), voor hetwelk F. Van Es nog menige aanvulling bezorgde voor
wat Oost-Vlaanderen aangaat (2).
Waar wij ons in dit verband tot een klein gebied beperken, stellen wij vast hoe wenselijk het is, niet alleen de spotnamen doch tevens alle luimige gezegden, spotrijmpjes en -raadsels die we uit en
over een bepaalde kring van gemeenten konden horen bijeen te
brengen. Zulkdanige verzameling doet gewoonlijk een betrouwbaar
vergelijkingsmateriaal aan de hand en voor de studie van het gesproken woord en voor een peiling naar de ondergrond van de spotgezegden.
Op de noordelijke grens van het voormalige Land van Aalst
liggen vier parochiën die, door de geringheid van hun grondgebied
en de vroegere armoede van hun bevolking, ongunstig afstaken
tegen die van het omliggende: deze zijn Secskamp, Smetlede, Impe
en Wanzele (3). Zij vormden tevens, tot in 1802, één der uiteinden
van het aartsbisdom Mechelen. Voor hem die daar als pastoor
aanlandde was de opgelegde verblijfplaats, ten overstaan van de
metcopolitane stad, even goed « tenden de wereld» als Parike of
als Ruien. Deze parochiën stonden bekend met een collectieve
spotnaam: de Vier Uitersten
(4).
Buiten.de kring van deze vier gemeenten en van hun naaste buren wordt de benaming nog zelden gebezigd. Het verdient wel de
aandacht hoe deze juist onder de geestelijkheid van ons bisdom het
langst is mondgemeen gebleven (5). Toen ik in 1908 in het college te
(1) Nederlandsche Volkshumor op Stad en Dorp, Land en Volk. - Antwerpen, 1928-1937 (6 Delen).
(2) Volkshumor.
Addenda en corrigenda.
I. Lijst der Spotnamen, in Oostvlaamsche Zanten, VII, 1937, 33-39 en 97-101; 11. Lijst der spotgezegden
en rijmpjes, ibid., VIII, IX en XI.
(3) Volgens rangorde, is hun oppervlakte
675 Ha., 403 Ha., 276 Ha. en 147 Ha.
Hun bevolking bedroeg, in 1829, resp. 972, 834, 683 en 532 inwoners; de
uitslag der telling 1947 gaf 2585, 1153, 780 en 932 inwoners.
(4) De gekende folklorist Isidoor Teirlinck, die op 2 Mei 1870 te Serskamp
zijn onderwijzersloopbaan
inzette, geeft in zijn opsomming
(Zuid-OostVlaandersch Idioticon, lIl, Gent, 1908, 379) Uitbergen op in de plaats van
Smetlede. Na 30 jaar zal zijn geheugen hem nopens dit détail hebben in
de steek gelaten; de missing werd echter door anderen overgenomen.
Het was Teirlinck die reeds vroeger enkele spotgezegden
over Serskamp
aantekende.
.
(5) Op een uithoekje van de Antwerpse Kempen, dragen de parochies Poppel, Ravels en Weelde gezamenlijk
de spotnaam van de drij goddelijke
deugden.
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Ronse met de oudste onder de leraars kennis maakte, merkte deze op :
<i gij zijt dan van de Vier Uitersten
» en schertsend
stelde hij me de
vraag « of Serskamp
de hemel is of de hel ». Hoewel ik sinds lang heb
ingezien waarop dit gezegde is gesteund,
zou ik hem nu nog op de
gestelde
vraag het antwoord
schuldig
blijven.
Want zelfs de betrokken
gemeenten
zijn het er niet over eens welke juiste rol de
volkshumor
aan elk van hen heeft toegedeeld
en ze schijnen
er
genoegen mede te nemen dat ze één van de vier uitersten zijn (5b.).
Laten wij samen nagaan hoe elke gemeente afzonderlijk,
met een
grotere of kleine dosis spot of humor, wordt afgetekend
en « uitgeschilderd ».
Over S met led e, waarover
tot heden geen enkel spotgezegde
werd genoteerd,
zijn er een ganse reeks bekend waarvan
sommige
nog algemeen gebruikelijk
zijn in het omliggende.
1) De neus afkuisen
tussen duim en wijsvinger
heet hier zich snulten op z'n Smetreeds of 'nen Smetleedsen (algemeen
o.m. te Wetteren, Oordegern,
Serskamp).
Te Wichelen hoorde ik: 'k ga mijnen Wanzeelsen nog 'ne keer bezigen, terwijl men te Schellebelle spreekt van 'nen Wettereer. Hierop
wordt gezinspeeld in het kinderraadsel :
D'er staat daar 'ne Wettereer
en hij smijt daar 'ne Wettereer
en de Wettereer staat er nog.
Te Smetlede zelf en ook te Impe zegt men: 'nen Papegemsen (Papegem is een wijk van Vlierzele, palend aan Impe) (6).
2) Toont een der spelenden
in het kaartspel
« een derde van de
negen », dan hoort men veelvuldig:
't is nog 'nen Smetleedsen;
'k heb er drij, van Smetlede: 'nen Smetleedsen
derden.
Zulke derde hoorde ik te Wetteren een paar keren noemen 'nen Serste Smetlede heet het 't is een van Serskamp-bos
en soms
'wordt er aan toegevoegd: hij is maar van den nacht geschapen.
Meer zelden hoort men o.m. te Oordegem: 't is een van serakampmolen (7).
kampsen;

3) Een

vrouw,

enigzins

ouderwets
of slordig in haar opschik,
is
of men wijst
haar
eenvoudig
thuis:
« Smetleadse
brosk » (gehoord
te Wanbroek welke tot onder de knieën reikt; deze uitik ook gebruiken,
rond
1938, t;:l.oor leerlingen
School te Aalst, doch hier zal ze wel ~ioor anzijn overgebracht.

gëkleed op z'n Smetreeds
't is een van Smetlee.
Een
zele) is een korte
drukking
hoorde
van de Middelbare
dere schoolgaanden
4) In dezelfde
(5

lijn

ligt

de zegswijze

die ik hoorde

te Schoonaarde

b.) De pastoors van Impe beweren dat hun parochie de hemel is, al ligt
zij in een diepte, zich beroepend op het feit dat in de Dorpstraat een
zeer oude herberg bestaat, met als uithangbord «In het Hemelrijk»
(Red.).

(6) In West-Vlaanderen noemt men deze doenwijze : een Zillegemse (Zedelgem) zakdoek (bezigen).
(7) Een slag waarop men bij het wieskaarten
niet had gerekend noemt men
alhier eentje van Mespelare (M. is de kleinste gemeente van het Dendermondse).
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(1951) : hij loopt daar weer met stro en stront
te Smetlee.

in de kloppers

lijk

5) Pak, 't staat daar, zeggen. ze te Smetlee wordt, meestal in landbouwgezinnen, nog herhaalde lijk gezegd om de genodigde aan te
manen aan tafel « niet beschaamd te zijn» en te doen « lijk of hij
thuis is».
6) Gedraagt een der jongens zich in huis wat al te bont, dan vermaant de moeder: « onbeschofterik, waar zijde gij gekweekt? alzo eerx bosverken » of ze vraagt kom de gij misschien uit de Smetleedse bossen? Wij weten nu eenmaal dat, in vele zegswijzen. bossen en achterlijkheid
dezelfde betekenis hebben. Tot de Winter
1914-15 was Smetlede nog ten groten dele bebost; een uitgestrekt
bos op de grens van Smetlede en Serskamp (r:eeds vermeld in een
akt van 1152 als « silva que dicitur Dict ») werd in 1945 r:og gercoid.

7) We zou'n beter zonder weer zijn lijk te Smetlee wordt algemeen
gebruikt, terwijl men alleen vare ouderlingen hoort '1 is 't schoonste weer van heel aa Smetlee (= Oud-Smetlede, een wijk gedeeltelijk behorend tot Smetlede en tot Oordegem).
Het is niet alleen Smetlede dat met het weder geplaagd wordt; aldus
hoorde ik te Schoonaarde, in 1950: ge zoudt beter zonder weer zijn
gelijk te serskamn, Hel verhaaltje van de pastoor, die op de predikstoel afriep dat « de processie zal uitgaan als 't weer is », wordt
ook in deze streek als verklaring van het spotgezegde aangegeven.
Vooral aan kleine gemeenten schijnen dergelijke zegswijzen beschoren; aldus vinden wij ze terug, voor het Land van Aalst, aan het adres
van Pollare. van Baardegem, van Okegem, van Parike (8).
8) Te SmeUede i,n' de poreibossen, gewoonlijk aangevuld met waar
ze d'ezels kerten met 'nen eegdetand. Dit l( ezels kecten » hoorde
ik ook door gewezen militairen (boven de 60 jaar) in verband beengen met Konterket, een wijkje van Beveclo, De betekenis van het
gezegde valt nog nader te onderzoeken.
9) Het gezegde Te Smetlee heeft 't vravolk een put in de bille wordt
soms verduidelijkt
met: van er de jeneverfles op te dragen (of
op te hangen). Spotzuchtigen weten hierover zelfs uit te weiden
en houden staan dat de vrouwen van Smetlede, die naar Serskamp
een kcuikje jenever kwamen halen (9), dit onderweg gedeeltelijk
leeg dronken en het aan de Dikte met water uit het beekje aanvulden.
10) Te Smetlee weten ze niet wanneer hun kermis valt. Stelt men
hun de vraag, dan antwoorden ze: « acht' dagen na Oregem» (Oordegem). Hun kermissen hebben dus plaats « acht dagen na Blaa
Kanne », de bekende wijkkermis te Oordegem, op de Zondag vóór
O.L. Heer Hemelvaart) en « acht dagen na hun grote Kermis» (de
(8) A. GITTEE. Steden en dorpen tegen
125 en vlgg.
(9) De stokerij van Charles Hoebants, te

elkander, in Volkskunde, V,

1892,

Serskamp opgericht in

vond

1851,

te Smetlede haar beste afzetgebied.
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laatste Zondag van Augustus). Doch als het Oordegemsen zijn die
hen hiermee plagen, wordt wel eens op de man af geantwoordt : « acht
dagen nadat ons savooien gestolen worden» (10).
11) Wanneer er één aan het werk is terwijl
kijken, dan gaat het hier op zijn Smetteerts.
Te Serskamp

er twee staan op te

hoort men ook wel, doch meer zelden:

't is hier op zijn

Schellebels.
12) Klaagt iemand àat hij pijn heeft. dan volgt dikwijls de opmerkir•.g: afzien is niets, dat kunnen ze te Smetlee van achter d'haag,
of van achter de gordijn.

13) Het rijmpje « Smetleedse
brakken luizen mee zakken luizen mee hopen - ge komt z'at naar Impe verkopen », vooral, tot
de Smetleedse schooljeugd gericht, zou, spijt zijn lokale tint, gemeen
goed zijn. Rond 1910 hoorde ik het nog herhaaldelijk de kinders van
Wetteren-Boskant naroepen door de Serskampse schoolgaanden.
Aan -de inwoners van Ser ska m p wordt vooral de mindere
hoedanigheid van hun bodem herinnerd en aangewreven.
1) Te Serskamp waar de mussen vernongeren in de terwenoogst was
vroegec in al de omliggende gemsenten mondgemeen, Met dezelfde betekenis hoort men soms: waar de musssen op hun knienen
moeten zitten om aan de tarwe te kunnen. De Serskampenaren
veezetten zich tegen deze spot met een antwoord zoals: « ze groeit
er te groot en de mussen en krijgen ze niet door hun keelgat ». Op
de persoon af hoorde ik ook antwoorden: « het zijn toch de Schellebelse (of Smetleedse) schooiers die hier achter boterhammen kommen».
De gemeente ligt op de grens van de Zandstreek en, behalve op
de wijken Billegern en Boeigem, langs de kant van Wichelen, is de
grond weinig geschikt voor de teelt van tarwe.
Onder al de parochies van het Land van Aalst waarover de geschiedschrijver Cornelius Van Gestel handelde, is Serskamp wel de
enige waarvan hij de bodemgesteldheid aanhaalt. Als pastoor van het
naburige Westrem, van. 1687 tot 1726, was hij herhaaldelijk. vlak door
de bossen, op bezoek gekomen bij de proost van het klooster van Tussenbeke, die meteen pastoor was van Serskamp. Er zal wel een
schalkse spot schuilen onder zijn getuigenis: Hic pagus est ... ex aliqua sui parte sylvosus, & gleba non adeo felice, utpote qui myricetum
olet, dat we vrij doch juist vertalen: {(de ene kant is 't bos en de
bebouwde grond is niet van de beste; 't is altemaal heide wat men
daar riekt)! (11).
2) Andere gezegden, zoals daar waait de Iechtlnk in de gebuurte
of als 't waait stuift te Serskamp de lochtink weg (door mij nog
Historia sacra et profana archiepiscopatus
Mechliniensis. - Den Haag,
1726, D. Il, 274. - Toen de parochie in nijpende geldnood verkeerde,
leende hij haar op rente een bedrag van 388 gl. 6 st. « den penninck
sesthien » (Parochielasten; S.A.G. Wichelen-Serskamp,
nr 340).
(11) Geschiedenis' der gemeenten van Oost-Vlaanderen,
IV' Reeks, 11, serskamp. - Gent, 1891. 20.

(l0)
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gehoord te Oocdegern in 1951), 's Zomers zoent het (=zou het) te
Serakamp alle dagen moeten regenen en 's Zondags twee keren
wijzen alle op de vroegere dorheid van sommige kouters. « 't Is
't schoonste weer van Serskamp » hoort men dikwijls met instemming zeggen bij een malsen zomerregen.
3) Arme grond, kleine bedrijven, dus tevens een betrekkelijk gering aantal paarden. De landbeuwees hadden er vroeger de naam
van de osseboeren. Het gezegde strookte wel met de werkelijkheid.
Nu nog weet men er over te spreken hoe onze boeren de ossen tot
een gewicht van 800 tot 900 kilos konden opdrijven. Ze waren een
rechtmatige trots van de landbouwbevolking en op het Kermisprogramma van 1884 komt de Ringsteking met ossen nog voor onder de
vermakelijkheden.
4) Het spotgezegde te Serskamp luidt men' noen in 'nen biekorf
is waarschijnlijk heel oud en wordt niet meer gehoord. Het werd
genoteerd door Jan Broeckaert, die alhier van 12 Juni 1867 tot 22 December 1875 het ambt van gemeentesecretaris waarnam en als Wetter-aar dit herhaaldelijk zal gehoord en misschien nog gebruikt hebben.
5) Rijk Setskamp werd door F. Van Es opgetekend (12). Ik zelf
heb de zegswijze, wellicht niet als spot bedoeld, nooit gehoord; ik
haal ze aan om er op te wijzen hoe nu nog nieuwe uitdrukkingen en
gezegden ingang vinden en de oude verdringen. Het is immers slechts
de 65 laatste jaren dat de boomkwekerij, waartoe onze grond zich
uitzonderlijk leent, hier vaste voet kreeg en onder de bevolking veel
welstand heeft gebracht (13). De schoennijverheid dateert hier slechts
van de jaren 1920.
Zelfs sommige gehuchten hebben of hadden alhier een speciale
faam. De wijk Anker droeg 60 jaar geleden de bijnaam van klein
Wetteren, omdat de huizen daar dicht aaneen leunden en er een
::-ij werkmanswoningen
was gebouwd. Het Wolfgat wordt. zelfs
door 'de gemeentenaren, nog genoemd 't klein Geel (14) en uit de
mond van ouderlingen hoort men nu en dan nog zeggen dat het
Wolfgät alle tien jaar zijnen zot moet leveren. Het eerste gezegde,
staat in verband met de Bruine Kruiskapel welke, tot het begin
van de' vorige eeuw, op dit gehucht stond en, naar het getuigenis
van Van Gestel, druk bezocht werd door koortslijders en zwakzinnigen (15). Proper eJli net lijk de meisjes van, Boeigem gaat terug
(12) loc. cit., V, 1930, 107.
(3) Hoewel fel ingekrompen
ten gevolge van de heersende crisis in het bedrijf, besloegen de boomkwekerijen
hier in 1953 een oppervlakte
van
69 Ha. 18 a. (w.o. 41 Ha. door de fruitboomteelt
en 20 Ha. door de kweek
van sierbomen en -heesters zijn ingenomen).
(14) In de nabijheid heeft ook de gemeente Wieze de bijnaam van klein Geel,
volgens A. Vincent (Les noms de lieux de la aergtque, Brussel, 19~-7,47)
omwille van de locale verering van S. Salva tor.
(15) ... a febricitantibus
multum invisitur et frequentatur,
... magnus est illie
aeeursus vieinorum (Ioc. ctt., Il, 276). - Over de Bruine Kruiskapel,
zie
J. PIETERS. Een Reliek der Collegiale Kerk van Eyne te Cherscamp, in
Handelingen Oudheidk. Kring van AUdenaerde, VII, 1929, 385-392.
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naar de tijd waarop de boerendochters van deze wijk door hun meer
verzorgde kledij gunstig afstaken tegen de armtierige bevolking van
het Dorp. Op de wijk Billegem, tegen de treinhalte van Serskamp,
werd in 1937 een vuilnisbelt aangelegd. Toen gedurende de laatste
oorlog kolenschaarste begon te heersen, werden de vroeger uit Brussel en voorsteden aangevoerde massa's huisvuil uitgezift en wekelijks
werden duizenden kil os brandstof van daar uit weggevoerd, zelfs naar
Aalst en naar Gent. Er wordt wel gespot met de mannen van 't
stort en met hen die ec dichtbij wonen, doch dezen waren toen
rechtmatig fier op hun « koolmijn ».
Ik zei reeds dat geen der vier « uitersten » in een der vier gemeenten gelocaliseerd is. Alleen Wan z e l e zou hieraan uitzondering maken.
1) Vroeger zou dit dorp de naam gehad hebben van d'hel!e, Dit
belet niet dat, minstens de laatste 50 jaar, de uitdrukking 't heilig
Waanzeel mondgemeen is. Zou de zoeterige spraak van de bewoners
of de langgerekte klinkers in hun tongval, een overgang naar het
Aalsters en Brabants dialect, hiertoe aanleiding geven? Of is het te
wijten aan de eenvoudige, ietwat kwezelachtige opschik van de vrouwen (16), die tot 30 jaar geleden hier wel de aandacht trok? .

2) 't Heilig Waanzeel en viva Mijnheer Goris, dat Ik alleen uit de
mond van ouderlingen vernam, zou volgens sommigen teruggaan op
de viering van een burgemeester.
3) EI" is een wit peerd gepasseerd: )t zal kermis zijn te Wanzeel of
nog 't is weeral kermis te Wa'nzeel; er is zeker een wit peerd gepasseerd?
wijzen: er op hoe de twee gemeentekermissen
hiec korte
tijd na elkaar komen: de Wafelkermis, op de Zondag na 16 Augustus
(op Sint-Rochus is het de biddag der parochie) en de 3" Zondag van
September.
.
4) Het veelvuldigst komen echter de zinspelingen voor op hun
go-uden Ma:homet. Wat die Mahomet juist is, schijnt niet heel goed
vast te staan, zelfs niet voor de betrokken inwoners van Wanzele:
een gouden zetel, een gouden stoel, een gouden standbeeld. Een goedgelovige ouderling van het dorp licht me in : « Hij zou wel minstens
50 Kg. wegen; als ze (wie bedoeld worden zegt hij niet) hier kwamen
vechten, vóór Christus geboorte, hebben ze hem moeten achterlaten ».
Over de juiste vindplaats weet men alleen te zeggen dat hij « verborgen is in de schaduw van den toren» (17).
De Gouden wieg te Mespelare. elders de Gouden koning, de Gouden Saraceen, de Gouden halveman (halvemaan ?) zijn als zoveel va(16) Vergelijk 't heilig Essche, volgens F. Van Es (loc. cit., IV, 1929, 59) om
de kwezelachtige opschik en de' zwarte kousen van de vrouwen.
(17) De sage werd opgenomen door DE POTTER en BROEKAERT. Geschiedenis der gemeenten van Oost-Vlaanderen.
Wanzelej ter plaatse is meer

dan één variante in omloop.
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rianten van één zelfde sage uit de reeks over de weggeborgen schatten (18). De te Wanzele gelocaliseerde sage heeft aanleiding gegeven
tot een spotgezegde. Is hier iemand bezig aan het graven of aan het
gr.achten ruimen, dan wordt hij wel eens aar:gesproken:
zoekt
g' achter Mahomet?
5) Wanzele is in het bezit van een torenuurwerk,
dat echter sedert mijn kinderjaren
stil ligt. Men verdaagt (= verduwt) daar
de wijzers van d'hortoge mat een prirtceskudde. Lustige spuiters
van Serskamp, die bij gelegenheid van een kermis (in 1924 of 1925)
aanstalten maakten om de wijzers met behulp van een boonstaak te
verduwen, wekten de verontwaardiging
op van oud en van jong Wan-.
zele en mochten het op een lopen zetten.
6) Waar een kind met rost haar ter wereld komt, hoort men (aldus
bevestigde mij een geneesheer van' 60 jaar) in het omliggende herhaaldelijk door de vroedvrouw of door een der aanwezigen zeggen:
't is hier nog enen op zijn Wanzeeis. De gemeente heeft de faam
« veel rostekoppen » te tellen; het zijn overdrijvers
die beweren
« niets dan rostekoppen ».
Het kinderrijmpje:
en het ander:

Rostekop in d'helle gedopt
de duvels exerceren d'er op
Rosten wa'moede kosten
'k zal ou kopen
om achter mijn hondekerre te lopen

worden in de omgeving niet uitsluitend gebruikt aan het adres van
Wanzeelse rosthartgen. Deze vermeende eigenaardigheid wordt nog
met andere kleine gemeenten gedeeld, in de streek vooral met Uitbergen (over de Schelde) (19).
En ovér l m p e horen wij in dit opzicht minst gewagen.
1) Het is August

Gittée die, naar ik meen, het eerst voor zijn. inwoners de spotnaam heeft genoteerd van de Omleegvallers
(20).
Alfons De Cock beweerde dat deze spotnaam waarschijnlijk zou zinspelen {(op een of ander koddig avontuur, waarvan ons de bijzonderheden ontbreken 11. Andere folkloristen hebben, op hun beurt, deze
spotnaam in hun verzameling opgenomen. Ik zelf heb geen zeg spersoon aangetroffen die zijn gebruik heeft kunnen bevestigen, hetgeen
er zou op wijzen dat het gezegde, zo het ooit gangbaar was, reeds
lang in onbruik is gevallen.
2) Wel hoorden we hier en daar, o.m. te Lede en te Serskamp, dat
men te lmpe 'nen halven kluit moet geven om achter 'nen pileer
(18) Te vergelijken
o.m, met de Gentse Schatsagen,
bij P. DE KEYSER. De
Gentse sagen, in Volkskunde,
L, 1949, 66-68.
(19) In de omgeving van Wanzele worden de inwoners van dit dorp dronkaards
genoemd en als hoogmoedigen
aangeduid:
Hovaardig Leê, Wanzele doet
mee (Red.).
(20) loc. cito (Volkskunde,
V, 1892), 133.
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te zitten. Doch in hoeveel kerkjes van het Land van Aalst zijn de
pilaren niet overbodig! Begin maar met Smetlede en met Wanzele
en ook met Serskamp; in de laatste gemeente is het sedert 1856 veranderd, toen men het kerkje uit de XI" of XII" eeuw heeft afgebroken
en vervangen heeft door een andere ... met pilaren, naar men beweert tot afgunst van hun naaste buren.

3) De patroonheilige van Impe is Sint Denijs en de kermis valt
hier dan ook tamelijk laattijdig: de Zondag na de g" October. In
randgemeenten zegt men dat de vliegen worden in 't brood gebakken met de kermis t' Imp.
Van Serskamp, waar de Grote Kermis wordt gevierd
op de erop volgende Zondag, hoorde ik wel zeggen:
den er in de rogge gebakken.

op 9 October of
de vliegen wor-

4) Te Impe hebben ze 'ne wipneus, omdat z'hem afkuisen met het
bovenste van hun. siand en aldus de neus naar omhoog wrijven. Dit

zal wel een rechtstreeks verweer zijn van de mannen van Smetlede,
die ook, in de volksmond althans, hun eigenaardige manier hebben
om de neus te kuisen.
5) t' Imp in de porethossen dcar stoan dikke bukken (= beuken)
is een gezegde dat men alleen hoort vanwege de Smetleedse schooljeugd aan het adres van de rakkers van Impe, waarvan ze het hun
opvallende verschil in de uitspraak in het belachelijke willen trekken (21).
Terloops heb ik reeds enkele verweergezegden aangehaald. Het
zal niemand verwonderen dat de aanpalende grotere gemeenten, die,
naar de mening van de achteruitgestelden, op de dorpjes van de omgeving en vooral op hun bewoners minachtend neerkijken, nu ook
precies geen vleinaam hebben meegekregen.
In de folkloristische litteratuur hebben de Wet ter a ars
de
naam van haringen. De spotnaam zelve, die ze zouden te danken
hebben aan hun lievelingskost, is sedert meer dan vijftig'1 jaar in
onbruik geraakt. En toch is hiervan iets overgebleven : een gedroogde haring wordt in het omligende, o.m. te Serskamp en te
Smetlede, algemeen genoemd een Wetters butstik of 'ne Wet,tereer.
De inwoners van deze gemeente hebben ook de naam van
schooiers of bedelaars te zijn en hierin delen ze de « reputatie })
van de mannen van W i c hel en. Een oude vrouw, geboortig van
Uitbergen. zegt me volgend rijmpje uit haar jeugd (circa 1885) :
Wichelen,

Kalken, Overmeer
staat de bedeteer.

Te Wetteren

Wellicht geldt het hier een te Uitbergen
het spotrijm :
(21) Te Wanzele heeft
stinkt
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(Red.).

men het laag

aangepaste variante

op met Irnpe : Wanzele

blinkt,

van

tmpe

seneueneue,

Wetteren-veer,
Kalken-Kruisen,
Overmeer,
Uitbergen,
Berreleer,
Te Wichelen staat de bedel eer.

Led e moet het of, juister moest het vooral verduren van Impe
en van Wanzele. Gittée gaf de naam op van hoovaardige boeren,
elders spreekt men', van hoogveerdig Lede.
De schooljeugd van Impe, die vooral met deze van V 1 ier z e l e
in aanraking komt, noemt deze laatste: de beren (22).
Polkaboeren
schijnt vroeger de naam geweest te zijn van
Oor d e gem,
omdat de inwoners hier veel maïsmeel gebruikten
in hun pap, de zg. polkapap. waarover wij de oudste mensen van de
parochie herhaaldelijk hoorden praten. Het meest r-chter horen wij
aan hun adres het rijmpje boven halen over hetgeen de klokken van
Oordegem vertellen:
Rijk Oordegem,
Arm Westrem,

Plattsburse

Bavagem.

Dit nog mondgemene rijmpje is vooral bedoeld als minachting voor
de klok van Westrem; 't gaat lijk te Westrem. luin wordt aldaar
(en o.m. ook te Serskamp) gezegd om te bedoelen dat een werk lastig
aan gang of traag vooruit gaat. Vooral echter wordt het door de Oor-"
àegemsen gericht aan Bavegem, met wiens inwoners ze nu juist niet
op een vriendschappelijke voet leven, te oordelen riaar de uitlatingen die we in sommige omstandigheden konden opvangen op het
speelveld van de plaatselijke football-clubs. Beide gemeenten staan
nog tegenover elkaar op dit nieuwe terrein! Hun naijver, ingegeven
door dezelfde constante, is afgegleden naar de spelgelegenheden, en
komt daar tot uiting in spotlust en volkshumor.
Met Bavegem en Westrem geraakten wij reeds buiten de -kring
van de-Vier Uitersten en van hun naaste buren!
Onze bedoeling was niet uit het overzicht van deze spotgezegden
enig besluit te trekken. Het mondeling onderzoek deed ons vaststellen dat de' eigenlijke spotnamen voor gemeenten zo goed als uitgestorven zijn, althans volgens ze in de gekende verzamellijsten werden
opgenomen. Doch in elke streek hoort men, in de volledige gamma
van geestigheid en plagerij tot spot en venijnigheid, veel gezegden
die nog springlevend zijn in de volkstaal en die niet werden aangetekend. Wij hebben deze voor een viertal gemeenten willen bijeenbrengen en ze plaatsen in hun heemkundig kader.
SERSKAMP.

(22)

nonu

J. Piete·rs.

den ueern, XIX, 249.
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Bona et jura Monasterii
Haffligemensis
1lllllllllllllJJlllllllllillIlllIIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111

(VERVOLG)

ANDERLECHT

et VLES!ENBEECK.

(a)

(43)

Anderlacum medio lapide a Bruxella
Petro sacrum.

jure crvium gaudens est Divo

Diplomata
1086 Henricus Anderlensis subscripsit confirmationi Hafflighemensi.
1168 Walterus de Bruxellis contulit nobis 20 benaria in Anderlecht
quae 1169 confirmantur a Duce Godefrido Hl.
1173 idem Walterus dedit nobis suam decimam, a progenitoribus hoereditaria successione acceptam.
1214 Petronilla pro anniv. suo de dit nobis decimam suam, ex qua una
tertia tantum pro Hafflighem 2/3 pro Foresto: poterat redimi
sed non invenio redèmptam. Si redimeretur, ex pecunia illa alia
bona emenda erant ad refectiones implendas.
1234 Henricus de Wembelne vendidit nobis tria bon aria, quae feudalis
Waltera de AA et duo allodalia, quodlibet bonarium sub censu
2 denar.
1254 Jo(ann)es de Anderlecht factus noster Monachus contulit domistadium ibidem cum pertinentiis.
1307 Heileweidis relicta Jo(ann)is Hermanni senioris dedit nobis annue 40 soli dos, pro quibus oppigneravit 6 jornalia terrae in loco
ter Haghen.
(a) ..Anderlecht, op een halve mijlpaal van Brussel, geniet burgerrecht
en is
toegewijd aan St Pieter.
1086 Hendrik van Anderlecht
ondertekent
het charter van Affligem.
1168 Walter van Brussel schenkt ons 20 bunderen land te Anderlecht, wat
in 1169 bevestigd wordt door hertog Godfried HL
1173 Dezelfde Walter geeft ons zijn tiende, door zijn voorouders
als erfgoed aanvaard.
1214 Petronilla
geeft ons voor haar jaargetijde
haar tiende, waarvan één
derde voor Affligem en twee derden voor Vorst; zij mocht worden
. afgekocht doch ik vind ze niet afgekocht. Indien ze werd afgekocht
moest met dat geld ander goed worden gekocht teneinde de nodige
herstellingen
te kunnen doen.
1234 Hendrik van .Wemmel verkoopt ons drie bunder-en, leen van Walter
van Aa, en 2 eigen goederen, al die bunderen mits een jaarcijns
van
2 denarii.
1254 Jo ïhann ies van Anderlecht, onze monnik geworden, schenkt ons zijn
erf met aanhor igheden.
1307 Heileweidis, weduwe van Johannes Herman de Oude, geeft ons 40 solidi jaarlijks,
waarvoor
zij 6 dagwand land verpandt
ter plaats Ter

Haghen.
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1573 is gemete eene weyde les Brusselles aupres d'Anderlecht dict a
Ceurenghern t. 7. Rek. pag. 213.
1803 werd hier tot pastoor benoemd Jo(hann)es
Antonius Van Buggenhout.
Den ligger 1603 pag. 89 V(er)so gheeft de paelgenoten van de goederen
op Anderlecht, et pag. 94.
1650 in octo(ber)

in de generale meting he der landen, syn alhier, alwa er de maete is van 16 voeten ende soel de roede, bevonden als
volgt.
1") eenen bempt gelegen in twee stucken, de straete daer door 100pende groot ontrent 3 B. Dat land (meen ik) ligt op Neerpede.
Zie Pede.
2°) item te Hillishout op t' Melckeveldt 3 D. 50 RI
3°) item aen den Meykboom op t'Metselborreveldt
1 D. item ib. 4 D.
in den anderen prysyeboeck wort de tweede artikel genoempt te Hellesput. ende den 3 art. seght, mylenmeersch, ende in dry art. 5 D. op
t'selve metselborreveldt.
1585 20 jul(i) hebben wy vercoght aen Anthonius Aerts mulder sekeren bempt gelegen by cureghem onder Anderlecht by Brussel groot
ontrent 7 Daghwant voor tl. 530. hetzelfde staat in de Rek. aller goederen pag. 103.
RIB 1657 pag. 8 VI is 3 % D. te hilleshout op t'melckveldt tot Anderlecht vermangelt aen den heer de Warnand. Er wordt niet gezegd tegen welk land. Zie echter Itterbeek en Laken waar dergelijke ruilingen in dat jaar vermeld staan.
RIB 1687 en later vind ik gegeven aen de Pastoirs van Anderlecht
ten behoeven van den cathechismus 20 gulden, ende RIB 1689 fol. 57
vinde ick voor t'jaer 1690 pastor den heer Haen, en voor t'jaer 1691
heer de Rauw maer ick en vinde niet waer uyt dit voorkomt, als oock
de twee byvoegsels.
maer RIB 1690 staet dat het een rente was tot
dat eynde gestelt.
(44)
1693 e.l};de1694 is betaelt geweest den heer Wuydts Pastor maer RIB
1708 en staet dese rente niet meer.
VLESENBEKE.
1650 in de generale metinge der landen staet pag. 71 Relesenbeke,
maar die plaats vind ik nergens; het is ook niet Releghem, afhankelijkheid van Wemmele : over die plaats gaat het op blz. 33, waar Vlesenbeke tussen Anderlecht en St Pieters Leeuw komt. De patroon,
de abt van het H. Graf, hield er het grootste gedeelte van de tienden (1).
Daar staat dus: op t' Neerveldt op den groeten winckel 2 B. 1 D. 99. RI
item op t'waterputveldt
2 D.
1402 of 1403 werden hier drie bunders verworven. diploma.
(1)

P

RIA.

trus

p. 71 -

1803

.Io Chann les van

succursalis sub Lombeeck B.M.V. in Vlesenbeke Peder Bor ght.
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in een anderen pryseboeck staet claer Vlesenbeke; ende aldaer volghen die twee voorgaende posten, maer den tweeden staet 2 D. 20
RI. (2) dat wy aldaer thiende hadden blyckt uyt den register vant
jaer 1410 alwaer pag. 57 staet: Wouter coppens van de thiende van
Vlesenbeke 2 mudde rogge, item 2 mudde evene.
item in den register van 1456pag. 230 en den regist. 1456pag. 525.
t'Cohier 1686overgedragen groot 995 Bunderen.
Landen
688B. a 5 gulden
3440Weyden 174 B. a 6-10
1131Bosschen 32 B. a 5 guld.
160Vyvers
1 B. a 6-4
6-4
Thiende niet uyt getrocken
huysen getaxeert
35-0
geenen molen.
Den ligger van 1603 pag. 77 gheeft de paelgenoten van de thiende,
ende van dry Bund. landt.
RIB. 1688 was hier Pastor (fol. 52) heer Goosens, die executeur was
van den Landtdeken van S. Peeters Leeuw heer Lenoire. RIB. 1727
fol. 8 is t'thiendeke van Vlesenbeeck publickelyck verhuert voor 25
gulden.
RIB. 1791 was de thiende van Vlesenbeeck verhuert voor 40 gl.
AUDENAKEN

vel

OUDENAKEN,

Berghem.

Bygaerd.

(b)

(115)

Praefecturae Gaesbecanae, et decanus Leeuwensis S. Petri. in sacris
Patronum veneratur S. Petrum Apost. ejus Patronatus spectat ad abbatiam Hafflighemensem, quae juxta C. van Gestel habet duas quartas decimarum, et Pastor unam quartam. eerturn districturn decimarum possidet Abbatia Walteri Braniae, Monasterium Rubrae vallis,
et M. le febre.
(2) P RIB. p. 3.
(bi Oudenaken, meierij Gaasbeek, dekenij St Pieters Leeuw. vereert als patroon de apostel St Pieter. Het patronaat
behoort aan Affligem, die er,
volgens C. van Gestel, twee vierden van de tienden houdt, en de pastoor
één vierde. De abdij van Woutersbrakel,
het Rode klooster en dhr le Febre
hebben eveneens sommige tienderechten.
1164 de kapel (nog geen parochie) wordt ons geschonken door Daniel van
Halle, en bevestigd door Nicolaas, bisschop van Kamerijk, in 1164, toen
werd geschreven Aldenach en Berchem.
In 1169 berokkende
dezelfde Daniel moeilijkheden
betreffende
beide altaren, doch na de keuze van scheidsrechters
gaf hij beide terug, toen
werd geschreven Aldenake en Berchem. Dit is een voorbeeld van de wijze
waarop bisschoppen altaren geven welke voorheen door leken werden geschonken, zonder vermelding van die leken, waarover elders meer.
1260 was Gherardus
pastoor, toen de laatste kapelaan van Berchem Jacobus was. In 1540 was heer Jan van Malre pastoor te Oudenaken.
1690 was pastoor van beide plaatsen F. elders genoemd Joannes Hoebanck,
toen de klokken van beide plaatsen deels door de Fransen werden geroofd,
deels werden stukgeslagen.
Zie Elinge, waar zekere goederen, vermeld zonder onderscheid,
aan die
parochie toebehoren.
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Diplomata
1164 Capella (nondum Parochiae) nobis datur a Daniele de Halle, et
confirmatur a Nicholao Epis. Camer. 1164 ubi scribitur Aldenach
et Berchem. iste Daniel 1169movit difficultatem super utrumque
Altare, sed electie arbitris, iterum dedit, ubi scribitur Aldenake
et Berchem. hic est unum exemplum, quomodo Episcopi dant
altaria a saecularibus prius datis absque mentione saeculariurn.
de quo plura alibi.
1260 erat curatus Gherardus, quando ultimus capellanus de Berchem
erat Jacobus. her jan van Malre prochiaen van Oudenaken et
1540.
1690 Pastor erat utriusque loci F. alibi Jo(ann)es Hoebanck, quando
campanae utriusque loci partim per francos captae, partim confractae erant,
Vide Elinge, ubi quaedam bon a ibid. posita indistincte pertinent
ad hanc parochjam.
RIB. 1781 foL 34 isser 1780 eenen onderpastoor aldaer gegeven, aen
wie 140 guld. t'jaers en aen eenige reparatie 42 gl.
1742 is gebouwt het curenhuys naer t'model van Elingen, den metser
hadde 4 fL par roede. den Pastor gaf t'drinckenbier, leverde
t'bordt, correweyde, d'aerde uytschieten.
1778 was Martin franciscus van Dyck pastor in Audenaken en Berchem St Laureiris.
RIB. 1780- 2 camerkens in syn huys gemaeckt voor 210-0-0.
1803hulpkerk onder de parochie van O.L.V. Lombeek waar Hieronimus Benedictus Vonck pastoor was. Van St Pieters te St Laureins in Audenaken en Berchem S. Laur. Martinus Franciscus
van Dyck.
THIENDE.
1221 Gozuinus, ridder, geeft ons al zijne tienden in Oudenaken, die
hij in leen hield van Walter van Aa. Deze gaf ze vrij. Den ligger
van 1603,pag. 81 gheeft de paelgenoten van dese thiende.
1294 g'ëven wij hofsteden in het. dorp Houdenake mits een cijns, één
aan Matthias, zoon S. van Audenake mits een jaarcijns van 5
Leuvense solidi, de andere, van één dagwand en 20 roeden, aan
Gerardus zoon van Sigerus van Houdenaken. mits 12 Brusselse
solidi, jaarlijks te voldoen op Kerstmis.
1514 t'hoff van blyenberge op Elinge verworven, maer van de 10 Bunderen van dat hoff licht eenigh goet op Audenaken. aldus het
huis, enz. Op Audenake de maete der landen is 16 voet en den
soel in de Roede. het audenakevelt staet in de pacht van t'hoff
te scamelbeeck op Elinge, ende maekt in 4 posten 6. B. 1 D. 21 RI
item aldaer gestelt 1 B. 2 D. 10 RI bemps achter de kercke van
Oudenaken.
landen
weyden

t' Cohier 1686 overgedragen groot 212 Bunderen.
158 B. a 6 gulden
948
54 B. a 7 gulden 10 st. 405
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Bosschen
3 B.
vyvers
1 B.
Thiende niet uyt
RIB 1741 fol. 32

a 5 guld.
15
a 7 guld. 10 st. 7-10
getrocken, noch d'huysen : item geenen molen.
staet de costen voor t'maeken van t'huys pastoreel
van Audenaecken 2919-15-0
RIB 1762 fol. 34 VI syn aen den pastoor tot restauratie van syn pastoreel huys gegeven 300 guld.
RIB 1770 fol. 38 VI. gegeven aen den pastor 84 guld. er wordt niet
gezegd waarom.
RIB 1777 heeft den pastor gekregen 171-14-0voor restauratie van t'sacristye, ergieten der thiendeklock, &c.
1795 de 28 september gaf den pastor van Dyck quittancie van 70 guld.
op rekening over de competentie van synen onderpastoor,
ende dit voor een alf jaer, dus 140 per jaar. item entfangen
te hebben 6 sist. coren van J.B. Walravens uyt de groote
thiende van Audenaeken ende S.L. Berchem.
BERGHEM

S. LAURENTIl.

(46)

Volgens Van Gestel een afhankelijkheid der parochie van Oudenaken,
waarmede ze werd verenigd in 1615. Affligem bezit het grootste gedeelte der tienden van die plaats, en de pastoor het overige. De kerk
is toegewijd aan St Laurentius.
Diplomata.
1164 werd de kapel, evenals de kapel van Oudenaken, beide volkomen
vrij, gegeven door Nicolaas, bisschop van Kamerijk, zoals ik zegde over Oudenaken, met de berokkende moeilijkheden in 1169.
In het privilegieboek staat geschreven Berchaem.
1260 werd die kerk opgericht als parochiekerk, toen de laatste kapelaan Jacobus was. Het onderzoek werd gedaan op 1 Augustus
en de Zondag vóór St Laurentius stemde de abt toe en verklaarde zich « persona », en de vijfde dag na O.L.H. Hemelvaart werd
- de verdeling gedaan door de bisschop die zegde: zonder nadeel
voor de « persona». Er werd toen als « cathedraticum» betaald:
10 denarii (x).
in de generale metinge de 12 oct. 1650 staet als volght (1)
(x) De persana was een natuurlijke
persoon; een eenvoudige klerk, een priester, een leek, aan wien de begever van een parochie, gwl. hier de bisschop,
den titel van pastoor toekende op dezelfde wijze als aan een werkelijken
pastoor, maar met dit essentiele onderscheid
dat de persona personatus
aan geen enkele verplichting
van den werkelijken
bedienaar onderworpen
was, het ambt van bedienaar van het H. Officie niet uitoefende en daardoor gehouden was een plaatsvervanger
aan te stellen (zie hierover meer
in: J. VERBESSELT:
« Het Parochiewezen
in Brabant tot het einde van
de 13' eeuw», blz. 309).
Cathedraticum:
bisschoppelijke
taxe, gwl. ten bedrage van 10 solidi, welke
de titularis van een kerk, investus of persona, ieder schrikkeljaar
moest
betalen (cfr Verbesselt op. cit.).
(1) P.R/B. p. 7.
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F te Beysberch onder S. Laureys Berchem twee Meerselkens t'samen
3 D. 2 Rf. de straete daer tusschen lopende.
item het Beysberchblock 3 B. 89 RI.
item het Berchemvelt 2 B. 1 D. 8 RI.
item op t'selve velt 2 D. 24 RI.
t' Cohier 1686 overgegeven groot 109 Bunderen.
Landen
89 B. a 6 gulden
534
Weyden 13 B. a 7-10-0
120
Bosschen 4 B. a 5 guld.
20
noch vyvers, noch thiende, noch huysen uytgetrocken, en geenen molen.
Alhier svn gelegen de goederen die men heet de goederen van Lubeke.
Den Ligger van 1603 pag. 92 gheeft de paelgenoten van dit Berghem.
RIB. 1657 alhier placht eenen cyns te moeten betaelt te worden aen
den heer, maer met de veranderinge van goederen met den Heer
Wernand, soa is dien aen hem gebleven sydt de rekening fol.
19VI.
RIB. 1730 fol. 8 is oock voor den eersten keer de thiende in 3 wvcken
gelyt synde publieckelyck verhuert 1 wyck voor 162 de 2 voor 46
de 3 voor 240 gulden.
RIB. 1733fol. 8 staet : over de dry wycken van S. Lauwerys Berchem,
Audenaken, ende Elingen 280 gulden, ende
RIB. 1791 staet voor de thiende van Audenaken en S. Laur. Berchem
(evenals Elingen meen ik) 450 gl.
Het schynt dat onder Audenaken lydt een ophem: want den rentmeester van mevrouw de baronesse van Gaesbeeck vrouwe van Ophem seyt in syne quittancie van 1795 entfangen te hebben den chyns
van 2 sist. cooren ende 12 stuyvers in geldt, uytgaende op land gelegen
onder Audenaken, chynsroerigh onder Ophem.
1234 graaf Hendrik maakt dertien boeren vrij als burgers van Leuven.
BERCHEM

S. AGATHAE.

(47)

ligt op een halve mijl van Brussel, in de meierij van Rode, gebied
de hertog van Brabant.
De kerk vereert als patrones de H. maagd en martelares Agatha.
patronaat en het pastoors ambt behoren aan Grimbergen.
De tienden worden in drie gedeeld: twee derden voor de abdij
Dilegern, één voor de abdij van Grimbergen. Van Gestel beweert
zij, luidens een charter van Lietardus, eertijds afhankelijkheid
van Wemmel.

van
Het
van
dat
was

1175 of daaromtrent ruilt de abt van St Baafs met ons tien bunderen
welke hij bezat te Berchem, tegen twee van ons te Lokere (1).
1803 S. Agatha in Berchem. Petrus Alphonsus Keersmaekers, afhankelijkheid van Anderlecht.
(1) Dipl.
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1650 in de generale metinge der landen syn alhier, alwaer de maete
is van 17 voet onder andere aengeteekent (2).
1° de Pontmeersch groot 3 B. Hier ligt de Ponte en wat elders
gezegd wordt over de ponte staat onder Zellick pag. 3
item het bessemblocq 3 B. 3 D. 50 RI dat in pacht van Zellick
staet (3)
item den Zittaertbosch 7 B. hy staet in de pacht van Zellich (4)
item de Pontmeersch 3 B. 3 D. staet oock aldaer (5)
Het hof dat wij daar hebben werd gegeven door Rombaldus van Duffel, monnik geworden rond het jaar llOO.
THIENDE.
1377 in dat register blz. 16 gaf men van der thiende van Berchem gelegen tusschen capenbergh ende Merchtene 3 pont, 15 S. groot
outs.
t' Cohier 1686 van Berchem en Coekelberg, overgedragen 361
Bunderen.
Landen
225 B. a II gu ld.
2475
Weyden
26 B. a 14 guld.
364
Bosschen 40 B. a 10-10
420
Vyvers
3 B. a 30 guld.
90
Thiende
625
daer waeren 72 huysen, een chynsput, 8 brouwerijen, 14 herbergen,
18 huysen van neringe, geenen molen.
Van oude tyden hadden wy aldaer vyvers. 1457 wa eren sy verhuert
om 8 schel. groot Brab. in den register 1456 pag. 82 staet eene voorwaerde met alle de goederen van Berchem. et pag. 91 &c.
8h1GAERDE.

(c)

(48)
primo lapide a Bruxella Praefecturae
(2)
(3)
(4)
(5)

Rodensis, Decanus Leeuwensis

P_R/E. p. 109_
p_ 109_
p. 116.
ibid.
(c) Aan de eerste
mijlpaal
van Brussel, meierij Rode, dekenij St Pieters
Leeuw, beschermheilige
van de kerk is St Gillis, belijder; de heer van de
plaats stelt tot het pastoorsambt
voor. Deelhebbers
in de tienden zijn de
abdij van Groot Bijgaarden,
het kapittel van Anderlecht
en de pastoor.
In onze charters staat te lezen: 1121 Antonius en Amelrik van Bijgaarden.
1122 Amelrik van Bijgaarden
en zijn zoon Arnulfus;
1138 Arnulfus van
Bi igaarden;
1157 Arnolfus zoon van Arnolfus van Bijgaarden;
1162, 1169,
1173, 1185, 1196 en 1200 Arnulf van Bijgaarden,
die overleed in 1203_ Volgens het getuigenis van hertog Godfried III voldeed hij in 1169 aan zijn
verplichting
in zake tiendeschoven.
1203 zijn vrouw Gerberga en zijn vijf
zonen Arnulfus, Ingelbertus,
onze monnik, Walterus, Godefridus en Razo.
1220 Meester Willem van Bijgaarden
kanunnik van Kamerijk, die in 1242
vermeld wordt als aardsdiaken
van Door-nik.
1264 Razo van Bijgaarden;
1271 Arnulfus van Bijgaarden
die in 1272 onze
« fidelis » wordt (d.i. iemand die vrijwillig bepaalde verplichtingen
jegens
een klooster aangaat, doch zonder kloosterling
te worden; die rechtstoestand was zeer normaal in de vroege middeleeuwen,
doch zeldzamer in
de 13' EJ.
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S. Petri, cujus Ecclesiae tutelaris S. Egidius confessor: ad pastorale
munus praesentat Dynasta hujus loci. decimarum participes sunt Abbati a Majoris Bigardiae, capitulum Anderlectense et Parochus.
in nostris chartis leguntur 1121 anthonius et Amelricus de Bigarden.
1122 amolricus Bigardensis et filius eius Arnulfus. 1138 Arnulphus de
Bigardis. 1157 Arnolfus filius Arnolfi de Bigardis.
1162, 1169, 1173 et 1185 et 1196 et 1200 Arnulfus de Bigardis qui obiit
1203. Hic teste Duce Godefrido III anno 1169 executionem gerbarum
fecit. 1203 uxor ejus Gerberga et quinque filii ejus Arnulfus, Ingelbertus noster monachus, Walterus, Godefridus et Razo. 1220 Magister
Willelmus de Bigardis canonicus Camer. qui dicitur 1242 archidiaconus Tornacensis.
1264 Raso de Bigardis. 1271 Arnulfus de Bigardis, qui an. 1272 factus
est fidelis noster.
1455 t'clooster van Groenendael geeft ons 7 sisteren rox op 2 bunderen
alhier gelegen voor eenigh van ons land tot Leefdael tot herroeping,
doch ik weet van geen herroeping (1).
1650 in de generale meting der landen syn alhier, alwaer de maete is
van 20 voeten, als volght: de Pont met den meersch, genoemt den
drypickel (niet verre van de pontmeersch die op Berghem) 3 B. 1 D.
27 RI (2).
item eene drooge weyde 1 B. 2 D. 47 RI. het staet in de pacht van Zellick (3).
item den Loycauter onder grooten Beygaerde 20 B. 26 RI.
item aen t'schaepseussel 1 D. 57 RI. item ibid. 1 B. 2 D. 60 RI.
item den Hamme 5 B. 3 D. 40 Rj.
t'Cohier 1686 overgedragen groot 311 Bund.
by te voegen 49 B. (voor de abdij meen ik).
Landen
279 B. a 9-12
2678,by te voegen 22 B. 1 D.
Weyden
33 B. a 12 guld. 636,by te voegen 25 B.
Vyvers
1 B. 3 D. a 60 t'samen
Bosschen 33 B. a 14 guld.
462,Thiende
200,daer waeren 49 huysen, 4 brouweryen. 5 herbergen, eenen watermolen.
in den register 1456 pag. 412 staet den cheyns die erfelyck ons gheeft
d'abdye van groeten bygaerde, te weten 2 mud rox; hy is beset op alle
goederen van. die abdye, voer myn heer van Camereycke, als voor
3% Daghwant lants, gelegen op den steenpoel, boven lysbroec in de
goede van Bygaerde, dat sy uyt gespoelt hebben, ten tijde en met toestemming van Henricus abt van Assche. Is gedaan 24 jul. 1459.
RIB. 1770 fol. 46 wordt vermeldt dat Jan van Roye pachter van den
drypickel ende pontmeersch &c. een pachthoff heeft hem toebehoorende. maer heef daer byeenen coelhoff van ons goet daer
by geinclaveert, wat ter inlichting vermeld wordt.
(1) Dipl.
(2) P.R.B. p. 116.
(3) P.R.B. p. 109.
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RIB.

1772, foL 38 staet, dat wy hebben 5 Daghw. ende eenige RI landt
daer wy thiende op trecken, ende alsoo de parochiale
kercke
van Bygaerde gebouwt wiert hebbe wy gecontribueert
138-9-3.
1803 wordt vermeld
aanhorigheid
onder Anderlecht
St Gillis in
« Grand Bygaerd » (grooten Bygaerden)
Edmundus
Garcy.
BEUGHEWI, SIBBEKE.

(d)

1

(49)

Den Ligger van 1603 gheeft
daer gelegen.

pag. 93 V(er)so

eeneghe

stucken

land al-

(50) blanco.
Dr dan Verbesseli.

B~USSEL.
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Boekennieu ws
Francois de GAGAMP; Généalogie historique de la familie Guvelier, .Uitg.
Genealogicum belgicum, Brussel, 1954, Lambermontlaan 36.
Die genealogie van de hand van onze medewerker wil veel meer zijn dan
een droge stamboom. Na een dertigtal blz. inleiding over het ontstaan, het
voorkomen, de betekenis en de vervormingen van de naam (waarbij o.m.
zowel vertalingen in De Cuypere als verwarringen met Coveliers, of omgekeerd, opvallen) volgt dan op bij de 200 blz. de bondige geschiedenis en de
samenstelling van alle gezinnen die afstammen van Jehan le Cuvelier, omstreeks 1530 overleden te Thoricourt. Een dertigtal blz. met documenten en
nota's, waaronder een lijst met meer dan 400 namen van aanverwante familiën: vullen het werk aan en maken het tot een boek dat niet alleen wetenschappelijk verantwoord is (waar schr. niet helemaal zeker is van een
afstamming geeft hij zulks grif toe), doch tevens vlot en aangenaam leest,
waartoe de volstrekte weglating van afkortingen merkelijk bijdraagt. Mede
hierdoor is het werk uitgegroeid tot een omvangrijk geheel dat bovendien
verlucht.is met een dozijn illustraties, meestal portretten van gekende naamdragers, en verrijkt met twee grote uitslaande kaarten. Voor wie de indeling
der geslachten gewoon is zoals ze tegenwoordig doorgaans in alle tschr. wordt
aangewend, doet de innovatie van de schrijver onder dat opzicht wel wat bevreemdend aan. Zo wordt b.v. de broeder van IV. A niet aangeduid met IV. B
doch met IV. N, wijl al de tussenletters gebruikt worden voor afstammelingen
van IV. A. Zulks vormt echter geen groot bezwaar en het boek mag dan ook
oprecht worden aanbevolen aan al wie een Cuvelier onder zijn voorouders
heeft of alleen maar belang stelt in degelijke familiegeschiedenis.
A. V. L.

Fortuné KOLLER:
Généalogie de la familie Everaerts - Généalogie de la
familie van der Eist - Families belges admises dans la noblesse du Royaume
des Pays-Bas - Contributions à l'Armorial général de Belgique, Uitg. International Office of Publicity, Brussel, 35
(op gestencilde bladen).
De gunstig gekende vlijtige vorser bezorgde ons met deze werkjes heel
wat gegevens die vaak een verrassende kijk verlenen op sommige zaken en
lieden, en de belangstellenden het grootste genoegen zullen verschaffen. In
tegenstelling tot de voorgaande zijn deze stambomen echter niet uitgewerkt
tot op onze dagen, doch houden zij op omstreeks 1800, toen de burgerlijke
stand (die eigen opzoekingen van gegadigden trouwens heel wat heeft vergemakkelijkt) hier werd ingericht.
A. v. L.
(d) St Martens Bodegem -
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Zibbeek, thans wijk van Schepdaal.

1.

DE GEMEENTEWAPENS
VAN

HET LAND VAN AALST
(VERVOLG)

KWAREMONT.
- Kwaremont had lang dezelfde heren als
Orroir, Ruien en Zulzeke. Aanvankelijk stond die uitgestrekte heerlijkheid onder het gezag van de doorluchtige familie de Ligne. Leden
van die familie worden vermeld in verband met alle belangrijke gebeurtenissen uit onze nationale geschiedenis. Haar blazoen - in goud
een rode schuinbalk - prijkte op talrijke schepenzegels, vooral in
het graafschap Henegouwen, waar de voornaamste eigendommen gelegen waren.
Ingevolge het huwelijk van Ernestina de Ligne met Jan, graaf
van Nassau, Katzenelnbogen, Dietz, Vianden, enz., ging de heerlijkheid over aan het huis van Nassau. De tak die over Kwaremont heerste voerde volgend wapen: « gevierendeeld: L in blauw, bezaaid met
gouden blokjes, een leeuw van hetzelfde, rood genageld en getongd
(Nassau) ; 2. in goud een aanzien de rode leeuw, blauw getongd, genageld en gekroond (Katzenelnbogen); 3. in rood een zilveren dwarsbalk (Vianden); 4. in rood twee boven elkander geplaatste aanziende
gaande leeuwen van goud (Dietz).
De laatste heren van Kwaremont behoorden tot een ander aanzienlijk geslacht, dat van Merode (wapen: in goud vier rode palen
en een uitgeschulpte blauwe zoom).
Kwaremont heeft geen gemeentewapen.
LANDSKOUTER.
- Dit dorp behoorde tot in het begin van de
13eeeuw aan de graven van Vlaanderen. In 1228 kwam het in de
handen van de heren van Rode die het tot op het einde van de
18e eeuw behielden. Met Gontrode vormde Landskouter één vierschaar.
De gemeente is niet in het bezit van een eigen wapen.
Kerkpatroon is de H. Blasius, doch de H. Agatha is sedert eeuwen
het voorwerp van een grote verering in de parochie.
LEDE. - Lede omvatte verscheidene heerlijkheden en lenen.
De dorpsheerlijkheid, die tot 's Graven propre dorpen behoorde, werd
in de 14" en de 15" eeuw, en misschien nog vroeger, in leen gehouden
door de familie van Lede. Deze voerde in zilver een rode roos; haar
wapenzegel hangt aan verscheidene oorkonden uit de 14e eeuw.
Andere voorname familiën, waaronder vooral de Gruutere's en
de Bette's dienen vermeld, kwamen later in het bezit van de heerlijkheid.
Jan de Gruutere werd door Karel V tot heer van Lede aangesteld

283

•

in 1546 (wapen: in zwart drie gouden tweelingsbalken). Bij zijn overlijden kwam het domein voor ongeveer 250 jaar in het bezit van de
familie Bette (wapen: in blauw drie gouden Sint-Antoniuskrukken).
Jan Bette werd baron van Lede in 1607, waardoor hij tevens in het
bezit kwam van de hoge, middelbare en lage rechtsmacht. In 1633
werd' de baronie tot markiezaat verheven ten voordele van Willem
Bette. De laatste markies van Lede was Emmanuel-Ferdinand-Franois de "Bette, die zonder nakomelingen overleed in 1792 (1).
Lede bezit nog geen eigen wapen; daar het wapen van de Bette's
door de gemeente Schellebelle gevoerd wordt, zou Lede het blazoen
van zijn oudste heren, de van Lede's, kunnen aanvragen.
LEEUWERGEM.
- Reeds in de 12· eeuw behoorde Leeuwergem
aan het aanzienlijke geslacht der heren van Zottegem; omtrent het
einde van dezelfde eeuw, werd het dorp een afzonderlijke heerlijkheid, die het dorp Elene omvatte en haar rechtsmacht ook deels over
Hillegem en Oombergen uitstrekte.
Een halve eeuw na haar oprichting had de heerlijkheid Leeuwergem reeds een groot aantal voorrechten, die met de tijd toenamen tot
wanneer zij, ten slotte, een vrij en onafhankelijk domein werd. Omstreeks 1286 wordt de heer van Leeuwergem voor de laatste maal als
vazal der heren van Zottegem genoemd.
De oudste heren van Zottegem voerden als wapen een blauw geblokt schild met een gouden leeuw; de heren van Leeuwergem namen
dit wapen over, doch met de leeuw genageld en getongd van zilver.
Het goed van Leeuwergem bleef in het gelijknamige geslacht tot
in de 15" eeuw. Voerden later nog het heerlijk gezag over het dorp
de familiën van Massemen (zie Massemen), van Heule (in goud een
rood schildhoofd, beladen met drie zilveren palen), van der Gracht
(zie Roborst), van Hoorn (in goud drie rode posthoorns, gemond en
beslagen met zilver), van Loo of Laloo (in rood een zilveren kruis met
drie blauwe dwarsbalken), de Lannoy (zie Nederboelare) en d'Hane
(zie Elene).
LEMBEnGE. - De heerlijkheid van die naam stond onder het
leenhof van Aalst; de eerste leenhouders behoorden tot het geslacht
van Lemberge.
In het begin van de 17" eeuw kwam het dorp aan de Gentse familie Triest, die ook de heerlijkheid van Merelbeke in haar bezit had
en een zwart schild voerde beladen met twee gouden jachthoorns,
gemond, geopend, gesnoerd en beslagen met zilver, van onder vergezeld van een springende zilveren hazenwindhond, met een rode
halsband, geboord en geringd met goud.
Omtrent het midden van de volgende eeuw, gingen Lemberge en
Merelbeke over op Willem-Antoon Damarin, heer van Hoflande (wapen: in zilver een zwarte keper vergezeld van drie rode koeken).
Op Willem-Antoon Damarin volgde zijn dochter Theresia die in
(1) J. de Brouwer; De heren van en in Lede, « Het Land van Aalst», jaar-
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het huwelijk trad met Donaas van den Bogaerde (wapen: in goud een
blauwe keper vergezeld van drie groene bomen).
De van den Bogaerde's behielden beide dorpen tot aan de Franse
Omwenteling.
De gemeente Lcmberge is nog niet in het bezit van een eigen wapen.
LETT~.RHOUTEM. -

De heerlijkheid

Letterhoutem.

gelegen

in het land van Rode, behoorde sedert de 12" eeuw, en misschien nog

vroeger, aan de Sint-Pietersabdij van Gent, die er de drie graden
van de rechtsmacht uitoefende.
De gemeente voert het wapen van genoemde abdij « in rood
drie gouden sleutels, geplaatst '2 en 1, met de baard omhoog en naar
rechts gewend», haar geschonken bij regentsbesluit van 15 Januari
1948.
Dit wapen stond ook afgebeeld op de schepenbank van het dorp
in 1755.
Onder het Hollands bestuur maakte Letterhoutem gebruik van
een blauw wapen beladen met een gouden pelikaan, haar verleend
bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 4 Oogst 1818.
LEUPEGEM. - Deze gemeente, vanouds een pat'[imonium van
de heren van Pamel (zie Melden) vormde éér. vierschaar met Edela re en Volkegern.
Bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 4 Oogst 1818 en bij
koniniklijk besluit van 28 Februari 1931 werd aan Leupegern volgend wapen toegekend: « In blauw, rechts een zcnnebloemplant,
waaraan twee bloemen, de ene aanziende el" de andere gekep.rd naar
een in de bovenlhoek geplaatste zon; lin.~s een omziende
van goud- en geplaatst op een grond van hetzelfde ».

haan, alles

De haan, die in dit wapen voorkomt, wordt algemeen beschouwd
als het symbool van de waakzaamheid omdat hij nooit nalaat bij de
laatste ure van de nacht de dageraad aan te kondigen.
Heraldisch en historisch is dit wapen van weinig betekenis en
het zou wenselijk zijn, dunkt ons, het door een ander te vervangen
waarin de geschiedenis van het dorp tot haar recht zou komen.
UEDEKERK'IE. - Tot de Franse Omwenteling hoorde Liedekerke, dat thans deel uitmaakt van de provincie Brabant, tot het
graafschap Vlaanderen. Met Denderleeuw vormde het toen één heerlijkheid, waarover sedert de 12"eeuw de machtige familie van Gavere
heerste.
De oudst bekende uit dit geslacht, aan wie de beide dorpen toebehoorden, was Raas VI van Gavere, gehuwd met Mathilde van Liedekerke, burggravin van Lombeke. Men ontmoet hem voor de eerste
maal als heer van Liedekerke in een akte van 1190.
Na zijn dood ging het domein over op zijn tweede zoon, insgelijks
Raas geheten, die zich in de echt verbond met Alix van Boelare, sticht-
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ster van de abdij Beaupré, te Grimminge, Uit dit huwelijk sproot een
zoon, Raas VIII, heer van Liedekerke, die de echtgenoot werd van
Sophia van Breda. Hij overleed in 1241 en liet verscheidene kinderen
na waaronder Raas IX, de stamheer van de nieuwe tak der familie
bekend onder de naam van Liedekerke. Deze tak voerde in rood drie
gouden leeuwen, met blauw genageld en getongd.
Raas X van Gavere, heer van Liedekerke, nam deel aan de slag
bij Woeringen en stierf in 1300.Raas XI, die in of omstreeks 1314 kinderloos overleed, werd opgevolgd door zijn broeder Filips van Gavere,
heer van Breda. Deze laatste deelde zijn wapen met het blazoen van
. Breda. Hij ontsliep in 1323 en werd te Liedekerke begraven. Aleidis,
oudste van zijn vijf dochters, volgde hem op als vrouwe van Liedekerke en trad in de echt met Geeraard van Ressegem. Zij overleed
in 1343 en liet een dochter na die Arnold van Gavere, heer van Lens
en Herimez, huwde, waardoor de heerlijkheid in het huis van Gavere
terugkeerde, echter niet voor lang.
Rond het midden van de 15"eeuw, immers, gingen Liedekerke en
Denderleeuw over aan de familie Vilain, waarna beide dorpen nog
in het bezit kwamen van enkele andere geslachten, o.m. de graven
van Boussu.
Het oudst gekende exemplaar van het zegel der schepenen van
Liedekerke dagtekent van 1326 en het meest recente van 1660. Zij
dragen het schild met de drie leeuwen van het huis van Liedekerke.
Dit schild werd dus in het zegel behouden wanneer de heerlijkheid
reeds in andere handen overgegaan was (1).
Een koninklijk besluit van 15 October 1951 heeft de gemeente
Liedekerke gemachtigd het wapen van het gelijknamig geslacht
te' ,gebruiken: « In rood drie gouden leeuwen, genageld en getongd
met btauw

»,

LIEfERINGE.
- De H. Eligius was eertijds in dit dorp het
voorwerp van een grote verering. Zijn feest werd met luister gevierd : van heinde en verre kwamen de boeren naar de kerk, gezeten
op ëen flink Brabants ros. Stoetsgewijze reden zij rond de kerk en
het dorp, waarna de dieren gezegend werden en een hoefsmid een
hamerslag gaf op het hoefijzer van ieder paard. De broederschap van
de H. Eligius, die nog bestaat, werd op 23 October 1764 canoniek ingericht. Zij telde leden uit niet min dan vier en twintig Brabantse
en Vlaamse parochiën.
Het moet ons dan ook niet verwonderen dat Lieferinge, bij
besluit van de Hoge Raad van Adel van 4 Oogst 1818, volgend wapen kreeg: ((In blauw een gouden beeld van de H. Eligius ».
Het zegel van het dorp en de heerlijkheid vertoonde in de 18e
eeuw het blazoen van de toenmalige dorpsheren uit het geslacht Colins, nl. in zilver een rode schuinbalk, vergezeld van zes zoomsgewijze geplaatste koeken van hetzelfde.
(1) Zegelbeschrijving

en Wapenkunde

van de Belgische

Gemeenten

Bulletijn van het Gemeentekrediet van België, April 1954.
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MAARKE-KERI(I~M.
- De dorpen Maarke en Kerkem. die elk
hun eigen wapen hadden, toegekend bij besluit van de Hoge Raad
van Adel op 4 Oogst 1818, werden in 1820 tot één gemeente verenigd. Ook de twee gemeentewapens werden samengevoegd; het
nieuw blazoen staat als volgt beschreven in het koninklijk besluit
van 4 Juni 1930: (( In blauw een paatsgewüze
geplaatste hoorn var.
overvloed, overtopt met een zespuntige ster, ter rechterzijde
vergezeld van een gaande, omgewende leeuw, de llnkerpoot op de hoorn
rustend, alles van goud (Kerkeml,
Het schild geplaatst voor het
beeld van de H. Eligius, houdende in de rechterhand een gekroonde
hamer en in de Jjlnker- een staf, alles van goud. Heti schild bevat

het oude wapen van Kerkem, Maarke voerde in blauw een gouden
borstbeeld van de H. Eligius; dit beeld werd bij het wapen van Kerkem als schildhouder gevoegd.
De eerste heren van Maarke noemden zich volgens de naam van
het dorp; zij voerden in rood een zilveren leeuw met gespleten staart,
gekroond, genageld en getongd met goud.
Kerkem was een oud heerlijk domein van de familie van Rokeghem (wapen: in goud een dubbele geleliede groene binnenzoom en
over alles heen een rood kruis).
Het gemeentewapen herinnert aan geen van beide geslachten.
MASSEMEN.
- De heerlijkheid van, Massemen, gelegen in het
graafschap Aalst, doch vanouds verheffende van het leenhof van Dendermonde, behoorde oorspronkelijk aan een familie met de naam van
het dorp, die in tal van oude oorkonden vermeld wordt. Zo lezen we
dat een ridder van Massemen in de slag der Gulden Sporen onder de
banier van de graaf van Vlaanderen streed en dat Robrecht van
Massemen, raadsheer en kamerling van Filips de Goede, sneuvelde
bij Bouvines in het jaar 1430.
De familie van Massemen of de Masmines voerde in blauw een
gouden leeuw, soms genageld, getongd en gekroond met zilver of op
de schouder beladen met een leliebloem. Volgens de geschiedschrijvers zou dit wapen herinneren aan de afstamming van het geslacht
uit het huis van Ressegem.
Nadat Massemen gedurende ruim drie eeuwen aan het oorspronkelijk herengeslacht had toebehoord, ging het, in de 15° eeuw, over
aan de Jauche's waarna het, ongeveer een eeuw later, in het bezit
van de familie Vilain kwam. De heerlijkheid werd in 1652 door F'ilips IV, koning van Spanje, tot prinsdom verheven ten voordele van
Balthazar-Filip Vilain van Gent. Zijn wapen prijkte in het zegel der
heerlijkheid.
Thans voert de gemeente het blazoen van haar oudste heren
« in blauw een gouden leeuw, rood genageld en getongd », haar
toegekend bij koninklijk besluit van 1.1 Maart 1872.
MATER. - In blauw een vrouwenbeeld
in natuurlijke
kleuren,
gekleed met goud, dragende in iedere hand een paalsgewijze
geplaatste zilveren vis.
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Aldus luidt de beschrijving van het blazoen, op 4 Oogst 1818 en
op 16 Februari 1847 aan de gemeente Mater geschonken, en hetwelk
de H. Amelberga voorstelt, die er sedert eeuwen vereerd wordt.
Deze heilige, die leefde in de VII" eeuw, had vroeg haar ouders
verloren en werd door haar bloedverwante, de H. Landrada, te Munsterbilzen opgevoed. Het meisje kwam onder de voogdij van een oom
die haar wilde uithuwen aan Karel Martel, zoon van Pepijn van Herstal. Dit beviel de vrome Amelberga niet en, zegt de legende, om aan
de vervolgingen van haar aanzoeker te ontsnappen, vestigde zij zich
op haar landgoed te Mater, waarna zij naar Temse vluchtte. Toen zij
daar de Schelde wilde oversteken vond zij geen schip, doch een grote
steur kwam op haar afgezwommen en bracht haar op zijn rug naar
de andere oever. Daarom wordt de heilige afgebeeld staande op de
rug van een vis of met een vis in iedere hand.
In de kerk van Mater bestond een rijk begiftigd kapelaanschap
ter herinnering aan het verblijf van Amelberga in de streek.
Het schepenzegel van Mater vertoonde in de 18" eeuw het wapen
van de baronie Schorisse, waarvan het dorp deel uitmaakte.
1'v1,EERBEKE, - Een schepen zegel van Meerbeke. dat dagtekent
uit de 13" eeuw, vertoont een drinkbeker, vergezeld van de zon, de
maan en enkele sterren. Dit zegelbeeld
herinnert aan een episode uit het leven
van de H. Berlindis, patrones van Meerbeke en er geboren omtrent het einde
van de ge eeuw. Het meisje had veel te
lijden onder de gemoedsstemming van
haar vader, Odelardus, die, getroffen
door opeenvolgende beproevingen, nog
door de melaatsheid aangetast werd.
Op zekere dag toen Berlindis met
haar vader alleen was, vroeg deze haar
te drinken. Berl indis nam een beker, vulde hem met water en bood hem haar vader aan. Nadat deze gedronken had, goot Berlindis het overgebleven water weg, spoelde de beker, vulde hem opnieuw en dronk toen zelf. Odelardus zag in die eenvoudige voorzorgsmaatregel een blijk van afkeer en onterfde zijn
dochter (1).
Dit voorval uit het leven van de heilige is op het zegel van Meerbeke in herinnering gebracht. Later evolueerde de drinkbeker tot een
kelk en heeft men er, gans ten onrechte, een hostie boven geplaatst.
Het wapen van Meerbeke wordt. in het besluit van de Hoge
Raad van Adel en in het koninklijk besluit van 4 Mei 1893. aldus
beschreven : (( In blauw een miskelk, overtopt met een ihostie en
vergezeld van onder van een zespuntige ster, re~!tts van een omgewende gazichtswassenaar
en links van een zon, alles van goud ».
De betekenis van de bijkomstige figuren, de zon, de maan' en de
(1) Naar de « Vita Berlindis

», een legendarische

biografie

uit de 11' eeuw.
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sterren, die op zoveel oude stads zegels verschijnen, is niet met zekerheid gekend. Zon en maan treft men veelvuldig aan in de christelijke
iconografie, namelijk bij de afbeeldingen van de kruisdood van Christus.
Meerbeke was een dorp van het land van Wedergrate.
MEILEGEM.
van Gavere.
De gemeente
de baronie van
beeltenis van de

-

Dit dorp vormde 'eertijds een deel van het land

bezit geen eigen wapen, maar zou het blazoen van
Gavere kunnen aanvragen, met bijvoeging van de
kerkpatroon, de H. Martinus van Tours.

MELDEN. - Melden was de hoofdplaats van het land « Tussen
Marke en Ronne» en vormde één heerlijkheid met Nukerke.
Het dorp maakte tevens deel uit van de baronie van Pamel, waarover achtereenvolgens de volgende geslachten regeerden:
het huis van Oudenaarde
(wapen: gedwarsbalkt met rocd en
goud); de familiën de Mortagne (in goud een rood kruis): du
Quesnoy (geschakeerd met goud en rood); Blondel
(in zwart
een gouden schuinbalk) ; t.ouquengaien (in hermelijn een groene
leeuw, rood genageld en getongd).
Guillaume van Locquenghien, baron van Parnel, verkocht in 1551,
de heerlijkheden van Melden en Nukerke aan Gaspard-François van
der Heyden, heer van het land « Tussen Marke en Ronne », echtgenoot van Christina-Maria de Landas. Het zegel van Melden vertoonde
het wapen van deze beide personen: 1) van der Heyden : een schild
. van hermelijn met drie zwarte mer letten in het schildhoofd en een
rood hartschild beladen met een gouden schuinbalk; 2) de Landas:
gedeeld en ingeboekt van zilver en rood.
Melden heeft nog geen gemeentewapen.
MELDERT. - Evenals Baardegem maakte Meldert tot OP het
einde van het oude regime deel uit van het land van Asse, in het hertogdom Brabant. De heren van Asse oefenden in het dorp de hoge,
middelbare en lage rechtsmacht uit.
Een groot deel van het dorp stond, evenwel, onder het gezag van
de abdij Affligem, die er een laathof bezat waarvan het rechtsgebied
zich uitstrekte op een gedeelte van de naburige plaatsen Baardegem
en Mazenzele. Dit laathof had in 1656 zijn eigen zegel.
De gemeente Meldert kwam op 12 December 1953 in het bezit
van een eigen wapen (zie bijlage).
MELLE. - Melle wordt vermeld in 957; het do:::-pbehoorde grotendeels aan de Sint-Pieters abdij, te Gent. Later was het een heerlijkheid met rechtsmacht van alle graden, die deel uitmaakte van het
land van Rode.
Een koninklijk besluit van 19 Februari 1951 schonk aan de gemeente het blazoen van het huis van Rode met als schildhouder
de H. Martinus, patroon der parochie; (( In goud een zwarte leeuw,
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genageld en getongd met rood en een uitgeschulpte
zwarte zoom.
Het schild geplaatst vóór een lleeld van de H. Martinus met aureool,
te paard, houdende in de rechterhand
een zwaard waarmede hij, zijn
mantel, dien ~hij met de linkerhand houdt, in tweeën snijdt en waarvan hij d&\ helft geeft aan een arme, op de grond: gezeten, rechts
steunend met de linkerhand op een kru«, alles geplaatst op een grasgrond, hel gelheel van goud »,
MELSEN. - Melsen vormde een heerlijkheid van het land van
Rode. In de 15" en de 16e eeuw was ze in het bezit van de familie van
der Gracht, waarnaar ze ook wel eens de heerlijkheid van der Gracht
genoemd werd. De van der Gracht's, heren van Melsen, hadden een
gevierendeeld schild; « 1 en 4, in zilver een rode keper vergezeld van
drie zwarte merletten; 2 en 3, in zilver een rood hartschild in het
schildhoofd vergezeld van drie merletten van hetzelfde »,
Later ging de heerlijkheid over aan de familie Goubau, die ze
behield tot aan de Franse Omwenteling.
Deze familie was te Melden nog in het bezit van een ander leengoed, namelijk de heerlijkheid van Koudenhave. Het zegel van dit
domein hangt aan een akte van 1732 en vertoont het blazoen van de
Goubau's: in goud een rode keper, van boven vergezeld van twee
breedarmige rode kruisen met spitse voet en van onder van een rode
wassenaar.
Melsen bezit geen gemeentewapen.
MERE. - Deze heerlijkheid van het grafelijk leenhof ten Stene,
te Aalst, behoorde in de tweede helft van de 16e eeuw toe aan de heer
van Liedekerke die ze, nog vóór het einde van dezelfde eeuw, aan de
familie du Bosch verkocht (wapen: in zilver drie rode koeken).
Door huwelijk kwam het goed achtereenvolgens nog aan de geslachten Blondel en Vicq. De laatste heer van Mere was Frans-Con. starit-Cisleen-Jozef de Vicq de Cumptich.
D2 familie de Vicq voerde een zwart schild beladen met zes
gouden ballen. De gemeente Mere nam dit wapen over, doch herleidde het aantal figuren tot drie en voegde er het! zwaacd. zinnebeeld van de gerechtigheid, aan toe. Het gemeentewapen is als volgt
beschreven in het besluit van de Hoge Raad van Adel van 2g April
1818; ( In zwart een zilveren zwaard met gouden gevest, vergezeld
van boven door ballen en van onder door één bal, alles van goud »,
MERELBEKE. - Bij koninklijk besluit van 21 Juli 1923 werd
de gemeente Merelbeke gemachtigd volgend wapen te voeren:
« In zwart een gewelfde en gekanteelde
eenbogige zilveren brug, gemetseld met zwart, uitgaande van de schild randen en komende uit
een blauw water, geschaduwd met zilver. Het schild gehouden door
een krijger, met het aanseztcnt tn vleeskJeur, de wapenrusting
in
zilver en houdende in de linkerhand een gouden banier beladen met
een zwarte hieuw».
Dit blazoen herinnert aan een wapenfeit uit de slag die, in 1452,
291

cp het grondgebied der gemeente geleverd werd tussen de Gentenaren
en een deel van het leger van Filips de Goede.
De banier. van de Gentse militie was toevertrouwd geworden aan
Cornelis Seyssone, poorter der stad en lid der slachtersnering. Met
moed verdedigde deze het duur baar symbool. Toen zijn rechterhand
gebroken was, hield hij nog met de linkerhand de met lansen doorstoken leeuwenvlag. Een bijlslag breekt hem het rechterbeen; Seyssone steunt zich op de banierstok en vecht voort. Een nieuwe slag
breekt hem het linkerbeen en de held stort op de knieën weigerende
de banier over te geven of genade te vragen. Een ridder rent toe en
houwt met zijn zwaard de hand af waarmede de fiere poorter de standaard vasthoudt, maar Seyssone, die gezworen heeft slechts door de
dood van het hem toevertrouwde pand te zullen scheiden, knelt het
in de vouw van de arm, terwijl hij met de gebroken hand nog tegen
de vijanden van zijn geboortestad het staal zwiert. Duur verkoopt de
held zijn leven tot hij, ten slotte, nederstort op de lijken van degenen
die de reuzenkracht van de Gentse slachter hadden beproefd.
Dit wapenfeit, door menig Vlaams dichter bezongen, werd terecht
in het gemeentewapen vereeuwigd.
Aanvankelijk behoorde de heerlijkheid Merelbeke tot een gelijknamig geslacht, nadien kwam zij aan de adellijke familie van der
Cameren (in zwart een kruis geschakeerd met zilver en rood).
Vanaf de 17°eeuw had het dorp dezelfde heren als Lemberge.
MI'=:SPELARE. - Mespelare behoorde aanvankelijk aan de graven van Vlaanderen. Wanneer het dorp in de handen van bijzondere
heren kwam is niet met zekerheid gekend; wel weten wij dat de familie van Royen, die ook over een deel van Gijzegem heerste, er in
de 16e eeuw het heerlijk gezag uitoefende. Zij voerde een blauw schild
met drie gouden kepers en werd opgevolgd door de familie Goubau,
waarovér wij reeds gesproken hebben (zie Melsen) .
De kop van de vermaarde schandpaal van Mespelare, die thans
in het oudheidkundig museum van Dendermonde berust, is versierd
met het wapen van de Goubau's.
Het dorp had geen eigen zegel op het einde van de 18· eeuwen
is thans nog niet in het bezit van een gemeentewapen.
De merkwaardige kerk is toegewijd aan de H. Aldegondis, die er
sedert eeuwen het voorwerp is van een grote devotie.
MIGHELBEKE. - Dit dorp stond eertijds onder de rechtsmacht
van de heren van Zottegem en vormde één leenhof met Sint-MariaOudenhove en Sint-Lievens-Esse.
Omtrent het midden van de 17"eeuw werd het heerlijk goed van
Michelbeke door. de grafelijke familie van Egmont verkocht aan Pieter Blondel (zie Sint-Maria-Oudenhove).
Het wapen der gemeente, op 4 Oogst 1818, tijdens het Hollands
Bestuur, toegestaan- wijs-t er op dat Michelbeke -steeds een landbouwdorp geweest is; het bestaat uit een doorsneden blauw sclhild
met in het eerste gedeelte, een gouden korensenoor en in het tweede
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een zicht
geplaatst.

en een schop in natuurtilko

kleuren

en senutnkruisltngs

MOERBEKE.
- Het gezag over deze gemeente heeft toebehoord
aan verscheidene aanzienlijke familiën.
Zeger van Moerbeke wordt als dorpsheer vermeld in 1195.
Op het einde van de 15e eeuw was Antoine de Liedekerke heer
van Moerbeke; hij stond het dorp af aan de familie van Egmont.
In 1736 werd de heerlijkheid aangekocht door Jan Walckiers, heer
van Oostwinkel. Zijn volledig wapen staat afgebeeld op het schepenzegel van Moerbeke in de 18e eeuw. Het is een gedeeld schild: rechts
in goud een omgewende valk, in natuurlijke kleuren, staande op een
drietoppige, uit de schildvoet oprijzende rode rots en overtopt met een
zespuntige ster van hetzelfde; links, in rood een valk in natuurlijke
kleuren, staande op een drietoppige uit de schildvoet oprijzende gouden rots en overtopt met een zespuntige ster van hetzelfde. Helmteken: een opvliegende valk in natuurlijke kleuren, overtopt met een
ster gedeeld met goud en rood.
Heti huidige gemeentewapen - in zwart twee omgekeerde! zilveren kepers - toegekend op 4 Oogst 1818 en bevestigd op 21 Juli
1843, werd door geen enkel van de geslachten welke over het dorp
regeerden, gevoerd. Misschien is het een onjuiste voorstelling van het
blazoen der van Egmonts, dat gekeperd was met goud en rood.
MOORSEL, Evenals het aanpalende tWieze, was Moorsel
eertijds in twee delen gesplitst, het eerste hoorde tot het land van
Aalst, het tweede, Moorselonder Dendermonde of Moorsel-Kapittel,
hing af van het kapittel van de O.L. Vrouwkerk te Dendermonde.
Het zegel van de vrijheerlijkheid
van Moorsel, Gevergem en
Wi~ze! kapittel droeg de beeltenis van de H. Maagd met het Kind
Jezus. Dit zegelbeeld werd aan de gemeente Moorsel toegekend
met bijvoeging van het blazoen van de oude dorpsheren uit het
gelijknamige geslacht, die het eerste deel van Moorsel van de graven van Aalst en hun opvolgers de graven van Vlaanderen in leen
hielden. Hier volgt de beschrijving van dit gemeentewapen. volgens
het koninklijk besluit van 26 Maart 1914: « In zilver een rode schuin.
balk. Het schildl langs de linkerzijde
gehouden door d-e H. Maagd,
dragende itn de rechterhand een scepter en op de linkerarm het Kind
Jezus, beide bekleed met een mantel met lange plooien en [het hoofd
gekroond en met een stralenkrans omgeven, alles van goud »,

Het domein van Moorsel ging later in andere handen over en
werd tot baronie verheven ten voordele van Albert van Coxie, wiens
wapen - in zilver zeven liggende rode blokjes geplaatst 3, 3, en 1
en een gouden schildhoofd met een uitkomende dubbele zwarte adelaar - in 1775 op het zegel van Moorsel afgebeeld stond.
De laatste heren van Moorsel behoorden tot de familie de Meer
(wapen: in rood drie zilveren tweelingsbalken) . Jan-Jozef de Meer,
baron van Moorsel, deed in 1797, twee jaar vóór het uitbreken van
de Boerenkrijg, een overval op de Franse bezetting van de abdij Affligem en viel als slachtoffer van zijn opstand tegen de verdrukker.
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MOORTSELE.
De voormalige heerlijkheid van Moortsele
was gedurende verscheidene eeuwen met het land van Rode verenigd.
Na de dood van Lopez-Maria Rodriguez, eerste markies van Rode,
werd Moortsele, met Balegem en Scheldewindeke, er van afgescheiden. Moortsele, tot afzonderlijke heerlijkheid opgericht, werd opgedragen aan Emmanuel Rodriguez de Evora y Vega, tweede zoon van
genoemde Lopez. Zijn afstammelingen vormden een tak van zijn geslacht, welke uitstierf met zijn kleindochter die de baron van Loen
huwde.
Moortsele heeft geen gemeentewapen; kerkpatroon is de H.
Amandus.
MUNKZWAUVI.
- Het dom Munkzwalm is, zoals zijn naam
het aanduidt,een
oude heerlijkheid van de Sint-Baafsabdij, te Gent
(munk = monnik). Na de afschaffing van de abdij, gingen hare goederen over aan het bisdom Gent.
In 1776 vinden we op het zegel van het dorp en de heerlijkheid
Munkzwalm, waarvan een afdruk hangt aan een akte in het. Rijksarchief te Gent, het wapen van het bisdom afgebeeld.
De gemeente Munkzwalm heeft nog geen eigen wapen.
MUNTE. - De' heerlijkheid van Munte werd eerst van de graven van Vlaanderen, daarna van de heren van Rode in leen gehouden
door een vrij aanzienlijk geslacht met de naam van het dorp, dat echter in de 15" eeuw, bij gebrek aan mannelijke afstammelingen, schijnt
uitgestorven te zijn. Dit geslacht voerde in zilver drie zwarte leeuwen en een zwart vrij kwartier beladen met een zespuntige zilveren
ster.
Het oud heerlijk goed van Munte ging later over aan de familiën
van Aerschot van Rivieren (wapen: in zilver drie zwarte leliën met
afgesneden voet) en van der Bemden (een aanziende zwarte stierenschedel) .
_ NEDERBOELAR,~.
- Deze gemeente voert, sedert 1 Februari
1937, het wapen van de vroegere baronie Boelare, namelijk, in rood
een gouden zoom, het schild gedekt met een baronnenmuts.
De baronnen hadden hun verblijfplaats te Nederboelare en bezaten er een
versterkt kasteel.
Boelare was een der vijf leden of roeden van het land van Aalst
en een der vier baanderijen van Vlaanderen. Het gezag van de baronnen strekte zich uit over twaalf dorpen die acht vierscharen vormden, namelijk Nederboelare en Onkerzele, Overboelare en Goefferdinge, Deftinge, Idegem, Smeerebbe, Vloersegem, Aspelare en Nederhasselt, Waarbeke en Nieuwenhove. Enkele andere plaatsen, Sint-Lievens-Esse, Oombergen. Ophasselt, Outer, Parike, Zandbergen en
Schendelbeke worden eveneens opgegeven als deel uitmakende van
de baronie, doch waren eigen goed van de baron of werden door hem
in leen gehouden.
Leden van het oorspronkelijk herengeslacht van Boelare zijn be294

kend vanaf het einde der 11e eeuw. Zij worden vermeld in tal van
oorkonden en hechtten hun zegel aan meerdere akten van vorsten en
prelaten uit de 11e tot de 14e eeuw.
Na het huis van Boelare voerden de volgende familiën achtereenvolgens het gezag over de baronie;
van Gavere, gezegd van Liedekerke:
in rood drie gouden leeuwen, genageld en getongd met blauw;
de Fosseux: in rood drie zilveren tweelingsbalken;
Reingersvliet
: in blauw een uitgeschulpt zilveren kuis;
van Boechout : in zilver een rood kruis;
de Lannoy:
in zilver drie groene leeuwen;
van Egmont:
gekeperd met goud en rood in tien stukken. De
graven van Egmont vierendeelden hun wapen met een groot aantal
andere blazoenen.
Anna van Egmont huwde, in 1551, met Willem van Oranje, bijgenaamd de Zwijger; Filips-Willem, prins van Oranje-Nassau, zoon
van vorengenoemde verkocht het land van Boelare, in het begin van
de 17° eeuw, aan ridder François-Bernardin
de Cassina, graaf van
Wonsheim (wapen: gedeeld; L in goud een halve zwarte adelaar komende uit de deellijn; 2. twee halve aanziende blauwe leeuwen, boven
elkander geplaatst, genageld en getongd met rood en komende insgelijks uit de deellijn). Dit wapen komt voor op de schepenzegels van
de baronie in de loop van de 17"eeuw; het is soms gevierendeeld met
het blazoen van Boelare.
Vermelden we hier terloops nog dat de gemeente Nederboelare
onder het Hollands regime, op 24 Februari 1818,volgend wapen kreeg:
(I in blauw
een gouden boom, waartegen staat een hond, houdende in
de voorste poten een schildje van hetzelfde, beladen met een boom
en vergezeld ter rechterzijde van een man die een tak van de boom
. plukt, alles in blauw».
NEDERBRAKEL.
Nederbrakel en Opbrak el waren in de
11"eeuw in het bezit van de familie van Brakel (zie Opbrakel) .
Het is niet bekend wanneer en hoe de eerste van die plaatsen in
handen kwam van het geslacht de Lalaing (wapen: in rood drie zilveren ruiten, geplaatst 3, 3, 3 en 1). Simon de Lalaing, heer van Houte,
Montigny, Parike en Zarlardinge, oefende in de 15· eeuw het heerlijk
gezag uit over Nederbrakel.
De Lalalng's kwamen later ook in het bezit van de baronie Schorisse.
Margareta de Lalaing trad, rond 1618, in het huwelijk met graaf
Floris de Berlaimont, wien zij de domeinen van Nederbrakel en Schorisse als bruidschat medebracht.
Nederbrakel bleef niet lang aan het geslacht de Berlaimont toebehoren, want enige jaren later wordt Antoon van Cauteren als dorpsheer vermeld. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Pieter-Antoon, die
in 1699 ook het domein van Wedergrate kocht van de markies van
Bousies (zie Denderwindeke).
Maria-Isabella van Cauteren, dochter van Pieter-Antoon, trad, in
295

1710, in de echt met Guebhart-François de Plotho, baron van Ingelmunster, wiens afstammelingen over Nederbrakel, Parike, Zarlardinge en Wedergrata heersten tot aan de Franse Omwenteling. De
familie de Plotho voerde een gevierendeeld wapen: 1 en 4, in zilver
een rode lelie; 2 en 3, in rood een uitkomende moor van natuurlijke
kleur, gekroond met goud en gekleed met groen; een blauw hartschild
beladen met een hertekop van natuurlijke kleur, gevlekt met zilver.
Bij besluit van de Hoge Raad van Adel in dato van 4 Oogst
1818 kreeg Nederbrakel volgend wapen: « in zwart oneerscheidene
landbouwwerktuigen,
alles van goud ».
NEDERENAME.
- De geschiedenis van deze gemeente loopt
samen met die van Ename. Beide dorpen waren tot één vierschaar
verenigd; de schepenen zegelden met het blazoen van de abdij van
Ename. Dit blazoen, -:-eeds gebruikt door de gemeente Ename sedert
1847, werd eveneens aan Nederename toegekend bij regentsbesluit
van 1~~Maart 1950 en wordt er aldus: beschreven: « In blauw een
gouden pellkaan met haar jongen, staande op een groene grond. Het
schild overtopt met een gravenkroon, waarboven een gouden mijter tussen twee afgewende abtsstaven van hetzeltde »

Dit wapen is de gemeente toegestaan in vervanging van het blazoen dat, op 4 Oogst 1818,door de Hoge Raad van Adel verleend werd
en in blauw de gouden beeltenis van de H. Vedastus, patroon der parochie, voorstelde.
NEDERHASSELT.
- Nederhasselt, aanvankelijk een bijzondere
heerlijkheid van de familie van Hasselt, kwam al vroeg in het bezit
van de heren van Boelare, die het dorp met hun domein verenigden.
Op 6 Oogst 1784 verkocht Karel-Frans-Gisleen de Cassina, baron
van Boelare, de heerlijkheid van Nederhasselt aan Lodewijk-Jozef de .
Coninck, heer van Outer, Sint-Gil lis, Denderbelle en Zwijveke (zie
Outer) .
Nederhasselt heeft nog geen gemeentewapen.
NEDERZWALM-HERMELGEM.
- Nederzwalm en Hermelgem
werden slechts in 1847 tot een enkele parochie en twee jaar later tot
één gemeente verenigd. Onder het oude regime maakten beide dorpen
deel uit van het prinsdom Gavere.
Nederzwalm kreeg onder het Hollands Bestuur een blauw wapenschild beladen met een duin staande in een zee, alles van goud en
Hermelgem een zilveren schild beladen met een oranjeboom en aan
zijn voet een liggende leeuw, alles in natuurlijke kleuren en geplaatst
op een groene grond (Besluit van 4 Oogst Hil8).
Beide blazoenen hebben geen historische waarde en het ware zeker wenselijk dat het gemeentebestuur van Nederzwalm-Hermelgem
pogingen in het werk zou stellen om een wapen te verkrijgen in overeenstemming met het geschiedkundig verleden der gemeente. Het blazoen van de oude heren van Gavereis daartoe gans aangeduid.
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NEIGEM. - Vcceger was Nelgem een deel van de' heerlijkheid
Wedergrate (zie Appelterre-Eichem);
de heren van dit domein bezaten hier een kasteel.
Het wapen van Neigem - in blauw een gouden beeld van de
H. Margareta - werd aan de gemeente verleend bij besluit van de
Hoge Raad van Adel van 4 Oogst 1818. De HrMargareta, patrones
van de parochie, is het voorwerp van een grote verering.
NIEUWENHOV':=:.
- Dit dorp maakte, met het nabucige Waarbeke, één heerlijkheid uit, welke tot in 1658 onder de heren van Boelare stond. Sedert dat jaar en tot op het einde van de 18" eeuw, bleef
zij in het bezit van de familie van Steenhault.
Verscheidene leden van deze familie bekleedden het ambt van
schepen of burgemeester der stad Brussel.
Jan-Frans-Jozef van Steenhault, heer van Nieuwenhove en Waarbeek, bekwam de titel van baron op 21 Februari 1766.
De laatste heer van beide dorpen was Frans-Augustijn-NicolaasAlexander van Steenhault.
De familie van Steenhault voerde in blauw een gouden leeuw,
rood genageld en getongd en een zilveren zoom beladen met twaalf
rode sterren.
De gemeente Nieuwenhove bezit nog geen eigen wapen.
NIEUWEHKERKEN.
De heerlijkheid van Nieuwerkerken,
gerangschikt onder de zogenaamde 's Graven propre dorpen, behoorde
reeds in de 14e eeuw aan het geslacht van Liedekerke, uit het huis van
Gavere. Omtrent 1690 ging ze over aan Karel-Frans Peeters, heer van
Westergem, waarna ze in de handen kwam van de familie de Coninck,
die ze behield tot op het einde van het oude regime.
Nieuwerkerken heeft een sprekend wapen: {(In rood een kerk
in natuurlüke
kleuren, vergezeld van drie gehelmde nootuen
van
hetzelfde, de netmen van zilver, omboorrr en versierrn met goud ».
Het werd aan de gemeente geschonken bij besluit van de Hoge
Raad. van Adel in 1818 en bij koninklijk besluit op 9 Oogst 1844.
NINOVE. - Oude geschriften over Ninove maken melding van
een burcht gebouwd op de boorden van de Dender en waarrond woonhuizen werden opgericht In 1194 kreeg de opkomende stad haar versterkte omheining.
De eerste meesters over Ninove waren onafhankelijke heren. Een
onder hen, Geeraard van Ninove, stichtte. in 1137 de beroemde Norbertijnerabdij.
De laatste erfgename van die heren, Maria, vrouwe van Grimbergen en Perwez, huwde de graaf van Vianden. Zij is op haar zegel
afgebeeld rechtstaande en vergezeld van twee schilden, het eerste met
het wapen van Vianden (in rood een zilveren dwarsbalk) en het
tweede met het blazoen van Grimbergen (in goud een blauwe dwarsbalk en een rood Sint-Andrieskruis over alles heen), Haar zoon Godfried verkocht in 1295 de heerlijkheid Ninove aan Gwijde van Dam297
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pierre die ze bij het graafschap Vlaanderen inlijfde. Hendrik van
Vlaanderen, zoon van voornoemde, gaf Ninove de rang van stad, versterkte de plaats en schonk haar verschillende privilegiën die grotendeels haar ontwikkeling bevorderden (1339).
In 1558 wordt de stad opnieuw verpand. Ze komt achtereenvolgens onder de heerschappij van de hertogen van Brunswick, van het
huis van Egmorit, van Karel van Lorreinen en van de erfgenamen van
deze prins.
Het oudst bekende stadszegel van Ninove, in gebruik in 1415, verbeeldt de H. Cornelius, patroon van de abdij en te Ninove druk vereerd, vergezeld van de wapens van Boergondië en van Vlaanderen.

In de 16" eeuw is de stad reeds in het bezit van een eigen blazoen, dat ook op de latere schepenzegels afgebeeld staat. Het werd
opnieuw toegekend door de Hoge Raad van Adel op 2 September
1818 en door koning Leopold I op 20 December 1846. Het is een gedeeld schil dl en vertoont, rechts, in goud een dubbele zwarte adelaar en links, in goud een zwarte leeuw, net schild gedekt met een
gouden kroon.
Het embleem van Ninove wijst er op dat de stad door de graven
van Vlaanderen in leen gehouden werd van het Duitse Rijk.
NUKERKE.
- Met Melden vormde Nukerke eertijds één vierschaar en maakte het tevens deel uit van de heerlijkheid tussen Marke
en Ronne.
Als wapenfiguur kreeg de gemeente, bij besluit van de Hoge
Raad vanl Adel van 4 Oogst 1818 en bij koninklijk besluit van 11
September 1843, een gouden beeld van de godin Ceres in een blauw
veld.
Ceres was, in de Grieks-Romeinse mythologie, de godin van de
vruchtbare aarde en van de akkerbouw, namelijk van de graanoogst;
ze werd dan ook vooral door de landelijke bevolking vereerd.
In de beeldende kunst wordt Ceres steeds geheel gekleed voorgesteld als een godin van grote waardigheid, in de handen draagt zij
veelal korenaren.
In het gemeentewapen van Nukerke herinnert zij natuurlijk er
aan dat de bevolking zich vroeger alleen op de landbouw toelegde.
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OKEGEM.
- Dit dorp behoorde vermoedelijk van de 120 tot
de 14e eeuw, aan een gelijknamige familie die een wapen voerde van
vair met een schildhoofd beladen met drie hellende klophamers. Dit
blazoen staat afgebeeld op het zegel van ridder Willem van Okegem
(1295) en op dit van Cornelis van Okegern (1379).
Later tot de grafelijke kroon teruggekeerd, kwam de heerlijkheid
van Okegem in de .17e eeuw achtereenvolgens in de handen van de
geslachten van Liedekerke, de Boussu, van Coppenolle, Sturtewagen,
de Landre en de Coninck.
De laatste bezitter van Okegem was Jan-Baptist-Ferdinand
de
Coninck, heer van Outer.
Okégem heeft' nog geen gemeentewapen. De H. Antonius is het
voorwerp van een grote verering in de kerk die aan de H. Maagd toegewijd is.
ONKIEIRZELE. - Onkerzele behoorde lang tot de baronie Boelare. De St-Adriaansabdij van Geraardsbergen bezat er uitgestrekte
eigendommen.
Het wapen van Onkerzele - in blauw drie aan elkander gehonderJ gouden tarweare.n - werd door de Hoge Raad van Adel aan
de gemeente verleend op 4 Oogst 1818. Het wijst er op dat de landbouw in dit dorp al vroeg ontwikkeld werd, wat vooral geschiedde
dank zij de kloosterlingen van hogervermelde abdij.
De vierschaar van Onkerzele werd te Nederboelare gehouden; zij
bediende de beide dorpen.
OOMBERGEN.
- De heerlijkheid van dit dorp, in leen gehouden van de baronnen van Boelare, behoorde aanvankelijk aan het geslacht van Oyenberghe of van Oombergen (wapen: in blauw een zilveren schild van boven vergezeld van drie mereltjes van hetzelfde).
Door huwelijk, erfenis of verkoop kwam het domein daarna achtereenvolgens aan de volgende familiën :
van der Meerseh: in zilver een rood kruis, in het eerste kwartier vergezeld van een zwarte merlet;
- van der Ziekelen : in rood drie zilveren sikkels, gesteeld met
goud;
d'Amma1n: in zilver een geopende rode toren met opgetrokken
zwarte valdeur;
de Preudhomme
d'Ailly:
in groen een gouden adelaar.
Kasper d'Amman, een man van groot aanzien, bekwam op 17 Januari 1645, van koning Filips IV, de titel van burggraaf van Oombergen.
In 1776 gebruikten de baljuw en de schepenen van Oombergen
geen eigen zegel. Ook de gemeente is thans niet in het bezit van een
wapen.
Op het grondgebied van Oombergen lag de heerlijkheid van Kottem (zie Burst).
OORDEGEM.
- Met delen van Ottergem en Smetlede vormde
Oordegem een heerlijkheid waarvan 80 achterlenen afhingen. De oude

300

dorpsheren uit het gelijknamig geslacht voerden in blauw een zilveren leeuw, gekroond, genageld en getongd met rood.
Later ging de heerlijkheid over tot het domein van Gavere en
was in de 15e eeuw in het bezit van de familie de Laval-Montmorency
(wapen: in goud een rood kruis, in elk kwartier vergezeld van vier
geknotte blauwe adelaartjes).
Van de 16e tot de 18" eeuw stond Oordegem onder de heren van
Massemen en werd aldus het eigendom van de geslachten van Jauche
(wapen: in rood een gouden dwarsbalk van boven vergezeld van een
hoekige smalle dwarsbalk van hetzelfde) en Vilain (wapen: in zwart
een zilveren schildhoofd).
Als gemeentewapen voert Oordegem een blauw schild met een
gouden beeld van de H. Martinus. Dit blazoen, toegekend bij besluit
van 13 October 1819 en bij koninklijk besluit van 20 Oogst 1838, stelt
de patroon van de parochie voor, wiens beeld ook boven de ingangsdeur van de kerk prijkt.
OOSTERZELE. - Oosterzele voert het wapen van het markiezaat Rode: « In goud een zwarte leeuwen
een uitgeschulpta zoom
van hetzelfde. Het schild geplaatst vóór een zittende zwarte leeuw,
houdende rechts een gouden banier met een omgewende zwarte
leeuw, rood genageld en getongd » (Koninklijk Besluit van 15 Juni
1932).
De vroegste heren van Oosterzele ontleenden hun naam aan het
dorp. Na de oorspronkelijke herenfamilie ontmoeten wij als bezitters
van het domein de graven van Vlaanderen.
Wanneer, in de 13" eeuw, het land van Rode tot stand kwam,
maakte Oosterzele daarvan reeds deel uit en bleef er tot op het einde
van het oude regime aan toebehoren.
OPBRAKEL. - De heerlijkheid Brakel omvatte in het begin
Opbrakel en Nederbrakel (zie dit dorp). In de 11· eeuw was dit
domein reeds in het bezit van de familie van Brakel of van Bracle,
tot dewelke de H. Libertus, bisschop van Kamerijk (1010-1076),
zou behoord hebben. Deze familie voerde in rood vier zitveren kepers; het schild getopt met een zilveren helm, gekroond, getralied,
gehatsband en omboord met goud, gevoerd en vastgehecht met rood.
Dekkleden van rood en zilver. Helmteken:
een uitkomende zilveren wolf, getongd met rood. Bij regentbesluit van 20 Maaet 1947
werd de gemeente Opbrakel gemachtigd dit wapen over te nemen.
Door haar huwelijk met Zeger van Kortrijk, bracht Petronilla
van Brakel de heerlijkheid in de familie van haar echtgenoot. Deze
heeft de naam van Brakel overgenomen.
In de 14e eeuw wordt Erasmus van Brakel als heer van Opbrakel
vermeld. Hij liet zijn goederen ever aan zijn dochter Johanna, welke
Karel van Brugelette huwde.
Later ging Opbrakel, altijd door huwelijk, over op de hiernavermelde geslachten:
van Hambyze : geschuinbalkt met goud en blauw in zes stukken,
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een schaduw leeuw (1) over alles heen en een rode zoom beladen met
elf zilveren bezanten;
van Herzele:
in rood een gouden keper;
de Landas: gedeelt en ingehoekt, zilver en rood;
Maroucx : in blauw een gouden keper vergezeld van drie zilveren merletten.
In 1769 vertoonde het zegel van de parochie en heerlijkheid Opbrakel nog het blazoen van het geslacht van Brakel, zoals het hierboven beschreven is.
De Nederlandse regering had aan Opbrakel volgend wapen verleend : « in zwart een gouden schuin balk beladen met een gemetselde,
in de richting van de balk geplaatste kerktoren van natuurlijke kleur;
de balk van boven vergezeld van een gouden ploeg en van onder van
een gouden korenschoof ». De kerktoren van Opbrakel dateert uit de
13"eeuw.
OPHASSEL T.De familie van Hasselt, die in de 12°. 13" en
14e eeuw over het dorp Ophasselt regeerde, voerde in goud, bezaaid
met rode blokjes, een leeuw van hetzelfde, genageld en getongd met
zilver. Geeraard van Hasselt, de oudste heer uit dit geslacht waarvan
de naam bewaard bleef, bezegelde in 1174 de keure van Filips van
den Elzas waarbij deze vorst de vrijheden en voorrechten van de stad
Aalst bekrachtigde.
In de 15" eeuw was het heerlijk domein van Ophasselt reeds in
drie delen gesplitst. De eigenlijke dorpsheerlijkheid behoorde toen
aan het geslacht Uutenhove (wapen: in zilver drie rode tweelingsbalken). De Uutenhove's bekleedden hoge ambten aan het hof van de
hertogen van Boergondië.
In de eerste helft van de volgende eeuw worden leden van de
familie van Edinghem vermeld als heren van Ophasselt. Hun wapen
was gevierendeeld: 1 en 4, in zilver een rood gelelied kruis, 2. in zilver drie rode tweelingsbalken (Uutenhove), 3. in zwart drie zilveren
leeuwen (Vaernewyck).
Door huwelijk kwam het goed van Ophasselt daarna aan het geslacht van Steen land (wapen: in rood een zilveren dwarsbalk, blauw
getralied) .
Margareta van Steenland bracht de heerlijkheid van Ophasselt
in de familie van haar echtgenoot Gillis du Faing. In 1654 werd het
domein, door Filips IV, koning van Spanje, tot graafschap verheven
ten voordele van Filips-Frans du Faing. Het zegel van het graafschap
en de parochie Ophasselt stelde het blazoen van het huis du F'aing
voor, namelijk, in goud een zwarte adelaar.
De laatste bezitters van de heerlijkheid waren de graven van
Lannoy (wapen: in zilver drie groene leeuwen).
Op 4 Oogst 1818 kreeg Ophasselt volgend wapen: « in blauw
een egge, waarop
tuigen, alles van

een haan en vergezeld van allerlei landbouwwerkgoud ». De landbouw is; immers. altijd het voor-

(1) Schalluwleeuw is de benaming van een leeuw, die alleen in omtrek voorgesteld is of slechts met een zo dunne kleur bedekt dat men er de andere
stukken en het veld doorheen ziet.
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naamste bestaansmiddel van de bevolking der gemeente geweest.
Toch is het te betreuren dat, in het gemeenteblazoen, iedere herinnering aan de voorname familiën die vroeger het heerlijk gezag uitoefenden, weggelaten werd.
ORROIR. - Met « Pont à Rosne» vormde Orroir een onafhankelijke heerlijkheid die achtereenvolgens, te zamen met Ruien en
Zulzeke, aan de familiën de Ligne en Nassau toebehoorde.
Orroir was ondertussen een graafschap geworden dat wij in de
18" eeuw in het bezit vinden van Maria-Margareta, gravin de Cuvelier en Orroir, echtgenote van een Spaans edelman, don Antonio de
Aysasa,
Leopoldine-J osephine de Aysasa, gravin van Orroir, kleindochter
van voornoemde, huwde in 1763 met Antoine-Joseph-Gaston Errembault, heer van Dudzele, die tot de waardigheid van graaf van Errembault en Orroir verheven werd op 24 Juni 1774.
Op het schepenzegel van het dorp en de heerlijkheid Orroir vinden wij in 1774 de blazoenen van beide echtgenoten afgebeeld.
Het eerste schild vertoont in zwart een gouden dwarsbalk, van
boven vergezeld van twee zilveren leliën (Errembault), het tweede
is gevierendeeld: 1. in zilver een geplante groene boom en een stappende zwarte wolf, rood genageld en getongd en een gouden zoom
beladen met een ijzeren ketting in natuurlijke kleur (Aysasa), 2. in
goud een vlammend kasteel, alles in natuurlijke kleuren en een blauwe zoom beladen met acht achtpuntige gouden sterren (Ansoteguy),
3. in goud een groene schuinbalk ingezwolgen door twee rode drakenkoppen die uit de schildranden komen en een rode zoom beladen
met acht gouden schakels, 4. gedeeld; a. in goud vijf schuinkruiselings
geplaatste groene bladeren vergezeld van twee zwarte ketels; b. in
blauw een gouden schuinbalk ingezwolgen door twee groene drakenkoppen die uit de schildhoeken komen, vergezeld van boven van een
omgekeerde zilveren wassenaar en van onder van een achtpuntige
gouden ster (Lezcano) (1).
OTTERGEM. - Dit dorp maakte eertijds deel uit van het grafelijk domein. Tot in 1664 behoorde de heerlijkheid, samen met die
van Erondegem, aan de heren van Erpe, waarna zij achtereenvolgens
in het bezit kwam van de familiën Schoutheete (in blauw drie gouden schaaktorens) , de Wilde (in zilver een zwarte keper beladen met
twee gouden sterren en vergezeld van drie zwarte hertekoppen) en
de Norman (gedeeld met zwart en blauw bezaaid met gouden blokken, en een gouden leeuw over alles heen). Deze laatste familie behield Ottergem tot aan de Franse Omwenteling.
Het gemeentewapen heeft de -kleuren van het blazoen van het
(1) Wij hebben hier een voorbeeld van een Spaans wapen. In de heraldiek
van dit land ontmoet men allerhande voorwerpen
die bij ons ontbreken,
zoals ketels, pannen, kettingen, enz. Verder komen bomen en planten veelvuldig voor; een eigenaardigheid
van die heraldiek is de schild zoom beladen met allerhande figuren, vooral torens, ketels, alle soorten kruisen,
enz. De Spaanse wapens onderscheiden
zich door hun ingewikkelde
samenstelling
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geslacht de Norman overgenomen, zonder de wapenfiguur, doch met
toevoeging van het zwaard, zinnebeeld van het land van Aalst.
Hierna volgt de beschrijving volgens het besluit van de Hoge Raad
van Adel van 29 April 1818 en het koninklijk besluit van 17 Mei
1844: « Doorsneden met blauw el!] zwart, het bovenste gedeelte beladen met een zilveren zwaard met gouden gevest ». .
OUTER - Het dorp Outer of Oelter, in de vroegere baronie
Boelare, heeft zijn naam gegeven aan een vermaarde familie die in
de geschiedenis bekend is van de 12°tot de 15" eeuw. Zij zou gesproten zijn uit het Brabants geslacht van der Aa en voerde het wapen
van deze familie: in rood een zilveren Sint-Andrieskruis. De van
Oelter's waren ook heren van Poll are en Zandbergen en burggraven
van Ieper.
Catharina van Oelter bracht de heerlijkheid in de familie van
haar echtgenoot Hendrik de Barbançon, heer van Solre (wapen: in
zilver drie rode leeuwen, met goud genageld en gekroond).
Met het domein van Solre, ging Outer over op de geslachten van
Mortaigne, gezegd van Potelles (in goud een rood kruis) en van Poitiers (in blauw zes zilveren besanten en een gouden schildhoofd).
Van de eerste helft van de 17e tot in het begin van de 18" eeuw
was Outer in het bezit van de familie Musaert (wapen: in blauw vijf
gouden schelpen, geplaatst 2, 1 en 2), om, ten slotte, tot op het einde
van die eeuw, onder het gezag van de familie de Coninck te blijven.
Op het zegel van de parochie Outer stond, kort voor het einde
van het oude regime, het blazoen van het geslacht de Coninck afgebeeld: « in blauw een golvende zilveren dwarsbalk vergezeld van drie
gouden koninkjes». Helmteken: een gouden koninkje tussen een
blauwe vlucht ».
De gemeente Outer is nog ni.et in het bezit van een eigen wapen.
De parochiekerk is toegewijd aan de H. Amandus.
OVERBOELARE.
- Overboelare wordt als de hoofdplaats van
het land van Boelare .beschouwd, doch het heerlijk kasteel bevond
zich, zoals wij weten, te Nederboelare. Wij beschreven reeds de wapens van de geslachten die over Boelare regeerden.
Overboelare bezit een gemeentewapen, verleend bij 'besluit
van de Hoge Raad van Adel van 4 Oogst 1818 en opnieuw erkend
bij koninklijk besluit van 17 Mei 1844. Het vertoont? in zitven een
gebloemde tabakplant in natuurlijke
'kleuren. De tabak- en sigarennijverheid was steeds _een belangrijke bron van inkomsten voor
de bevolking van de gemeente.
PARIKE. - De heerlijkheid Parike was lange tijd in het bezit van de familie de Lalaing; de gemeente kreeg, bij koninklijk
besluit van 5 October 1928, het wapen van dit geslacht: (( inl rood
tien aaneengesloten
en 1 »,

en aanstotende

zilveren

ruiten,

geplaatst

3, 3, 3

Het hoofd van dit geslacht was, in de 15" eeuw, Simoen van LaIairig, heer van Houte, Montigny, Nederbrakel, Parike en Zarlardinge,
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die ook in het bezit van de baronie Schorisse kwam. Door zijn toedoen werd aan Parike een strafwetboek toegekend.
Rond 1618 kwam het dorp in de handen van de familie van Berlaimont, ingevolge het huwelijk van Margareta van Lalaing met Floris van Berlaimont. Enige jaren later ging het over op de familie van
Cauteren (zie Denderwindeke).
Onder het Hollands bestuur verleende een besluit van 4 Oogst
1818 aan de gemeente Parike volgend wapen: « in zilver een koornschoof waarop een zicht en een haak, schuinkruislings geplaatst, in
de schildpunt vergezeld van een ploeg, alles in natuurlijke kleuren ».
PAULATEM.
Deze gemeente hing, samen met een aantal
andere plaatsen, sedert de 13e of de He eeuw, af van de heren van
Gaver, die ze behielden tot op het einde van het oude regime.
De gemeente bezit geen eigen wapen; zij zou kunnen er toe gemachtigd worden het blazoen van de heerlijkheid Gaver te voeren,
met als schildhouder de H. Gengulphus, patroon der kerk.
POLLARE.
De heerlijkheid van die naam was oorspronkelijk een van de bezittingen van de machtige Brabantse familie van
der Aa, die ook Outer en Zandbergen in haar bezit had. De tak van
die familie die over genoemde dorpen heerste, nam later de naam
van Pollare of van Oelter aan, doch behield het wapen van het geslacht van der Aa - in rood een zilveren Sint-Andrieskruis - met
bijvoeging van vijf zwarte ringen. De heren van Pollare hechtten hun
zegel aan verschillende oude oorkonden en behoorden tot de weldoeners van de abdijen van Ninove en Affligem.
In het eerste vierde van de 15e eeuw behoorde Pollare aan de
Gentse familie de Vos (wapen: in zilver een zwarte schuinbalk beladen met drie gouden leeuwen).
Op het einde van dezelfde eeuw maakte het dorp reeds deel uit
van het land van Wedergrate (zie Denderwindeke).
Bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 4 Oogst 1818 kreeg
Pol1are volgend wapen: « gedeeld; 1. in groen een golvende zilveren
paal waarop een rode pijl; 2. in zilver een Ihuis staande boven een
rivief waaronder een terras, alles i~ na.tuurlijke kleuren »,
Het eerste deel van dit wapen vormt de heraldische voorstelling
van de rivier de Dender, die de gemeente bespoelt, de rivier wordt
afgebeeld door een golvende zilveren paal op een groene grond om
te herinneren aan de groene weiden. Het tweede deel verbeeldt de
brug die de beide oevers van de rivier vanouds verbindt. Uit een document, waarin sprake is van een geschil nopens het onderhoud der
brug, weten wij dat deze reeds bestond toen de van der Aa's het gezag
uitoefenden over Pollare (13" eeuw).

RESSEGEM. - De heerlijkheid R.essegem omvatte ook Borsbeke. De oude dorpsheren, gesproten, naar het schijnt, uit het doorluchtig geslacht van Zottegem, behoorden eeuwenlang tot de invloedrijkste familiën uit de streek. Zij voerden in blauw een gouden leeuw,
de schouder beladen met een lelie bloem, en waren geruimen tijd ook
in het bezit van de heerlijkheid van lYIassemen. Jordaan van Resse-
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gem was getuige toen F'ilips van den Elzas, in 1174, de vrijheden en
voorrechten van de stad Aalst bekrachtigde.
Joanna van Ressegem bracht de heerlijkheid in de familie van
haar echtgenoot Arnold van Gaver, gezegd van Herimez (wapen: in
goud een met blauw genagelde, getongde en gekroonde rode leeuwen
een uitgeschulpte zwarte zoom).
Van de 15"tot de IS" eeuw voerde de familie Vilain het heerlijk
gezag over Ressegem, dat in 1533tot baronie verheven werd ten gunste van Adolf Vila in.
Elisabeth-Pauline Vilain van Gent, prinses van Izegem en Massemen, echtgenote van Lodewijk-Leo-Felicitas van Brancas, laatste
heer van Ressegem, stierf op het schavot in 1794.
Op een schepenzegel van Ressegem uit de 18c eeuw vinden wij
de wapens van Brancas en Vilain 'naast elkander afgebeeld: 1) in
blauw een zilveren paal beladen met drie rode torens en vergezeld
van drie toegewende gouden leeuwenpoten komende uit de buitenranden van het schild (Brancas); 2) in zwart een zilveren schildhoofd
(Gent-Vilain).
Ressegem bezit nog geen eigen wapen; de gemeente zou het hierboven beschreven zegel kunnen aanvragen, waarop tevens het blazoen voorkomt van het geslacht Vilain dat gedurende eeuwen over
het dorp heerste.
ROBORST. - Robe-st, een der oudste gemeenten van Vlaanderen, had reeds een kasteel in 1100.Het dorp omvatte vier heerlijkheden, Bost, Fiennes, van der Gracht en Ten Dale, die echter doorgaans
onder hetzelfde gezag stonden.
De eerste heren van Roborst behoorden tot de beroemde familie
van der Gracht, aldus genaamd naar bovenvermelde heerlijkheid.
Leden van die familie bekleedden tal van ambten van eerste rang in
alle steden van Vlaanderen. Uit dit geslacht is ook gesproten de gelukzalige Idesbald van der Gracht, abt van het klooster ter Duinen,
nabij Nieuwpoort; zijn eredienst is nog levendig onder de WestVlaamse bevolking. Willem van der Gracht, heer van Bost, Fiennes,
van der Gracht en ten Dale, stierf in Palestina ten jare 1102.Geeraard
van der Gracht, heer van dezelfde plaatsen, overleed in 1152 en werd
in de kerk van Roborst begraven.
De familie van der Gracht bleef in het bezit van het dorp Roborst tot in de He eeuw; daarna kende het achtereenvolgens eigenaars
uit een tiental verschillende geslachten, waarvan wij de voornaamste
vermelden:
Vaernewyck:
in zwart drie zilveren leeuwen. genageld, getongd
en gekroond met goud;
van Cortewille:
in zilver drie zwarte jachthoorns, beslagen
met goud en gebonden met rood;
van ldegem i zie dit dorp;
Glymes van Hottebeke
: in blauw, bezaaid met gouden blokjes,
een zilveren schuinbalk.
(wordt voortgezet)

VORST-BRUSSEL.
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