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I
I BRONNEN

Cart. BI.

Gr. Abd.

Gr. 1653
Gr. 1654
H. 1652
K. en Pl.
K. en PI. G.
Ob. Abd.
Oork. Abd.
Pb. Abd.

R Abd.
RD.

Rol. D.

RK.
Rb. D.
Rb. K.
Stadsr.
Strsch.
Tr. v. Vl._

RA.G., Abd. S. Corn. Ninove, nr. 2, Cart. Blasere
(a" 1375).
RA.G., Abd. S. Corn., nr. 60, Grond- en Kaartb.
(1644-45).
RA.G., Ninove, nr. 13, Grondboek.
RA.G., Ninove, nr. 14, »
RA.G., Ninove, nr. 19, Huizen en Erven.
ARG., Kaarten en Plans.
RA.G., Kaarten en Plans.
RA.G., Abdij S. Corn., nr. 8, Obit. XIVo eeuw.
RA.G., Abdij S. Corn., Oorkonden.
RA.G., Abd. S. Corn., nrs. 26-30, 67, 68, 78, Pacht-
boeken
RA.G., Abd. S. Corn., nrs. 15-25, Rekeningen.
A.RA, Rekenk., Rekeningen Domein Ninove-Her-
linkhove.
A.RA., Inv. Nélis, rollen, Domein Ninove-Herlink-
hove.
RA.G., Ninove, Rekeningen Parochiekerk.
A.RA., Rekenk., Rentb. Domein Ninove, 1466, 1617.
RA.G., Abd. S. Corn., nr. 131, Renteb. Parochiekerk.
A.RA., Rekenk., Stadsrekeningen Ninove.
RA.G., Ninove, nrs. 9, 10, 11, Straatschouwingen.
A.RA., Tresorerie van Vlaanderen, Ninove.

Berg en Dal
Vermits er tussen het hoogste punt, circa 40 M. (in het Noord-

westen van het grondgebied), en het laagste, gemiddeld 10 à 12 M.
(langs de Dender), slechts een verschil is van ruim 30 M. kan er, strikt
genomen, geen sprake zijn van heuvels of bergen op het grondgebied
van Ninove.

Nochtans, de lichtste verhevenheid van de bodem wordt in de
volksmond bestempeld als een berg. Zelfs een licht stijgende straat
ontsnapt hieraan niet, de Stationstraat heet ook wel: Statieberg !
De volksmond is voor de verhevenheid van de bodem zeer arm aan
woorden, hij kent slechts: berm, voor een verheven kant langs een
holle weg of ook wel langs een waterloop, en berg. Hij maakt daarbij
weinig onderscheid tussen beide. De oude teksten kennen: berm, heu-
vel, berg, dal en kat (?). Wegens het zeer beperkt aantal pln. met berg
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en dal was een groeperen volgens de elementen: berm, heuvel, berg
en kat onnodig.

AALSTBERM - Is door volksetymologie ontstaan in het dialekt
uit: Adelinsberg (z. L. v. Aalst, jg. 1, blz. 21).

EL VERENBERG - van den elverenberghe (Stadsr. 1436) - een
bunder meersch gheleghen aen den helverenbergh (Pb. Abd. 1440) -
in nieneve aen den elveren berch (Rb. D. 1466) - op deyghem boven
den elveren berch (Stadsr. 1476-77). Ligt aan de rand van een depres-
sie : Het Veenbroek, dus aan de rand van de alluviale vlakte van de
Dender. De weide gelegen tussen de Elverenberg en de Dender heette
eveneens: Elverenberg, alhoewel in de alluviale vlakte geen spoor is
te vinden van een berg. In het eerste element schuilt een: Alf of Elf,
een boze geest. Dus: Elverenberg, een plaats waar, volgens het volks-
geloof, snachts boze geesten verschenen (1). Een charter van de Abdij
a" 1289 vermeldt een loco qui dicitur elvinnenberg. Een elvinne was
een vrouwelijke elf. In de germaanse mythologie waren er bos- en
waterelfen, zinnebeelden van de natuur, die de mensen goed gezind
waren. Vermits wij het hier hebben over « boze » geesten citeren wij
nog:

NEKKERSHOEK -- van 1 meersche in den neckershouc (Rb. D.
1466) - up de nupoort bij den neckerhoucke ten ende van der nu poort
ende de veste (Rb. K. XV· eeuw). De Nekkershoek lag aan de Bever-
beek, de grens van Ninove en Her linkhove. Nekker/nikker = water-
elf, watergeest.

DE HEUVEL - (z. ook: L. v. Aalst, jg. IX, blz. 101) - een half
bunder meersch te nederwijck tegen de huevel den arme meersch van
nieneve aen deen zijde ende den dam an dander zijde (Rb. D. 1617) -
genomt den hevel (Gr. 1654). Hevel, volkst., zoals « melen » voor meu-
len. Dezelfde heuvel heet ook wel: Santhovele (Stadsr. 1530) - van
den zanthovele te nederwijck (Rb. D. 1617). Plaats waar men zand
« steeki n voor het maken van mortel. Dezelfde plaatsnaam vinden wij
ook buiten de Brabantpoort : uten santhovele (Stadsr. 1622-24). Een
berm langs de weg, aldaar was ook een zavelput.

KAT - Op ons grondgebied zijn er vier kat-namen. In één dezer
namen is kat een psn., in een tweede is het een huisnaam, terwijl
voor de twee andere de verklaring van Dr. Jan Lindemans (2) : « aar-
den wal, aarden beschutting}) of « opgehoogde wegen bevestigd op
houten balen met elkaar verbonden door rijshout}) een zeer aanlok-
kelijke verklaring blijkt ... maar, zonder enig precies bewijs ter plaat-
se. Of er bij deze namen aan « toveri] » mag gedacht worden, zoals
Dr. M. Gysseling (3) voor veel gevallen aanneemt, is even onzeker te
Ninove.

In de omgeving van Ninove zijn er nog « katten», Te Okegem is

(1) Die plri. komt meer voor in de Dendervallei (z. bv. Top. v. Hofstade d.
J. de Brouwer, blz. 45-46).

(2) Opwijk, Plaatsnamen, blz. 89; Ejg. Sch. en Br., jg. XII, blz. 281; Handl.
K. Comm. Top. en Dial., jg. VI, blz. 71-84; Top. v. Aasse, blz. 136-137.

(3) Gent's vroegste Geschiedenis, blz. 53.



er een Kattestraat. Aan de Kat te Ophasselt is er langs een der wegen
een inzinking, langs een andere een berm. Maar wegen met bermen
zijn legio.

Hier nu deze vier ninoofse kat-namen:

DE KAT - Cornelis de cooman over tnon (= het niet) ruymen van
de beke comende tegen sijnen meersch bij de catte (Strsch. 1724).

Het blijkt uit andere teksten dat deze Katte moet gezocht worden
aan de Herlinkhovebeek (Beverbeek) . Men kon dus hier denken: ja,
een berm langs de Beverbeek om te beschutten tegen overstroming?
Maar uit een Resolutieboek (29 juli 1707) bleek dat de « catte» een
hof en herberg was tegen de Herlinkhovebrug.

KATTEBOS - Jan steppe over non ruymen van de beke aen sijnen
mersch genaemt den cattenbosch (Strsch. 1700). Te Bakergem. ge-
hucht van Ninove, in de vallei der Kipsteekbeek. Tegen deze Katten-
bos was er een KATTENMEERS - 60 roeden lants op den meulen
cauter te baeckerghem noort den cattenmeersch (RA.G., Ninove,
Settingboek, aO1665). Aldus genoemd naar een berm langs de Kip-
steekbeek ? Of had dit gebied bijzonder te lijden van toverheksen,
die onder de gedaante van zwarte katten de vreedzame Bakergem-
naars deden gruwelen?

KATTESBEEK - (Volksmond). Deel van de Beverbeek tegen de
watermolen van de Abdij van S. Cornelis. Het eerste element is de
psn. Pie (= Pieter) Kat, die, jaren her, daar aan die beek woonde.

KOUDENBERG - ultra caldenberga (Oork. Abd. 1165) - apud
caldenberga (Id. 1166) - in cultura supra coudenberga (Id. 1219) -
ante portam nostram codenbergam (Obit. Abd. XIV· eeuw). Op die
plaats bouwden de Premonstratenzers de Abdij van S. Cornelis in de
jaren 1160-66.Daarom wordt die pln. nog zelden vermeld, wel komt
de naam veel voor in familienamen: ermentruud van coudenberghe
(Rolr. D. 1377) - heynric van coudenberghe (R. Abd. 1431) - daneel
van couwen berg he (Id. 1432-33) - lucie van coudenberghe (Rb. D.
1466), stc.

Wij hebben hier de vormen: calden/codenjcouden/couwen.
Verklaringen voor deze veel verspreide pln. :

J. Lindemans (4) : Koud heeft hier waarschijnlijk de betekenis van
dood, veTlaten. Leo Peene (5) stelt als hypothese voor: kouden berg =
Kaleberg. Calde- zou ontstaan zijn door d-epenthesis om dan te ont-
wikkelen tot koude. Dit is mogelijk. Ik zie echter geen reden om te
Ninove kalde (= koude) niet aan te nemen als oorspronkelijke vorm
met de betekenis: onbebouwde, verlaten plaats gelegen ten noorden
van de stad, even buiten de vesten.

STUIVENBERG - een huys wesende twee woonsteden op stuyven-
berch (H. 1652) - gewerckt te hebben aen het gadt van het stuyveri-

(4) Het Cijnsb. v. Duyst, Med. Vl. Top. Veren., 7e jg., blz. 75, nr. 19; Top.
v. Asse, blz. 143-44 met talrijke toponiemen.

(5) Land- en Cijnsb. S. Janshospitaal Brussel, D. I, blz. 203-206.
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bergh (RA.G., Ninove, Resolutieboek a? 1722). Het gat van Stuiven-
berg was het gat (opening, afvoergoot ?) van de stadsvest. De Stui-
venberg lag tussen de Beverbeek en de stadsvesten op ongeveer 50 M.
van de monding van de Bever in de Dender. Het was een berm en kon,
gezien de ligging, absoluut geen ({berg» zijn waar het « stuift». In
die vochtige plaats waar ook wel bomen werden geplant is de ver-
klaring van A. van Loey (6) wel aanneembaar : Berg waar zich boom-
stronken en kreupelhout bevonden. Maar ({stuve» komt niet voor in
het Mnl. en ook niet in ninoofse teksten.

Was het misschien een ({stovenberg », een berm waar vroeger
een stove (badplaats) stond? Maar in het ninoofs hebben wij geen
uy spellingen voor zachtlange o.

Ten slotte hebben wij nog twee dal-namen:

BOOSDAL - op dboesdal (Oork. Abd. 1430) - opt boesdal in de
proche van denderhouthem (Pb. Abd. 1464) - op het boesdall velt
(Pb. Abd. 1684).

Lag aan de grens van Ninove op het grondgebied van Denderhou-
tem, langs de oude weg op Denderhoutem. Het eerste element boos is
de psn. Bouden (Boudewijn) (Cfr. BoudensbrugjBoosbrug).

WINTERSDAL - Het eerste element is de psn. Winter (7).

Bewoning en Verkeer
WIJKNAMEN

Te Ninove zelf is er slechts één oude wijknaam. nl. de Neder-
wijk. In de onmiddellijke omgeving van de stad te Herlinkhove,
thans Outer, is er nog een dergelijke naam nl. de Rostwijk.

NEDERWIJK - curtin quoque de nedrewic et circumjacenta ejus
(Oork. Abd. 1139) - curtes neterwic cum prato usque ad teneram

-Oork. Abd. 1167)- apud nederwiic (Oork. Abd. 1352)- van nederwijc
(RD. 1373) - nederwijc (Stadsr. 1418) - vanden damme te neder-
wiic (Stadsr. 1476) - de neederwijck (RD. 1522) - naest de neder-
wijck poorte (Stadsr. 1636-38), etc ... (De bewijsplaatsen geven de
evolutie van de î spelling).

In de Nederwijk waren er van ouds twee wegen: 1° De weg
langs de zuidelijke rand van de Kouter (Pamelstraat) 2° De tweede,
circa 40 M. ten zuiden van de eerste (Thans Nederwijkstraat) liep
ten noorden van de denderweiden. Beide wegen lopen dus parallel
van buiten de omwalde stad (Nederwijkpoort) naar het oosten toe
tot aan de grens van Okegem. (z Afb. in L. v. Aalst, jg. X, blz. 340).
Zoals wij nog kunnen merken op het plan van Deventer (z. Afb. in
L.v. Aalst, jg. V, blz. 218) lagen tussen beide wegen een rij kleine
woningen,elke woning afgezonderd op haar perceel. Vermoedelijk

(6) Top. v. Elsene en Ukkel.
(7) z. L. v. Aalst, jg. I, blz. 25.
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woonden hier in de oudste tijden de bewoners, die de Kouter bebouw-
den, in de frankische tijd: lijfeigenen.

Het bovenvermelde Curtis de Nedrewic lag ten zuiden aan de
rand van de denderweiden. Verder lagen eveneens nog andere hoven,
waarvan er een leengoed van de heer van Ninove was. Nog verder
naar Okegem toe lag de Borchstad (z. Afb. in L. v. Aalst, jg. IX,
blz. 101).

Al deze hoven zijn waarschijnlijk frankische hoven geweest. In
het archief van de Abdij van S. Cornelis komen, omstreeks het mid-
den der XIIe eeuw, enkele vermeldingen voor van « Heren van Ne-
derwijk ». Onder de getuigen van een oorkonde van de graaf van
Vlaanderen, Diederik van de Elzas, vinden wij een: « Gerardi de
netherwic» (Oork. Abd., 1142). In het Obit. van de Abdij, a? 1142:
« Commem. Bernerus de nederwijck qui in prefato ninhoviensis op-
pidi suburbio, dum tonderetur in converSum huius eccIesie (= Abdij
S. Cornelis) donavit nobis six dietar. (= dagwand) ierre arabilis et
prati consentienibus filius suis anselmo et godescaldo». Verm. was die
Bernerus een afstammeling van vrije Franken, een edelman. Nogmaals
in het Obit. van de Abdij, aO 1218: ({comm. waltheri jaitir, domini de
nederuriick », die na het overlijden van zijn zoon 9 dagw. land aan
de Abdij schonk. Er is onder de getuigen van de oorkonde van Die-
derik van de Elzas (a" 1142) eveneens een Walteri Faityr. Ten slotte,
in het Liber Miraculorum (8) : ({de vico nedrwic dominus theodori-
CUS» ...

Deze vier heren: Gerardus de Netherwic, Bernerus de Nederwie.
Watherus Faitir, Theodericus leefden omstreeks 1150.Die heren woon-
den in de Nederwijk op hun hoven, de lijfeigenen ten noorden aan de
rand van de Kouter. Alles wijst er op dat de Nederwijk tot de oudste
nederzetting op ons grondgebied hoort. De bodemvondsten in de Ne-
derwijk wijzen op bewoning in de romeinse tijd. Van al deze hoven
in de Nederwijk is er niets bewaard gebleven I Nog in de XVII" eeuw
wordt er een kasteel vermeld in de Nederwijk : « Lemeneer philips
van de wijngae7'de van sijn borcht ende casteele te nederwijck» (9).
Ook dit « kasteei » is spoorloos verdwenen. De Nederwijk is uitslui-
tend een volkswijk geworden,

Het eerste element van Nederwijk biedt moeilijkheden, Was er
dan een hoger gelegen wijk of was de Nederwijk slechts een deel 'van
de Wijk? Lag er nog een deel meer naar het westen toe, langs de
weg door de vallei, waar nu de stad zich verheft? Bij gebrek aan ge-
gevens moeten wij ons vergenoegen met gissingen. Door de syncope
van d in Neder, viel neer samen met de scherplange e, zo dat de Ne-
derwijk volledig homoniem is geworden met, in het Ninoofs: Here-
wijk, Wijk waar « heren» woonden!

In de xve eeuwen later wordt {(wijk)} gebruikt om een deel van
de stad of een straat aan te duiden: van der wijcke in de borchstrate,
idem bider halle, idem in de biestrate, idem in de rechte strate (B(;!-
verstraat ?) (Stadsr. 1482-83) - van de calsijde te metene an claus

(8) RockwelI, blz. 65.
(9) A.RA., Wet. Kamer v. Vlaanderen, nr. 9672, aO 1631.
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wastels wijck (Stadsr. 1526-28),hier een deel van een straat bij het
huis van een inwoner - een leere (ladder) inden wyck vander gheers-
berchsche poorten (Stadsr.·1545-47) : Een brandladder voor de mensen
die in de omgeving van de poort woonden. Als toenaam: arnoldus de
molenwie (A.A.M., Cart. Abd. Nin. XIV· eeuw, Test. a? 1176) - wil-
lelmus de vico (Oork. Abd. 1184) - jan van der wijc (Stadsr. 1407-08)
- gillis scaewijc (R. Abd. 1428-29)- Xristiaen steenwijc (Id. 1471-72).

ROSTWIJK - rostwie terrae et prati 8 bunarii (Oork. Abd. 1165,
id. 1167) - rostwyc terra et prati (Id. 1403) - up den rostwijc aende
haghe neven de carte haghe aen deen zijde (Rb. D. 1454) - upt rost-
wijc velt (Rb. D. 1454) - an de rostwijc gelegen neven de ghent-
strate (Rb. D. 1466) - rostenwijc/rostewijc (Idem) - rostewijc
(Rb. D. 1515) - roostwijck (Id. 1534) - roosterwijck (R.D. 1545),
etc ... In de volksmond: Rospijk. Misschien te verklaren als oude
nederzetting bij een moerassige plaats waar veel riet (roos +: t)
groeide.

HEEMNAMEN

Er zijn op ons grondgebied drie heemnamen : Bakergem. Gijze-
gem en Preulegem.

BAKERGEM - Een gehucht samen met Ene aan de noordoostelijke
grens, aan de Kipsteek - en Molenbeek. Aan de overzijde Iddergern
en Denderleeuw. (Voor de verklaring z. L. v. Aalst, jg. 1, blz. 22).

PREULEGEM - Lag buiten de Geraardsbergse Poort aan de weg
I\Par Oudenaarde (z. L. v. Aalst, jg. 1, blz. 24).

Twee dezer plaatsnamen Gijzegem en Preulegem zijn ingaheem-
namen. De oudste benaming voor Bakergem was Bacrehem. Later
maakte men er, naar analogie met de talrijke -gem namen, Baker-
gem van.

GIJZEGEM - gisengem (Oork. Abd. 1165) (z. L. v. Aalst, jg. 1, blz.
23-24). Na de stichting van de Abdij van S. Cornelis (1137) kenen
wij nog slechts die plaatsnaam als een blok, in een onbewoonde plaats
tussen het hof te Ruisbroek en het hof Ter Schoor: den gijseghem
wesende een besloten block 7 b. 1 d. 94 r. (Gr. Abd. 1645) - den
clooster geyseghem (Gr. 1653) - belock genaempt den ghijsegem
(Gr. 1654).

HOVEN

Er dient hier een onderscheid gemaakt te worden tussen de hoven
te plattelande en die binnen of grenzend aan de stedelijke agglomme-
ratie en die in het gehucht Ene-Bakergem.

OP HET PLATTE LAND

Buiten de stadskom en de onmiddellijke aangrenzende wijken
zijn er, na de stichting van de abdij van S. Cornelis, op het eigen-
lijke platteland, slechts vier hoven, nl. de drie hoven van de Abdij



(la) : Ter Duist, Ruisbroek, Ter Schoor en aan de grens van Okégem
lag nog een afzonderlijke hoeve nl. Rihove. Rond deze hoven kon-
den er geen gehuchten ontstaan daar de grond eigendom was van
de Abdij. In de oudste oorkonden van de Abdij worden enkele ho-
ven vermeld, die opgeslorpt in de goederen van de Abdij, nooit meer
vernoemd werden, nl. Curtis Lamberti (11), in de omgeving van de
Gijzegern en ten zuiden van Ene-Bakergem: 'Curtis wethencote (12).

RIHOVE - De oorspronkelijke naam luidt: Ridive en maakte de-
zelfde evolutie door als NinovejNinive (13). Dit hof had in de mid-
deleeuwen een uitgestrektheid van ongeveer 30 bunder. Het was een
hof met eigen kapel. De bodem was voor het grootste deel leengoed
van de heer van Pamel. De oorspronkelijke benaming Ridive bete-
kent vermoedelijk: moerassig grasland waar vooral riet groeide,
het hof stond aan de rand van deze moerassige depressie.

BINNEN EN IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN DE
WALLEN

Komen wij nu tot de eigenlijke stedelijke agglomeratie dan
dient er nog een onderscheid gemaakt te worden tussen de wijken
buiten de wallen: de wijk buiten de Geraardsbergse Poort en de
Nederwijk

In de eerste wijk, nl. langs de weg op Geraardsbergen (Preule-
gem) van onmiddellijk buiten de poort tot voorbij de Herlinkhove-
straat waren er verscheidene hoven, waarvan er slechts een enkel
een naam draagt:

HET HOF TEN DRIESSE - thof ten driessche (Rb. D. 1466) - van-
der stede ten driessche om den wech te verleggen die dore thof ghinc
5 d. (Rb. D. 1466). Het hof lag aan de Krekelendries (z. verder Drie-
sen). Dit hof wordt niet meer vermeld na de XVI" eeuw.

Ook in de Nederwijk waren er hoven, vooral kleine. Ook hier ver-
dween het hof geheten Curtis Nederwic, geschonken door de heer van
Ninove aan de Abdij.

Andere hoven amen in deze wijk zijn niet overgeleverd.
Binnen de wallen waren er van ouds talrijke hoven, die in de

meeste gevallen, in de Xve - XVle eeuw, niet uitsluitend landbouw-
ondernemingen waren. Slechts twee dezer hoven dragen een naam:

HET DIJNSHOF of DOREMONT - Mer Roeland van weder gr ate
ruddere ... op zijn hof te nieneve gheheeten sdijnshof ligghende ront
ommegaens binnen der rivieren vander denderen (Rb. K. XV· eeuw)
- an de waterscap jeghen sdijnshof (Stadsr. 1445). Dit hof was einde
XIV· eeuw bewoond door de hoogbaljuw van Ninove; Janne de Dijn.
Toen in de XVI" eeuw de hoogbaljuw van Ninove, Karel van Poitiers,
heer van Vadans en Dormans, eigenaar werd van dit hof ging de
naam Dormans in de volksmond over op het hof en het heette dan:

(0). z. L. v. Aalst, jg. VIII, blz. 219 en jg. X, blz. 340.
o n L. v. Aalst, jg. I, blz. 24.
(2) z. L. v. Aalst, jg. I, blz. 25.
(13) z. Handl. Comm. Top. en Dial., XIX, 1945, blz. 211.
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la court de dormans (RD. 1547-48)- thof van doremont (RK. 1589),
ook wel: Dormont, Dourmont, Durremont ... Dormans is een pln. in
Frankrijk, hoofdplaats van een kanton (Marne). Dit hof gelegen ten
zuidwesten van de Graanmarkt was in de XIV' - XV· eeuw verblijf-
plaats van de hoogbaljuws van Ninove. Werd afgebroken in de XIX'
eeuw (14).

Op enkele stappen van het Doremont, eveneens ten zuiden van
de Graanmarkt stond nog een ander hof, nl. het hof van de heer van
Ninove:

HET OUDE HOF - th of an de halle (R.D. 1367) - op daude huse
(Id. 1374-75)- miins heeren huise int hof bi der hallen (Id. 1375) -
in doude hof (Id. 1379) - la maison empres les halles nomme la viese
court (Id. 1398) - van den huuse neven de halle te nieneve gheheeten
douwe hof (R.D. 1482),etc ... Alhoewel de benaming « nieuw hof» nooit
voorkomt is het eigenlijke Nieuwe Hof: de Burcht, gewoonlijk ge-
noemd : Het Hof. De benaming « oude hof» betekent dus het hof waar
vroeger de heer van Ninive woonde (15).

Op het gehucht Ene-Bakergem waren vooral zeer kleine land-
bouwbedrijven, waarvan geen enkele benaming ons is overgeleverd.

Buiten Ninove, in de onmiddellijke nabijheid was er nog een
hof, afhankelijkheid van Ninove, nl.:

HERLINKHOVE - herlengova (A. d. N., Cart. S. Amand, T. 1., copie
van oork. van a? 1115) - pro villa quae harIingova dicitur (oork.
Abd. 1115) - quae herlenchof dicitur (Id. 1139) - decima de her-
linchoven (Id. 1165) - herlinchove (Id. 1219, 1289) - te herlichove
(A. R.A. Wet Kam. v. Vlo, Nin. a" 1398) - bij herlichove (Stadsr.
1454-55) - heerlichove (Rb. D. 1466) etc ... Herlinkhove was oor-
spronkelijk een domein van de Adbij van S. Amand (te Elnone)
gelegen in de villa Ninove (16). Herlinkhove werd een gemeente
met eigen schepenbank, had een oppervlakte van slechts 179 bun-
der, bleef een afhankelijkheid van Ninove tot aan de Franse over-
heersching. Volgens Carnoy (17) is het eerste element een psn. en
betekent Herlinkhove: Het hof van de Herila. In de volksmond:
ê,rekof (18).

DE STAD

DE NAAM VAN DE STAD

Dat de verklaring Ninove = Nieuw Hof (19) onjuist is werd vol-
komen duidelijk in het licht van het aanzienlijk aantal bewijsplaatsen

(4) z. L. v. Aalst, jg. IX, 1957, met afbeelding blz. 246.
(5) z. Gesch. v. Ninove, D. I, blz. 59-61.
(6) z. Mabillon, Acta Sanctorum Ord. S. Bened. Pars I, Saecl. 4; M. Boucquet,

Recueil des historiens des Gaules et de la France; Martène et Durand,
Ampliss. Collect., T. I; Wouters, Table chronolog.

(7) Origines des nous des communes de Belgique, 1948, blz. 308.
(8) z. over Herl. : De keur van Herlinkhove in L. v. Aalst, jg. IV, 1952, blz.

193-204; en : Herlinkhove in 1709 in L. v. Aalst, pg. VII.
(19) Verklaring van Mansion, V.B., blz. 116 en van Carnoy in Dict. Noms des

Çornm. de Belg., 1940.
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dat wij samenbrachten in « Twee Plaatsnamen te Ninove (20). De
foutive verklaring heeft overal haar weg gevonden, ook nog in het
Etymologisch Woordenboek van Dr. J. de Vries. Slechts Vincent (21)
had het bij het rechte eind toen hij schreef: ({Ninove est une transfor-
mation récente d'un nom ancien abscur, aO899 : neonifius ».

De opeenvolgende benamingen voor Ninove waren: aO822: neoni-
fio, 1080: odelinus de ninive (22), 1167: nineve (talloze bewijsplaat-
sen), 1381: nyenhoven, 1404: ninoven. Het tweede element leidden
wij af (23) van ahwiö/effe. De hieruit afgeleide verklaring (Nino-
ve =) nieuw -weiland stuit echter op een zwarigheid, nl. dat in tegen-
stelling met de' germaanse ontwikkeling van awiö, in onze taal:
ouwe/ooi, wij hier met de romaanse vorm -effe zouden te doen heb-
ben, hetgeen laat veronderstellen dat Ninove in de vroege eeuwen
nog een romaans taaleilandje was.

In zijn tweede uitgave van zijn Dict. Etym. des noms des Comm.
de Belgique (1948) verwierp A. Carnoy nu ook de verklaring van
Mansion : Ninove = Nieuw Hof, bestempelde de vorm nin-ove als
volksetymologie, beaamde onze verklaring van het tweede element
uit ahwjo, maar wees tevens op de bovenvermelde zwarigheid.

Dr. M. Gysseling (24) verklaart de oudst overgeleverde vorm
neonifio uit het « Belgisch» niw-ên-iwiu, als: « aan de nieuwe water-
loop» en, voegt hij er bij: ({De Dender verlegde hier zijn bedding in
praehistorische tijd}). Hij leidt die laatste verklaring vermoedelijk af
uit het feit dat er te Ninove verschillende armen van de Dender zijn,
waarvan de éne heet: Oude Dender en de andere: Nieuwe Dender.

Tegenover die laatste verklaring moeten wij liet volgende aanvoe-
ren: Die twee laatste benamingen zijn niet oud. 'De arm die gekana-
lizeerd werd in de Xl V" en in de XVII" eeuw heette men dan de
Nieuwe Dender in tegenstelling met een andere arm, die niet meer
diende voor de scheepvaart en stadsgracht was geworden en daarom
heette Oude Dender. In de « praehistorische » tijden, waarover Dr. M.
Gysseling het heeft, kende men noch Oude noch Nieuwe Dender.

De Dender had te Ninove niet twee maar drie armen en er is
geen de minste reden om aan te nemen dat het niet zo was van in
de vroegste tijden. Dit verschijnsel was niet beperkt tot Ninove, maar
op talrijke plaatsen van de loop van die rivier en het is op dergelijke
plaatsen dat wij de voornaamste nederzettingen vinden: Aalst, Ni-
nove, Geraardsbergen ...

Van een « verleggen van de bedding» in de periode onmiddellijk
voor de romeinse bezetting, kan er absoluut niet gesproken worden.
Er is op ons grondgebied geen spoor te ontdekken van een oude thal-
weg van de Dender. Daarenboven de rivier droeg een oer-oude naam:
Tanara, normaal zou dan het tweede element zeker Tanara geweest
zijn.

Zo de oorspronkelijke vorm werkelijk niw-ên-iwiu was, dan is

(20) Handl. K. Comm. Top. en Dial., XIX, 1945, blz. 205-215.
(21) Les noms de lieux de la Belgique, Brussel, 1927, blz. 144.
(22) A.RA., Kerk. F., Abd. Vorst, nr. 7023/2.
(23) z. voetnoot 20.
(24) L. v: Aalst, jg. IV, 1952, blz. 205.
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de verklaring die M. Gysseling er aan geeft flagrant· in tegenspraak
met de werkelijkheid.

Wij menen te moeten vasthouden aan de romaanse -effe vorm
als de best aanneembare verklaring. Men hoeft daarom nog niet
aan te nemen dat Ninove in de oudste tijden een romaans eilandje
was. De Abdij van S. Amand te Elnone bezat reeds in de VIII" eeuw
goederen in de villa Neonifio. Deze abdij, gelegen in het romaans
taalgebied, zal wel de romaanse vorm met -effe gebruikt hebben (25).
Mogelijk nam het groepje mensen, dat hier toen woonde, die -effe
benaming over. De verdere ontwikkeling was dan in het germaans:
nineve. De benaming Ninove is de jongste en is niets anders dan
wat men noemt volksetymologie (NineefjNinof).

STADSPOORTEN EN TORENS

De middeleeuwse omheining had geen muren maar vestbermen.
Er waren vier stadspoorten en twee torens. De omgeving buiten de
poorten .noemde men in de XVII" eeuw het voorgeborchte: buyten int
voor geborchte van de gheeraertbersche poorte (H. 1652).

DE BRABANTPOORT - van der brabant poorten (Stadsr. 1405-06)
- den drayboem buten der brabantpoerten (Stadsr. 1447-48) - van
der braamsporten (Stadsr. 1464-65) - braemptpoorte (RD. 1526) -
de brabantsche poorte (Strsch. 1757). Aan de weg op Brussel, op en-
kele honderden passen van de grens van het hertogdom Brabant.

DE GERAARDSBERGSE POORT - de gheroudsberssche poerte
(Stadsr. 1418-19) - gheerdsberssche poorte (Stadsr. 1502-03) - de
gheersbergsche poorte (Gr. 1653). Aan de weg op Geraardsbergen .
.Bij deze poort woonde de loodgieter Pieter Snidewijnt (RD. 1428).
Die poort wordt ook soms genoemd: SNIDEWEND PORTE (RD.
1402,·id. 1421).

DE AALSTERSE POORT of KLOOSTERPOORT - van der cloes-
terpoerten (Stadsr. 1389-90) - buyten de aelstersche poorte (Gr.
1654). Aan de weg op Aalst, werd gewoonlijk Kloosterpoort genoemd
wegens de nabijheid van de Abdij.

DE NEDERWIJKPOORT of WARMOES- of KOEPOORT - de war-
moes poerte (Stadsr. 1389-90) - van der waermoesporten alias ne-
derwijc poorte (Stadsr. 1456-57) - van der nederwijc poorte dat
men heet de waermoespoorte (Stadsr. 1502-03)- de eoepoort (Stadsr.
1644-46) - bij de coypoorte (Strsch. 1702). Warmoespoort wegens
de nabijheid van tuinen. Koepoort omdat men langs deze poort het
vee dreef naar de denderweiden in de Nederwijk. Enige bewaard
gebleven stadspoort, heet thans uitsluitend: Koepoort.

HET SCHAPERSPOORTJE - Geen stadspoort! - van den vest-
barme tusschen der cloosterpoorte ende den schepers poortkene

(25) Tot in de XV" en XVI" eeuw waren er nog aangrenzende gemeenten met
dubbelvormen: Meerbeke/Marbais en Denderwindeke/Wigny. Maar die
niet door de inwoners werden overgenomen.
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(Stadsr. 1569-71). Was een poortje in het schutsei op de vestbarrn
met een brugje over de vesten, tussen de Kloosterpoort en het kerk-
hof, langswaar, verm. smorgens vroeg, voor de opening van de stads-
poorten, de herder de kudden buiten de stad dreef.

VERLOREN KOST - Twee torens dragen dezelfde naam. De éne
stond ten westen op de vestberm van het Kaardelood tegen de Mo-
lendender, de andere ten oosten tussen de vestberm en de Dender,
tegen de Werf. - an den torre gheheeten verlooren cost (Stadsr.
1515-16)- den verloren cost ghestaen hebbende op den werf in dese
voorleden troublen afghebroken (Stadsr. 1614-16). Beide torens dien-
den slechts in oorlogstijd, in geval van pestepidemie was er een van
beide bewoond door de pestmeester. Gewoonlijk stonden zij dus leeg,
onbewoond en dienden dan tot niets, vandaar waarsch. de benaming:
« verloren kost ». Dezelfde benaming voor een stuk meers gelegen
boven de Gijzegem : eenen meersch genoempt den verloren cast 1 b.
35 r. (Gr. Abd. 1645). Deze meers lag aan de Kipsteekbeek. Zoals
thans: moerassig? weinig winstgevend? Verloren kost?

DE STRATEN EN DE PLEINEN

Tot in de XVIII" eeuw (Oostenrijks Tijdvak) zijn er slechts bin-
nen de wallen geplaveide straten. Buiten twee poorten (Brabantpoort
en Geraardsbergse Poort) zijn de wegen slechts een boogscheut ver
bestraat. De eerste vermelding van een gekasseide straat dateert aO

1305: « ad caLchciam viHe de ninive)} (Cart. BI., a? 1305). In de stads-
rekeningen (oudste 1389-90) spreekt men van de « cauchiede up den
borchsuun » - « up de rncercr » - « jeghen de gheerdsbersche poerte )}
- « de cauchie over de beverbrugghe )} etc ...

Eigenaardig is het adjectief « recht » dat nu en dan te voorschijn
treedt: in de Rechte strate (Stadsr. 1465-66) - in de rechte borch-
strate (RA.G., Nin., nr. 673, aO 1560) - in de rechte beverstraete
(Stadsr. 1551-53) - de rechte herstrate (Rb. D. 1617). Wat hiermee
bedoeld wordt is mij niet duidelijk.

Vërmelden wij nog dat een straathoek keer wordt genoemd: ({up
den keer vander nieuwstraten ende der kerckoistraten. (Rb. K., XV"
eeuw).

In de hier volgende opsomming van straten en pleinen komen
slechts de oude benamingen voor met, zo nodig, tussen haakjes de
huidige naam. De talrijke nieuwe straten worden hier dus niet ver-
meld.

DE BEVERSTRAAT - in de rechte beverstrate (Stadsr. 1551-52)
enz ... Ontleende haar naam aan de Bever (beek) (26).

DE BIEZESTRAAT - in de bieststrate (Oork. Abd. 1370); - hof-
stede in de bieststrate (Stadsr. 1453-54) - bieststrate (R.D. 1458) -
aende corte bieststrate (H. 1652) - langhe bieststrate (Id.). De La-
vendels tra at was vroeger: de Korte Bieststraat. De Lange Biest-
straat tot aan de Vijfhoek heet thans Biezestraat. Die plaats was

(26) z. L. v. Aalst, jg. VIII, blz. 216-17.
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in lang vervlogen eeuwen een biest, d.w.z. een plaats waar vooral
bies (scirpus) groeide, in de vochtige vallei van de Bever.

DE BURCHTDAM - de borchdam (Stadsr. 1409-10) - du dam en-
tre les deux fossez (R.D. 1421) - up den borechdam (Stadsr. 1432-33)
- up den borre dam (Stadsr. 1470-71)- burrendam (R.K. 1589) -
borchtdam (H. 1652). De Burchtdam was de dam opgeworpen tussen
de gracht van de Burcht en de Dender. Deze bochtige straat volgt nog
de oude loop van de Dender. Liep van de Begijnenbrug tot aan de
Brabantpoort. Borredam is een contaminatie met borre (bron). Burre-
dam (1589) is een aanduiding voor de uitspraak in de volksmond:
Berdam.

DE BURCHTSTRAAT - in de borchstrate (Stadsr. 1436-38) - van
der wijcke in de borchstrate (Id. 1482-83)- burgstraete (R.D. 1626).
Van de Grote Markt (Oudstrijdersplaats) naar de Begijnenbrug (aan
de overzijde van die brug stond de Burcht).

DE HALLESTRAAT - in de halle straete (R.K. 1596) - hallestraet
(H. 1652). Zijde van de huidige Graanmarkt ten westen en ten zui-
den van de hal. Verdween met de afbraak van de hal (XVIII" eeuw).

DE KARELHOOFDSTRAAT - Die benaming is modern en berust
op een verkeerde interpretatie van de oorspronkelijke naam: caerde-
loet (Oork. Abd. 1332).Kaardelood is een herinnering aan de ninoofse
lakennijverheid (27).

DE KERKHOFSTRAAT - Oorspronkelijk de straat van de Graan-
markt naar de parochiekerk. Het deel tot aan de Beverstraat heette
Lange Kerkhofstraat (Edm. de Deijn Str.). Van de Vijfhoek tot het
kerkhof: Korte Kerkofstraat (de Vlaminckstraat). De volksmond ge-
bruikt steeds de oude benamingen. - janne den gapre van ninive ute
kerchofstraten (Cart. BI. 1317) - in de kerckhofstraten (Oork. Abd.
1425) - langhe kerckhofstraete (H. 1652) - Korte kerckhofstrate
(Pb. Abd. 1769).

HET KLOOSTERPLEIN - (Kerkplein) - up het cloosterpleyn voor
de abdij (Pb. Abd. 1769). In de volksmond nog de oude benaming.

DE KLOOSTERPOORTSTRAAT - (Deel van de huidige Station-
straat) - Van de Vijfhoek tot aan de Vestbermstraat en de Klooster-
poort (Aalsterse Poort).

DE KOEPOORTSTRAAT - Heette oorspronkelijk: in de nieuwe
strate (Stadsr. 1389-90)- in de nieuw strate (Id. 1540-43)- de koe-
poortstraete (H. 1652).De straat naar de Koe- of Nederwijkpoort.

DE LANGE MUNTSTRAAT - Van het stadhuis, langs de noordzij-
de van de hal tot aan de Despouteerstraat (Peperstraat). Met de af-
braak van de hal blijft nog slechts een deel over van die straat, nl.
van het stadhuis tot op de Graanmarkt en is aldus de kortste straat
van de stad ... geworden. - langhe munte (H. 1652), etc ... Kan geen
herinnering zijn aan het slaan van munt want de oude munt van Ni-

(27) Id., jg. I, blz. 53.
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nove werd niet te Ninove geslagen. De naam verschijnt pas in de
XVIIe eeuw. Verklaring onzeker.

DE LAVENDELSTRAAT - Deze straat werd ook: Iavendelberch
of Iavenderberch (H. 1652) genoemd - aende lavendelstrate (Strsch.
1720). Straat aan de ingang van de weg op Geraardsbergen tot aan de
Geraardsbergse Poort (28).

DE MARKT of DE GROTE MARKT (Oudstrijdersplaats) - up de
merct (Stadsr. 1437-38) - up de marct (Id. 1445-46) - de groote merct
(H. 1652) - de mert (K. en Pl. G., nr. 245, a? 1662). Plein voor het
schepenhuis (Stadhuis), tot in de XVIII" eeuw tussen de Molenbrug
en de Beverbrug.

HET NAGELSTRAATJE - van de naegelstraete (RK. 1650). Straat-
je tegen de Aalsterse Poort, waarsch. naar het Kerkhof. Thans ver-
dwenen.

HET PAUWSTRAATJE - (Kerkstraatje tot aan de oude watermo-
len van de Abdij) - la rue appelle spausstraetken (RD. 1453) - van
eender stede in spaeus straetkin (Rb. D. 1466) - spaeus straetken
(Rb. K., XV· eeuw) - spausstraetken (RD. 1524) - het pausstraetken
(H. 1652) - het pauw stratien (Pb. Abd. 1768). Pauw is hier waarsch.
persoonsn. Cir. : over gillise den paeu(presbiter) (Rb. K. XV" eeuw).
Een bijnaam voor priester of monnik? Dit straatje liep vroeger van
de Vijfhoek naar de ingang van de Abdij.

DE PEPERSTRAAT - (Despauteerstraat, ter ere van de gramma-
ticus Johannes de Spoutere, geboren te Ninove in de tweede helft van
de XV· eeuw) - in de pepers tra te (Oork. Abd. 1464) - op den hoeck
van den peperstraetken (Stadsr. 1553-55) - tpeperstraetken (RK.
1576), etc ... Was eigenlijk een deel van de Kerkhofstraat. De Ninovie-
ters zeggen nog steeds Peperstraat en zelden of nooit Despauteer-
straat. De betekenis van Peperstraat is onzeker.

HET POVERSTRAATJE (S. Jorisstraat) - tpoverstraetken (RK.
1651) - in de nieustrate opden houck van tpoverstraetken (Rb. D.
1617) :In deze straat woonden vooral kleine mensen. Ditzelfde straatje
werd ook tijdelijk in de XVI" eeuw HOLMANTSSTRAETKEN (RA.
G., nr. 637, a" 1588), naar de naam van een bewoner. Ook: SINT
JORISSTRAAT, omdat het hof van de kruisboogschutters zich al-
daar uitstrekte langs de vestberm : St. Joris strate (H. 1652).

DE VARKENSMARKT (Oostelijk deel van de Graanmarkt) - au
. marche des pourcheaulx (Tres. v. VI., S. I, Ninove, aO1408) - in de

verkinmaert (Rb. D. 1466) - in de verkemarct (Stadsr. 1476-77) - an
de drefve (29) op de verkemerct (Stadsr. 1569-71) - op de beeste-
merkt (Stadsr. 1783-84). De varkens moesten op die markt verkocht
worden. Op ieder varken op de markt verkocht werd een klein recht
geheven door de heer van Ninove. Dit recht heette « het recht van de
verkene te besiene».

(28) Verkl. z. L. v. Aalst, jg. VIII, blz. 227.
(29) Er stonden bomen op deze markt l
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DE WONING EN HET BOUWPERCEEL

Onder de benamingen die kunnen voorkomen in oude teksten om
de woning of het bouwperceel, of beide ineens, aan te duiden hebben
wij voor Ninove : stede, huis, hofstad, gelage en erf.

STEDE - Dit woordje betekent stad in al de stukken die uitgaan
van de magistraat: « stede ende poort van nieneve » ... aldus luidt die
officiële uitdrukking eeuwen lang tot aan het einde van het Oud-
Régime.

Enger opgevat betekent stede de plaats waar een huis staat of
kan gebouwd worden (Bouwperceel) , want men spreekt van behuisde
en onbehuisde steden. Hier enkele voorbeelden: (renten) op onbe-
huysde steden binnen nieneve (Rb. D. 1466) - Gillis de mol behuysde
stede daer hij op woont 75 r(oeden) (Gr. 1654).

Zo er bij deze stede nog een lochting of een boomgaard ligt dan
wordt dit afzonderlijk vermeld: {(behuysde stede ende hoplochtinck
3·d. 44 r. (Gr., nr. 13, 1654). In die laatste bron vinden wij ook de sa-
menstelling: huisstede en een synoniem: {(huysplaetsen ende lochtin-
gen buyten de geeraersbersche poorte (Id.).

Stede betekent ook woning, zo begrijp ik het althans in : {(op sijn
stede op de merct dat nu heet den Eenhoren » (Rb. K., XV· eeuw) -
op sijn stede tscaeck up den hoeck van der biestraten (Id.) - van
siinder stede gheheeten den hert (Rb. D. 1466).

Waar men de woning en het grondstuk bedoelt dan wordt huis
gewoonlijk gekoppeld aan erve: so mach ... hant sclaen ane thus ende
ane derue daer ihan de wrede in woent (Oork. Abd. Suppl., D. I,
aO1331) - een huyseken met der erfven daer aen clevende (A.RA.,
Pap. Et. et Aud. 618/20, Nin., aO1569) - $ijn huys ende eTfve (H. 1652).
Er zijn ook behuisde en onbehuisde erven: onbehuysde erfve genaemt
de slobberschup (H. 1652). Erf is dus een synoniem van stede met de
betekenis grondstuk. huisplaats.

Een tweede synoniem van stede is HOFSTAD, in de betekenis
grondstuk : die hofstat dar si op wonen te ninive (Oork. Abd., aO1311)
- die husinghe die dar op die hofstat sta en (Id.) - op mijn huus
errde mijn hofstadt daer ie in woene (Cart. Bl., a" 1332). In jongere
bronnen komt dit woord nog zeer zelden voor.

GELEEG - Te Ninove kent men nog het woord geleeg met als sy-
noniem doening in de betekenis: huis, hoeve met de grond {(daer aan
klevende». Het huis of de hoeve kunnen groot of klein zijn: een
schoon geleeg - een klein geleeg ...

In deze betekenis vinden wij {(qelaçe » in de XIV· eeuw: op mijn
ghelage beede huus ende hofstat dat gheleghen es bider hallen in de
poert van nieneve (Cart. Bl., a? 1333).

Het kan ook synoniem worden van stede, grondstuk, huis, ge-
bouw: een huis ende ghelage dat gheleghen es te nieneve inde biest-
strate (Oork. Abd., a? 1370) - triestram cleyman op sijn ghelage ghe-
heeten den slotel (Rb. K., XVe eeuw). In die bron wordt gelage ge-
bruikt in beide betekenissen - hof ende goet tseore (pachthof van de
Abdij) met alsulken ghelagen ende toebehoorten alsoot ghestaen
ende g~eleS$enes (Pb. Abd. 1427),



HUISNAMEN

De Anker (1591) De Mortier (1669)
Den Arendt (1516) De Oude Zwaene (1650)
De Burse (1591) Het Papegaicken (1523)
De Bisschop van Munster (1674) De Pens (1590)
De Blau Gans (1589) De Polleypele (1393)
De Blau Handt (1575) De Potterye (1603)
De Boecherse (l415) De Ram (1652)
Het Bourgoigne Kruis (1591) Den raoden Leeu (1596)
De Drij Kandelaers (XVIIe) De Roose (1571)
De Drij Kremers (1693) Den Roosenboom (1650)
De Drie Coninghen (l486) Het Schaeck (1591)
De Drij Sweerden (1432) De Zichele (1466)
Het Duyfken (1591) Sint Adriaen (1622)
De Duyve (1658) Sint Anna (1596)
De Eenhoorn (XV") Sint Huibrecht (1650)
De Fortuijn (1682) Sanct Jooris (1486)
Den Ingel (1576) Sinte Marten (1652)
De Gouden Leeuw (1560) Sint Sebastiaen (1622)
De Grauwe Gans (1652) Den Sluetel (1433)
't Grave Cruusse (1590) De Smesse (1596)
Het Gulden Hooft (1650) De Spiechgele (1471)
De Gulden Leeu (1606) De Spijten Duyvel (1755)
De Helm (1606) Het Stientien (1590)
Den Hert (1466) De Sterre (1466)
De Hertog van Lorreinen (XVIIe) De Trappekens (1518)
Het Hol (1590) De Vier Heemskinderen (1617)
De Hoorn (1527) 't Vossenholleken (1652)
De Cantyne (1622) 't Weddewatere (1669)
De Keizer (1785) De Wildeman (1650)
De Ketel (1390) Den Wildenboom (1671)
't Cleyn Swaentken (1656) De Vijf Windgaten (1583)
De Clocke (1477) Het Withuys (1652)
De Knapaff (1652) De Witten Hoed (1693)
De Kroon (1528) Het Werregaren (1652)
Het Land van Beloften (1683) Den Soeten Naem Jesus (1650)
De Leest (1432) De Sompe (14l4)
De Mane (1581) In den Zwane (1420)
De Mommaert (1464). 't Zweert (1432)

Huisnamen kwamen slechts voor op de Markten, in de Bever-
straat, Bieststraat, Lavendelstraat, Lange Munt, Hallestraat, Burcht-
straat en Burchtdam.

HET VERKEER

DE DRIESEN

Binnen de wallen waren er geen driesen. Buiten de poorten zijn
ze vrij talrijk. Enkele konden gelokalizeerd worden andere niet. De
dries sen zijn in de meeste gevallen een deel van een weg, een ver-
brede weg, een bocht of pleintje aan of bij een kruispunt van wegen.
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daarom worden zij hier besproken samen met de wegen buiten de
stad.

HET DRIESELKEN AAN HET BOSVELD - de straete tot aen het
drieseIken lancx het boschveld (Strsch. 1702). Noordwestelijke hoek
van het grondgebied, tegen de grens Ninove-Herlinkhove. Tegen
dit drieste lag een meers: van den drieselkens mersche commende
metten hende anden vaerwech (Rb. D. 1466) - inde leebeke op her-
linchove zuyt sheeren straetejnoort een mersch geseyt den driessel-
kens meers (Rb. D. 1617).

DE DRIES BUITEN DE BRABANTPOORT - aen de herbaene op
dander sijde tegen het driesken (Strsch. 1734) - een zure meers
tegen deze dries heet: Zurendries (30), grensde langs een zijde aan
de oude weg op Pollare-Denderwindeke.

DE DRIES TE ENE - Gillis de backer behuysde stede 58 r. oost
de strate ende brugge dander siide lancst de molenbeke zuyt den
driesh (Gr. 1654). Was een pleintje aan een weg te Ene-Bakergem.

DE DRIES OFTE GEMEENTE TE HERLINCHHOVE - suyt het
straetken lopende naer den driesch ofte ghemeente der selve pro-
ehie (A. RA., Kerk. Areh., Zevenborren 1675). Rechthoekig pleintje
van het kerkje van Herlinkhove tot aan de Gentstraat. Op dit plein-
tje sprak men recht.

DE KREKELEN DRIES - van matten spertels vore hare stede ten
driesehe (Stadsr. 1389-90) - bij der seoofsehure up den drieseh
(Stadsr. 1418-19) - van der plaetsen daer de scoefseuere plaeh te
stane tussehen thof ten driessehe an deen zide ende mer ten martins
an dandere (Rb. D. 1466) - op een schuerken op den krekelendriesch
(R.K. 1576) - op haerlieder grondt den houek van erekelendries
(R.K. 1591) etc ... De Krekelen Dries lag aan het einde van de Pol-
derst~aat. Tegen die dries stonden in de middeleeuwen de schoof-
schuur van de heer van Ninove en het hof Ten Driesche. Beide zijn
reeds lang verdwenen. Een preciese localizatie is uitgesloten. De be-
naming Krekelen Dries duikt slechts in de XVI" eeuw op. Er is een
Krekelendries te Opwijk (31), eveneens te Aalst (St.AA, Sehepenb.
a? 1526). Die drie driesen (Ninove, Opwijk, Aalst) zijn driehoekig.
Het eerste element krekel (niet het insekt!) lijkt mij tot nu nog
duister.

DE MANSBORREDRIES - op tgroot mansborrevelt, west de voor-
seide partij dander sijden sheeren straten comende aen de mans-
borredriesch (r. 1653). Die dries was een verbreding van de weg op
Oudenaarde. In de onmiddellijke nabijheid waren verscheidene we-
gen (32).

DE DRIES BIJ DE NEDERWIJKPOORT - van eenen uuijtganghe
aende ophem meersch zuiit den ophem meersch j noort ende west

(30) L. v. A., jg. IX, blz. 109.
(31) J. Lindemans, Top. v. Opwijk, blz. 99, nr. 820.
(32) z, Afb. in L. v. Aalst, jg. VIII, blz. 221.
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den driesch buyten de nederwijck poorte (Rb. D. 1617) - op sîjn
stede te nederwijk voor en ten driesche achter de meerschen (RA. G.,
Nin., Rek. H. Kruis, 1669).

Deze dries was rechthoekig. Die dries, of een aangrenzend stuk,
heette ook:

HET RIJKE - opt rijcke te nederwijck daer de pesthuisen plaghen
te staene (R.K. 1591). Tegen de dries was er een tuin in de volksmond
geheten: HET PARADIJS. De benamingen Rijke en Paradijs wijzen
op het feit dat hier - vóór 1225! - de eerste parochiekerk van Ni-
nove stond.

HET DRIESKEN OFT PAARDEKERKHOF - tegen t' driesken of
t' peirde kerkhof (Strsch. 1734). Lag langs de Pamelweg in de Neder-
wijk (33). Dit pleintje diende tot het begraven van krengen.

DE WEGEN

Voor de wegen buiten de stadswallen vinden wij volgende bena-
mingen: dreef, drijfweg. heerbaan, heerweg, 's herenstraat, kets,
los(gat), manpad, merieweg, straat, vaarweg. Al die wegen waren tot
in de XVIII" eeuw aarden wegen. Zij waren zeer bochtig. Een bocht
heette men soms kromme elleboog: naest der straten metten erom-
men elleboog (RA.G., Nin., nr. 637, aO1558). Een kruispunt van twee
wegen: op den cruyswech aen de lindekensstraete (Strsch. 1661).

DREEF - Was een toegangsweg met langs weerskanten bomen.
Aldus de dreef van de weg op Aalst naar het hof ter Schoor: tegen
den drefve (Gr. Abd. 1645). De Dreefstraat ligt gedeeltelijk op een
vestgracht. Vroeger stond daar een rij bomen vandaar de benaming
Dreefstraat.

DRIJFWEG· - Is een weg langswaar men het vee naar de weide
dreef: eenen drive wech daghelijcs te haren beesten boef (= be-
hoef) (Oork. Abd., a? 1339).

HEERaAAN I HEERWEG l'SHERENSTRAAT - De voornaamste
wegen naar andere gemeenten worden veelal als « heerbanè» of
« heerwech» bestempeld. Dit zullen wel oude wegen zijn, maar hier-
uit kan men geenszins besluiten dat men met Romeinse wegen of
« Legerbanen » te doen heeft! - de herbaene naer aelst (Strsch. 1621)
- lanckx den heerwech (Gr. Abd. 1645) - aende herbaene van gee-
raersberghe (Pb. Abd. 1691) - sheeren straten (Gr. 1653). Ook baan
zonder meer: de geersberghsche baene (Strsch. 1757); of ook: de
groote baene buyten de braebantsche poorte (Strsch. 1757). Dit is de
oude weg naar Brussel in de volksm. nog steeds: de Brusselbaan. Een
« Hallebaan » is gem. nw. met de betekenis zeer lange, eindeloze weg
(Bedevaarten naar Halle i).

KETS of KEITS - Leeft nog in de volksmond (Kasj !) met de bete-

(33) Door mij verkeerdelijk geïdentificeerd met de Dries tegen de Nederwijk-
poort in Gesch. v. Ninove, D. I, blz. 86-87.
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kenis -smal straatje, wegje. In de oude teksten heeft het diezelfde
betekenis: keyts aen wolfputte schuere (Rr. Abd. 1645) - de keyts
tegen het ameyvelt (Gr. 1653) - den keyts ofte straetken (Gr. 1654).
Het kan ook synoniem worden van dreef: dreve ofte kets (Gr. 1654).
Komt in de volksm. eenmaal voor in een samenstelling: arekasj (Eier-
kets), voor een doodlopend straatje aan de Graanmarkt. Vroeger was
hier de eiermarkt.

LOSGAT - straetken ofte losgat (Gr. 1654) - het losgat naer de
pollaer meersche (Strsch. 1755). Veldweg die toegang tot een veld,
weide of hoeve verleent. In de volksm. : los.

MANPAD - van den manpade van an de slachmoelene tot neder-
·wijc (A. RA., Rb. D., nr. 45348, aO 1454). Wegeltje, smal pad.

MENEWEG - ende eene(n) mene wech (Oork. Abd. 1339). Gemeen-
schappelijk voor twee of meer bewoners, dus een « gemene weg»:
over den wech die ter slachmolen weert ghaet ghelijc eenre ghemeenre
straten (A.RA., Tl'. v, VI., S. I, nr. 1065, aD1360).

STRAAT - Het is de enige naam die voorkomt in een samenstel-
ling voor een belangrijke weg:

· DE GENTSTRAAT - ganstrata (Oork. Abd. 1165) - gantstrata (Id.
1167) - 4 bonniers dalez le ghendstrate (R.D. 1389) - an de ghend-
strate (Pb. Abd. 1442) - an de ghendtsche strate (Id. 1455) - de
gentsche heerebaen naer het groote velt (Strsch. 1757). Het begin van
die weg heet thans te Ninove: Herlinkhovestraat. De naam Gentse
Straat is nog levendig te Herlinkhove en Outer, misschien ook nog
verder naar Gent toe. Het tracé van deze zeer oude weg is tot nu
nog niet onderzocht. Naar alle waarschijnlijkheid was er een over-
gang door de dendervallei te Ninove en liep hij verder naar het zui-
den' in de richting Halle-Nijvel. Het verkeer van Ninove naar Gent

·gaat niet meer langs deze weg maar over Aalst.
BOLLUSSTRAAT - In de Nederwijk. een los naar de Kouter (34).

_BRUULSTRAAT JE - In de Nederwijk. toegang, los naar de Bruul
(35).
DIEPE STRAAT - cavam plateam (Oork. Abd. 1167). Holle veld-

·weg, deel van de oude weg op Denderhoutem. Ook nog in de volksm.
DE HOLSTRAAT - de holstraete ofte herbaene naer gheersber ge
(Strsch. 1734), Deel van. de oude weg op Geraardsbergen over
Eichem-Appelterre,
DE LlNDEKENSSTRAAT - de lindekensstraet (Pb. Abd. 1691).
Veldweg langs het Lindeveld, in de omgeving van het hof te Ruis-
broek.
DE MANSSTRAAT - te nederwijck aen smansstraete (R.K. 1650).
Eerste element waarsch. persoonsn.

· DE VEENBROEKSTRAAT - (Polderstraat) - an de veenbrouc-
strate (Rb. D., nr. 45348, aO 1454).

· (34) z. L. v. Aalst, jg. 1, blz. 22.
(35) Id., jg. IX, blz. 101.
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VAARWEG - Een veldweg waar men met paard en kar kan rijden.
- van den drieschelkens mersche commende metten hende an den
vaarwech (Rb. D., 1466) - partije lants ligghende opt varevelt suyt
ende west de straete (Pb. Abd. 1667). De eik langs deze weg is de
VAAREIK = 27 b. 2 d. an de vaerheeke (Pb. Abd. 1527).

BRUGGEN

Het onderhoud der bruggen was van het grootste belang voor
het verkeer. De bruggen langs de voornaamste weg door de stad
van de Brabantpoort tot de Geraardsbergse Poort moest de heer
van Ninove op zijn kosten onderhouden. Zo het verkeer gevaar liep
gestremd te worden door het beschadigen of vernielen van een brug
dan bouwde men in de onmiddellijke omgeving een voorlopige brug
« logenbrug » genoemd. Aldus in de stadsr. van 1397-98: van eene
Ioghenbrugghe die ghestelt was achter de bourch daer de brugghen
te brabant wert up te broken waren omme coeplieden ende ander
goede lieden haren wech te lidene dore de poort ende oec mids dat
de tollenen van der poort gheen faute af hebben zouden 48 s. ».

Er waren tot in de XVIIIe eeuw niet minder dan een dozijn brug-
gen te Ninove.

BEGIJNENBRUG - beghinen brugghe (Ralr. D. 1370) - de beghin-
nebrugghe voor de burch es 34 voet lang ende daer en sijn geene
lenen ende is ghedect ende overdect (RD. 1453). Brug over de Den-
der tegen het Begijnhof, thans Zusters der H. Harten. In de volksm.
Begijnenbrug.

DE BEVERBRUG - (36) _. de beverbrugghe ande maerct es lang
14 voet ende ghemaect op houten rebben gaende dwers op twee stee-
nen hoofden daerop ligghen de platen ghedect met berderen ende
.daerop ghecalsiet ende is sonder lenen (RD. 1453). Lag over de Be-
ver aan de ingang van de Beverstraat.

DE BOUDENSBRUG (37) - was een stenen brug in de Despanteer-
straat.

DE BRABANTBRUG - an de brabantbrugghe (R.D. 1370-73) - de
brugghe aende brabantpor te es lang toter valbrugghe 32 voeten dan-
of thooft is van metselinc op 5 jocken (RD. 1453-54). Even buiten
de Brabantbrug is er een herinnering aan het middeleeuws gerecht:
aen tgerecht bij de brabantpoorte (RK. 1648). Ook geheten de Gesel:
buijten de brabantpoorte aende gheesele (RK. 1669).

BROEKSKENSBRUG - brouxkensbrugghe (R.D. 1526). Niet gele-
kalizeerd. Broekskens kan bijnaam zijn.

DE BURGBRUG - an de burchbrugghe (RD. 1370-73) - du grant
pont appelle bourgbrugghe (RD. 1447). Brug naar de Burcht, de
langste van de stad.

(36) z. L. v. Aalst, jg. VIII, blz. 216-17.
(37) Id., jg. 1, blz. 52.
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DIJNSBRUG (38). Brug naar. het Dijnshof of Doremont.

DE GERAARDSBERGSE BRUG - de gheersberschebrugghe
(Stadsr. 1415-16) - de brugghe ande gheeroudsberghe porte es lang
toter valbrugghe 18 voeten (RD. 1453-54).

DE KLOOSTERBRUG - ande cloesterbrugghe (Stadsr. 1516-17).
Niet de brug van het Klooster maar de brug voor de Aalsterse Poort
(z. boven).

DE KRANENBRUG - tskranenbrugghe (RD. 1378-79). Niet gelo-
kalizeerd. Eerste' element is een persoonsn.

I
\

DE LAVENDELBRUG (39). Aan de ingang van de Lavendelstraat
over de Bever.

DE MAPRUITSBRUG (40). Aan.de ingang van de Biezestraat.

DE MOLENBRUG - de molenbrugghe (R.D. 1367) - muelenbrug-
ghe (RD. 1370) - de steene muelenbrugghe (RD. 1371-72) etc ...
Brug over de Molendender tussen de Burchtstraat en de Oudstrij-
dersplaats.

DE PAMELBRUG - lancxt den dender naer pamelbrug (Gr. 1654)
- aen de brugghe te pamel (Strsch. 1695). Brug over' de Dender aan
de oostelijke grens. van Ninove en Pamel. Die brug is sedert lang
verdwenen.

S. AMANDSBRUG - juxta .ponlem S. Amandi (Oork. Abd. 1219) -
de heerlichove brugghe (Stadsr. 1543-45). Heet thans nog de Her-
linkhovebrug.

ZEELMAKERSBRUG - seelmakersbrugghe (RD. 1444) - tseelrna-
kers brugghe es ligghende yp 3 jocken van temmerage ende twee
steenen hoofden wesende 43 voeten haelf gheleent ghedect ende over-
deckt (RD. 1453-54). Ook geheten: Krullekensbrug (41). Brug op de
Burchtdam over de Hellegracht. Thans verdwenen.

D"E SCHEEPVAART

Voor het scheepsverkeer komen hier slechts in aanmerking de
aanlegplaatsen voor schepen en het sas.

DÉ WERF - te nieneve up den werft (Stadsr. 1498) - op den werf
(Id. 1534-36)- an den werft (Id. 1538-40)- op de werft (Id. 1640-42).
Was de aanlegplaats voor schepen aan de Dender op het Inge-
land (42).

DE OUDE WERF - int straetken bij de oude werf (H. 1652) - Die
aanlegplaats .wordt slechts een paar keren vermeld. Van op Grote

(38) z. L. v. Aalst, jg. I, blz. 53.
(39) Id., jg. VIII, blz. 227.
(40) Id., jg. I, blz. 53-54.
(41) Id., jg. I, blz. 53.
(42) z. L. v. Aalst, Afb., jg. IX, blz. 105.
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markt langs een straatje achter de watermolen van de heer bereikte
.men de Molendender en de aanlegplaats. In de XVII" eeuw was de
aanlegplaats niet meer in gebruik.

KAAI. Dit woord met de betekenis aanlegplaats komt slechts van in
de XVII" - XVIIIc eeuw voor en verdringt stilaan de oude benaming
werf. De volksm. kent slechts: kaai.

DE SPEl (EN). Schutsluis op het grondgebied van Ninove aan de
grens van Pollare. - De spaeyen (K. en Pl. G., nr. 1289,aO1620) - te-
genover de speyen CGr. 1653). Langs weerskanten van de spei stond
een gebouwtje, daarom schrijft men ook wel: speyhuysen (Gr. Abd.
1645). De volksm. kent slechts: sas.

NAWOORD

De sedert 1945, eerst in de Handel. van de Commissie v. Topo-
nymie en Dialectologie, maar dan vooral sedert 1949 in het Land
van Aalst, gepubliceerde bijdragen over plaatsnamen te Ninove be-
vatten niet een zeker aantal of een keuze van plaatsnamen maar
een volledige toponymie van het grondgebied van Ninove.

Zonder rekening te houden met de samenstellingen bevat die
toponymie ongeveer 250 toponiemen, naar de ouderdom van de be-
wijsplaatsen: 1 uit de IX", 1 uit de Xl", 27 uit de XII", 7 uit de XlIIc,
51 uit de XIV·, 57 uit de XV·, 20 uit de XVI", 47 uit de XVII", 14 uit
de 'XVIII" eeuw. Er zijn ruim 40 plaatsnamen van vóór 1200. Ruim
64 '1'0 van de bewijsplaatsen dateren van vóór 1500. Wegens die uit-
zonderlijke rijkdom aan oud materiaal verdiende Ninove zeker wel
zijn toponymie.

In deze toponymie was geen plaats voor de talrijke hedendaagse,
nietszeggende benamingen als: Patattenweg. Middenstraat, enz. enz.,
waarvoor geen bewijsplaatsen voorliggen uit het verre verleden. Ook
de talloze hedendaagse huisnamen vonden vooral geen genade. Wel
werd Fi.ier,wegens mijn zwak op folklore, een toegeving gedaan voor
de oude huisnamen, maar die dan samen werden vermeld, in een
enkel item, met de datum van de oudste vermelding. Ook al de oude
benamingen voor straten en bruggen kregen een beurt omdat het zo
moet. Inderdaad, in talrijke dezer benamingen schuilen oude topo-
niemen, bv. in Beverstraat, Bieststraat, Burchtdam e.a. De heden-
daagse straatnamen staan slechts terloops tussen haakjes om de oude
benamingen nader te lokalizeren. Aldus werden honderden benamin-
gen, die misschien lokaal enige belangstelling verdienen, maar voor
de toponymie niets dan balast zijn, uitgeworpen.

De verklaring van de plaatsnamen steunt hoofdzakelijk op het
Middelnederlands, maar ook wel op het huidig dialekt. Zo leert ons
het dialekt, om slechts een enkel voorbeeld te citeren, hoe het kwam
dat een Adelinsberg ten slotte een Aalstberm werd!

Alvorens over te gaan tot een verklaren werd gepoogd zo duide-
lijk I?ogelijk de lokale werkelijkheid te belichten. De afbeeldingen
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sluiten bij dit denkbeeld volkomen aan. Zo staan de kouter en veld-
namen samen op een enkele kaart. Men ziet hoe rond de centraal lig-
gende kouter de veldnamen aansluiten.

Na het in kaart brengen van het ingezamelde materiaal bleek
alras dat. men de toponiemen kon groeperen om aldus, rekening hou-
dend met het materiaal zelf en met de lokale gegevens, te pogen er
een synthese van te maken. Wat samen hoort moet samen behandeld
worden, maar niet als zoveel items verstrooid liggen in een woorden-
boek. Het onderkennen van de plaatsnamen, die tot een en dezelfde
groep behoren, kwam als van zelf. Bv. voor het Hoofdstuk: Bossen,
·Onbebouwd en Bebouwd Land werden al de fiches te voorschijn ge-
haald, die rechtstreeks met de oorbaarmaking van de ninoofse bodem
in verband stonden. Dit materiaal werd dan zo gerangschikt dat het
ons een beeld kon geven van de historische evolutie. Kregen dus eerst
een beurt: de bossen en het onbebouwd land. Hierop volgden natuur-
lijk: de kouter en de velden. Binnen elke onderverdeling werd de
best passende methode aangewend. Zo, wegens het ontbreken van be-
namingen voor menig bos en bosje, werd hier de toeristische methode
gevolgd; voor de velden: de alfabetische orde. Door het groeperen en
samenbrengen ziet de lezer onmiddellijk dat de Cultura en Dorenkou-
ter samenvallen, dat de Roslaar verdrongen werd door het Klooster-
veld, en krijgt hij een beeld van de oorbaarmaking van de bodem.
Meer kan niet gegeven worden.

Vooral de andere hoofdstukken, als daar zijn: de hydronymie,
het grasland, bewoning en verkeer werd de methode steeds afgestemd
op het materiaal en op de kennis van de lokale geschiedenis met vol-
gende grondgedachten voor ogen:

Een toponymische studie moet 1° synthetisch zijn 2° rekening houden
met de historische evolutie 3°gezien worden in de lokale topografische
toestanden en in· het licht der geschiedenis. Toponymie en geschiede-
nis geven en nemen wederzijds, zij zijn onafscheidelijk verbonden.

Wat de volgorde der hoofdstukken betreft heb ik bij het publi-
ceren, tot mijn spijt, om redenen van materiële aard niet de passende
rangschikking kunnen volgen. De inhoud van de Toponymie van Ni-
nove moet als volgt gezien worden in hoofdstukken en onderverde-
lingen:

1. Hoogten en Laagten (L. v. Aalst, Jg. XI, blz. 149-152)

II. Hydronymie (L. v. Aalst, Jg. VIII, blz. 214-230)
al De Dender en zijn bijriviertjes bi Vijvers en vesten

cl De afvoer van het water dl Moerassige gronden.
IIL Grasland (L. v. Aalst, Jg. IX, blz. 98-110)

al Aarden bi Bruul cl Eusel dl Inge el Weiden en meer-
sen fl weerden.

IV. Bossen, onbebouwd en bebouwd Land (L. v. Aalst, Jg. X, blz.
337-351)

al Bossen bi Onbebouwd land cl Bebouwd land dl Loch-
ting en koolhof el Blok fl Grensafbakeningen.
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V. Bewoning en Verkeer (L. v. Aalst, Jg. XI, blz. 152-169)
al Wijknamen bi Heemnamen cl Hoven dl De Stad

el Verkeer.

Nota: Nog verschenen buiten dit verband: Twee Plaatsnamen te
Ninove (Handel. Comm. Top. en Dial., XIX, 1945, blz. 205-215) en:
Persoonsnamen in ninoofse plaatsnamen (L.v. Aalst, Jg. I, blz. 21-25
en); Benoemingen naar de vorm en naar voorwerpen (L. v. Aalst,
Jg. VII, blz. 1-5).

Zoals blijkt uit de nota hierboven maakte ik een fout bij het
uitwerken van mijn plan. Om enkele kleine bijdragen te leveren voor
ons tijdschrift schreef ik een paar artikelen over persoonsnamen en
benamingen naar de vorm. Dit was verkeerd. Wie persoonsnamen of
benoemingen naar de vorm zoekt vindt die in de index. Die geeft
niet alleen de volledige inhoud volgens het eerste element, maar ook
volgens het tweede en het derde en verder ook alle woorden die in
verband staan met plaatsnamen" nochtans beslaat de index amper
zes bladzijden. Het was dus nutteloos persoonsnamen en benoemin-
gen naar de vorm afzonderlijk te behandelen.

De volledige toponymie van Ninove beslaat ongeveer 85 blz. met
inbegrip van een halve blz. voor de bronnen, 5 afbeeldingen en de
index.

De Toponymie van Ninove steunt op een volledig onderzoek van
al het ninoofs materiaal te Brussel, Gent, Rijsel. In talloze stukken
vond ik niets dat niet te vinden was in de aan het begin van deze bij-
drage opgesomde bronnen. Een ellenlange bronnen opgave was over-
bodig. Gedrukte bronnen en bibliografie staan, zoals het hoort, in
voetnoten vermeld.

Deze beknopte slotbeschouwingen zijn geen verdediging, .geen
veroordeling van om het even welke methode. Ieder wetenschappelijk
vorser moet weten welke de beste methode is voor het door hem in-
gezamelde materiaal.

-NINOVE, januari 1959. H. Vangassen.

!NDEX (1)

Aalstberm, 150. - er se Poort, 158.
Adelinsberg, 150.
Baan, 165. Halle -, 165. Heer -, 165.
Baker-gem, 154.
Beek, 151. Kattes -, 151.
Berg, 149. Adelins -, 150. Elveren -,

150. Kouden -, 151. Stuiven -, 15l.
Beverbrug, 167.'- straat, 159.
Berm. Aalst -, 150.
Biezestraat, 159.
Bollusstraat, 166.
Boosdal, 152.

Bos. Katten -, 151. - veld, 164.
Boudensbrug, 167.
Braam(pt)poort, 158.
Brabantbrug, 167. - poort, 158.
Broekskensbrug, 167.
Bron. Mansborredries, 164.
Bruggen, 167. Begijnen -, 167. Bever-,

167. Boudens -, 167. Brabant -,
167. Broekskens -, 167. Burcht -,
167. D'ijns -, 168. Herlinkhove -,
168. Klooster -, 168. Kranen -,
168. Krullekens -, 168. Lavendel-,

(1) De getallen verwijzen naar de bladzijde.
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168_ Logen -, 167_ Mapruits -, 168_
Molen -, 168. Pamel -, 168. S.
Amands -, 168. Zeelmakers -, 168.

Bruulstraat, 166.
Burchtbrug. 167. - dam, 160. - straat,

160.
Calchiam/cauchiede, 159.
Dal. Boos -, 152. Winters -, 152.
Dam. Burcht -, 160.
Dijnsbrug. 168. - hof, 155.
Doremont, 155.
Dreef, 165.
Driesen, 163.
Drijfweg, 165.
Eik. Vaar -, 167.
Elleboog, 165.
Elverenberg, 150. Elvinnen -, 150.
Ene, 164.
Erf, 162.
Gat, 166_
Gelage/geleeg, 162.
Gentstr aat, 166.
Geraardsbergse Brug, 168. - Poort, 158.
Gijzegern, 154.
Hallebaan, 165. - straat, 160.
Heemnamen, 154.
Heerbaan, 165. - weg, 165.
(s)Herenstraat, 165.
Herlinkhove, 156. - brug, 168.
Heuvel, 150.
Hoek. Nekkers -, 150.
Hof Cven) , 154. Dijns -, 155. - ten

Driese, 155. Oude -, 156. - stad,
162.

Holmantsstr aat, 161.
Holstraat, 166.
Hovel. Zand -, 150.
Huizen. Spei -, 169.
Huisnamen, 163.
Kaai, 169.
Kaardelood, 160.
Kassei, 159.
Kat~en)bos, 151. - meers, 151. - tes-

beek, 151.
Keer, 159_
Kerkhof. Paarde -, 165. - straat, 160.
Kets/keits/kasj, 165.
Kloosterbrug, 168. - plein, 160. - poort,

158.
Koepoort, 158. - straat, 160.
Koudenberg. 151.
Kranenbrug, 168.
Krekelendries, 164.
Krullekensbrug, 168.
Lambert, 155.
Langemuntstraat, 160.
Lavendelbrug. 168. - straat, 1.61.
Lindekensstraat, 166.
Logenbrug, 167.
Losgat, 166.
Manpad. 166. - sborredries, 164. -

straat, 166.
Mapruitsbrug, 168.
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Meers. Katten -, 151.
Meneweg 166.
Molenbrug, 168.
Munt. Lange -, 160.
Nagelstraatje, 161.
Nederwijk, 152. - poort, 158.
Nekkershoek, 150.
Ninove, 156.
Paardekerkho~ 165.
Pad. Man -, 166.
Pamelbrug, 168.
Paradijs, 165.
Pauwstraat, 161.
Peperstraat, 161.
Plein. Klooster -, 160.
Poort. Aalsterse -, 158. Braam(pt) -,

158. Brabant -, 158. Geraardsberg-
se -, 158. Koe -, 158. Klooster -,
158. Nederwijk -,158. Snidewind-,
158. Warmoes -, 158.

Poverstraat, 161.
Preulegem, 154.
Rechte Straat, 159.
Rihove, 155.
Rij.ke, 165.
Rostwijk. 154.
Schaperspoortje, 158.
S. Amandsbrug, 168.
S. Jorisstraat, 161.
Snidewind (Pieter) , 158. - poort, 158.
Spei, 169. - huizen, 169.
Stadswijken, 153.
Stede, 162.
Straat. Bever -, 159. Biest -, 159. Bol-

lus -, 166. Bruul -, 166. Burcht -,
160. Diepe -, 166. Gent -, 166.
Halle -, 160. (s) Heren -, 165.
Hol -, 166. Holmants -, 161. Ka-
relhoofd -, 160. Kerkhof -, 160.
Koe -, 160_ Langemunt -, 160.
Lavendel -, 161. Lindekens -, 166.
Mans -, 166. Nagel -, 161. Pauw
-, 161. Peper -, 161. Pover -, 161.
S. Joris -, 161. Veenbroek -, 166.

Stuivenberg, 151.
Vaar eik, 167. - veld, 167. - weg, 167.
Varkensmarkt, 161.
Veenbroekstraat, 166.
Veld. V~ar -, 167. Bos -, 164.
Verloren Kost, 159.
Voorgeborchte, 158.
Warmoespoort, 158_
Weg. Drijf -, 165. Heer -, 165. Mene-,

166: Vaar -, 167.
Werf(t), 168. Oude -, 168.
Wethencote, 155.
Wijk Cen): Stads -, 153. Neder -, 152.

Rost -, 154.
Wintersdal, 152.
Zandheuvel, 150.
Zeelmakersbrug, 168.



Bijdrage tot de Geschiedenis
van Denderleeuw

HET ONDERWIJS.

1. Vóór de Franse Revolutie.

Het onderwijs was toen voorbehouden terrein van de Kerk, en,
althans wat het dorpsonderwijs betreft, hoofdzakelijk gericht op het
godsdienstonderricht. Deze taak werd soms nagekomen, maar veelal
(tot na het Koncilie van Trente en zelfs nog tientallen jaren nadien)
verwaarloosd.

De gegevens voor Denderleeuw beperken zich tot de periode na
het Koncilie van Trente, waarbij het onderwijs voor de kinderen en
de jeugd niet slechts werd aangemoedigd, maar als een strenge plicht
voorgehouden.

Tot bij de Franse Revolutie was op het dorp slechts één persoon
die zich met het onderwijs bezig hield, namelijk de koster. Dit onder-
wijs kende trouwens slechts geringe belangstelling, zodat de dekanale
bezoeken herhaaldelijk spreken van het « openen» van een school of
beter van het wagen van een nieuwe poging om het onderwijs bij de
bevolking te doen aanvaarden.

In 1595 leidt de koster Egidius Noynay een school, gebouwd nabij
het Foort (1602). In 1627 wordt er geen onderwijs verstrekt, terwijl
Joannes Noynay in 1630opnieuw een school opende, maar met weinig
goed gevolg, vooral gezien de toewijding ontbreekt. Als schoollokaal
werd het woonhuis van de koster gebruikt.

Op het aandringen van de kerkelijke overheid werd in 1634grond
aangekocht voor een « scholasterij » of schoolgebouw. De uitgave werd
betaald door de kerk en de armendis, terwijl de gemeenschap zich
bereid verklaarde de school te bouwen. De eiken hiertoe aangekocht,
werden achteraf aan de kerk geleend tot herstellingswerken aan de
toren! En de opbouw?

Nicolaus van den Haute volgde Joannes Noynay op als koster en
als onderwijzer. In 1635 werd de school nogmaals geopend. Ter be-
vordering van het schoolbezoek van de armen ontving hij van de Ar-
mendis van Denderleeuw een jaarlijkse vergoeding voor het onder-
wijs van de arme kinderen.

Van Petrus van den Haute, reeds in 1704 aangegeven als kos-
ter en onderwijzer, schrijft de deken in 1712dat hij een school opende
en het goed doet wat het onderwijs betreft.

In 1739benoemde de pastoor tot onderwijzer en koster Lambertus
Josephus de Proost, die deze dubbele taak nog vervulde in 1774.

De Franse Omwenteling zou ook op gebied van onderwijs, zoals
op menig ander gebied, een andere richting aanwijzen. De Kerk werd
van haar bevoorrechte positie verdrongen, maar toch kwam hier voor-
lopig geen ander onderwijs tot stand. .
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2. Na de Franse Revolutie.

Hield het onderwijs op monopolie te zijn van het kerkelijk ge-
zag, toch zal de invloed van de Kerk (weze het langs het dorpsbestuur
om) nog tal van jaren doorslaggevend zijn, hetzij om elke verdachte
poging hiermee in strijd te verhirïrieren.vhetzi] om het parochiaal on-
derwijs uit te bouwen, volgens de eisen van de nieuwe tijd.

Tegenover het onderwijs door de Nederlandse regering aangemoe-
digd, stond het gemeentebestuur afwijzend, dit vooral uit godsdien-
stige beweegredenen. Koning Willem voerde immers een liberale on-
derwijspolitiek, die er naar streefde kosteloos en neutraal onderwijs
te verstrekken, door gediplomeerde staatsonderwijzers.

Bij een schrijven van de Provinciale Staten (17.11.1818) werd la-
ger onderwijs van derde klas voorgesteld voor Denderleeuw en Oke-
gem, maar dit mocht in de gemeenteraad geen genade vinden, ... ge-
zien er geen geld was om een onderwijzer te vergoeden. Wanneer
hierbij gewezen werd uit te zien naar de nodige middelen om hierin
te verhelpen, meende men dit middel gevonden te hebben in de lich-
ting van een speciale belasting op de ouders met kinderen van 6 tot
16 jaar (1). Gezinspolitiek blijkt dus wel een van de minste bekom-
meringen van de wroede Denderleeuwse vaderen! Dit voorstel werd
trouwens afgewezen.

Op 16 januari 1819vond de Nederlandse schoolpolitiek een verde-
diger in de persoon van H. Sonck, meier, maar deze werd hierin door
de Raad niet gevolgd. De Gernéehteraad verzocht het Hoger Gezag
« op zijn ouds» te mogen voortdoen (2). Het Centraalbestuur hield
nochtans voet bij steken eis te op 28 april 1819 dat er onderwijs
zou komen, zoniet zou een speciaal kommissaris worden gestuurd.
Voor deze bedreiging gaf de Raad schijnbaar toe en voorzag in de
begroting 450 gulden (waarvan 44 gulden 80 stuivers te betalen door
Okegem) voor het dorpsonderwijs (3) .

. En toch bezat dit dorp in 1822 voor een bevolking van 1789 zielen
nog geen wettelijk onderwijs, zodat een verslag van 14 augustus 1822
luidt: « er bestaan geen vereentgingen die onderwijzen, nog zelfs
geène schoolmeesters die aanveerd zijn, ingevolge de wettelijke schik-
kingen» (4).

Het Hoofdbestuur nam evenwel met deze stand van zaken geen
bevrediging en de Gemeenteraad werd niet langer met rust gelaten.
In i823 bestaan er twee scholen, « een kinderschole opgericht door
Catharina Scherelinckx, onderwijzende de eerste beginselen der
Vlaamsche tale ende den Catechismus en eene tweede schole geopend
door Ludovicus Mattens, onderwijzende de eerste beginselen der cij-
ferkunst. Deze personen hebben zich voor de examen gepresenteerd
voor de tijdelijke jury» (18.4.1823) (5). Naar alle waarschijnlijkheid
hebben deze leerkrachten zich zonder veel sukses aan de proef onder-

(1) Beraadslagingen van den Gemeenteraad 1807-1836,
(2) Ibidem:
(3) Ibidem.

. (4) Correspondentieboek 1820-1826.
(5) Ibidem.
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worpen, want in 1825 werden de scholen van de ({onbevoegde onder-
wijzers» gesloten (15.3.1825) (6).

Burgemeester Vaereman zou, met de hem eigen vastberadenheid,
het werk van de regering op gebied van onderwijs verder dwarsbo-
men. Hij verkoos geen onderwijs boven neutraal onderwijs, dat men
aan de gemeenschap wou opdringen. Ten andere de bevolking zelf
liet zich weinig gelegen aan de onderwijskwestie, ... zo weinig dat
Catharina Scherelinckx, inmiddels wettig aangesteld voor het lager
onderwijs, met moeite de school kon in leven houden gedurende de
zomerperiode. In de zomermaanden 1825 telde de school slechts 7 jon-
gens en 4 meisjes, waaronder geen enkel arm kind; in januari 1826
integendeel bedroeg het aantal schoolbezoekende kinderen 55 jongens
en 39 meisjes, waaronder 15 armen (7). Hierop volgde opnieuw laag
tij, want in 1828was hier alle onderwijs verdwenen (8), ook al werd
het gemeentebestuur aangemaand « een schoollokaal met onderwij-
zerswoning tot stand te brengen» (9).

Op een nieuwe waarschuwing van de distriktkommissaris van
Aalst, op 9 augustus 1830,verzocht de gemeenteraad de Gedeputeerde
Staten er nog een tijd vanaf te zien, daar geen geld beschikbaar was.
Ten andere - schreef" men - een privaat initiatief Was in wor-
ding (10).

Bij het uiteenvallen van de Nederlanden stond het onderwijs te
Denderleeuw nog immer op hetzelfde doodpunt als dertig jaar vroe-
ger. De vele bemoeiingen hadden slechts geleid tot het vooruitzicht
van onderwijs verstrekt door meester Cortvrindt. Zijn woning dien-
de tevens tot schoollokaal.

a. De school van meester Cortvrindt.

Meester Emmanuel Cortvrindt opende in 1831 een school, zonder
de minste steun vanwege het gemeentebestuur. Het getal van de
schoolbezoekers was gering. In mei 1834 bereikte men 30 leerlingen,
waar de gemeente ongeveer 150 arme kinderen tussen de 7 en 15 jaar
telde.

Gezien het aandringen van de distriktkommissaris van Aalst tot
het verlenen van een toelage van 100 fr., besliste de Raad aan Em-
manuel Cortvrindt het schoollokaal ter beschikking te stellen, dat
« hiertoe geschikt is geweest tijdens voorheen gouvernement, mits
dat den onderwijzer gratis zal onderwijzen de kinderen deser gemeen-
te, tot de behoeftige klasse behoorend, zoo in de christelijke leeringe
als in de lees-, schrijf- en rekenkunde» (4.8.1835) (11).

Dit voorstel vond blijkbaar niet het verhoopte gunstig onthaal,
want van Aalst werd opnieuw aangedrongen een subsidie te verlenen
voor 1836.En werkelijk, de gemeenteraad zou dat jaar voor het eerst
een uitgave doen ten gunste van het onderwijs! De onderwijzer mocht

(6) Ibidem.
((87»Briefwisseling 1826-1854. .f

Ibidem.
(9) Beraadslagingen van den Gemeenteraad 1807-1836.

(10) Ibidem.
(11) Beraadslagingen van den Gemeenteraad 1807-1837.
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verder over zijn schoollokaal beschikken, waarvoor een huurprijs van
30 fr. werd uitgekeerd. Veertig arme kinderen, naast dertig betalen-
den, genoten hier nu onderwijs. Men verwachtte voor de toekomst
evenwel meer aanwezigen, gezien het lokaal plaats bood voor 150 leer-
lingen!

Eindelijk kwam de toelage van 100 fr. er door in 1836; hiermee
was de verplichting verbonden kosteloos onderwijs te geven aan 80
arme kinderen, waarvan in de meest gunstige periode van het jaar,
er zich hoogstens 40 aanboden.

Steeds opnieuw werd vanwege bevoegde zijde aangedrongen op-
dat de gemeente een eigen schoollokaal zou bezitten, maar het bestuur
vond dit overbodig, « daar het huis van den onderwijzer volstond en
goed gelegen was» (12). Ten andere, de huurprijs was heel laag !

De wet van 23 september 1842op het lager onderwijs, aangevuld
door een Koninklijk Besluit van 26 mei 1843 ten voordele van de
behoeftige kinderen, scheen een kleine verbetering tot gevolg te heb-
ben gehad, want in 1844 had Denderleeuw, naast Emmanuel Cort-
vrindt met 22 jongens en 19 meisjes, een tweede onderwijzer Joannes
d'Haeseleer (13) met 27 jongens en 19 meisjes.

b. Het Katoliek vrij onderwijs.

Bleef het onderwijs door de gemeenteraad verwaarloosd, pastoor
Vermeere spande zich ijvervol in voor het vrij onderwijs. Hij nam
het intiatief tot de oprichting van een vrije parochialeschool, onder
het bestuur van de Zusters Franciskanersen van het Crombeen te
Gent. Het zou veeleer een praktische school - een soort vakschool -
zijn, dan wel een leerschool. De pastoor liet een gebouw oprichten
« voor werk- en leerschool » op grond, eigendom van de kerkfabriek.
Hierbij deed de kerkfabriek uit haar fondsen een voorschot van
1000 fr. en verleende het gemeentebestuur een toelage van 100 fr.
Vierduizend negenhonderd frank waren de beraamde onkosten, waar-
toe de pastoor om een evenredige staatstoelage verzocht.

Op 9 november 1844 werd de school, « bestuurd door drie god-
vruchtige zusters en een bizondere leermeesteresse, onder het toezicht
van de heer pastoor» (14), geopend, al was het gebouw nog niet vol-
tooid. Moeder Barbara, de eerste overste, nam haar taak ijvervol waar
tot bij haar overlijden op 23.12.1876.

De school bestond uit twee afdelingen. « Men telt meer dan 30 ar-
me meyskens die zich dagelijks in het kantwerk oefenen, alsmede
eene borgerschool voor de Vlaemsche en Fransche tael en het aan-
leeren van handwerk, zooals naeyen, stoppen, braeyen enz., alwaer de
arme te gelijk met de andere zonder vergelding onderwijs ontf'angen »
(18.1.1845) (15). Naast de kantschool bestond een lagere school met
2 klassen.

De werkschool kende een steeds toenemend sukses: in december

•(12) Briefwisseling 1826-1854.
(13) Overleden 13.6.1847.
(14) Briefwisseling 1826-1854.
(15) Ibidem.

176



1845 telde men er niet minder dan 130 meisjes, « welke er zich in het _
kantwerk en ander handwerk oefenen, en het hangt maar af van het
gebrek aen geld tot het opmaken der tweede stagie om er nog een
getal van 80 te kunnen aannemen» (8.12.1846)' (16). In deze uitgave
kon het gemeentebestuur natuurlijk niet tussenkomen!

Aldra werd naast het dagonderwijs, ook de zondag- en' avond-
school ingevoerd (1847).

In 1850 waren hier 5 kloosterlingen en een novice werkzaam en
was eveneens het schoolgebouw voltooid, dank zij de verleende toe-
lage vanwege staat en provincie.

De kinderen werden aangenomen vanaf 5/6 jaar en verdienden
na enige tijd, door het vervaardigen van « Valencijnschen kant»
40 centiemen per dag! Men noemde dit terecht een « kleyn gewin».
Deze kinderen genoten ook dagelijks gedurende één uur lager onder-
wijs.

Het sukses van het onderwijs voor de meisjes, deed verlangend
uitzien naar iets dergelijks voor de jongens. Ook hier dacht men op
de eerste plaats aan een soort vakonderwijs. Want vooral in de Hon-
gersnoodjaren bleek de bloei van de kantschool een sociale weldaad.
De gemeentevaderen schreven dan ook op 23 januari 1853,met zekere
zelfvoldaanheid : « de bedelarij is alhier veel verminderd door de
inrichting van de kantschool, alwaer dagelijks 124 meiskes in het
kantwerk geoefend worden» (17). In 1861 telde men twee kantscho-
len (18), die werk verschaften aan twee à driehonderd werksters ...
en zelfs werkers. Het loon bleef uiterst klein.

De vrije school van de zusters werd door de Staat aangenomen.
'Dit had tot gevolg dat de onderwijzeressen verplicht werden het of-
"fideel programma te volgen. Hierin blijkt men wel in gebreke te zijn
.gebleven, want een paar maal, o.m. in 1865, komt in het gemeentever-
slag, naast de lof over het onderwijs in de gemeenteschool, kritiek
'voor op het onderwijs in de aangenomen school. « Wij kunnen met
zooveel lof van de aangenomen school niet spreken, in dewelke de-
zelve methode (als in de gemeenteschool) van onderwijs en bezonder-
lijk van orde en discipline niet bestaat. Reeds verscheidene malen
hebben wij hieromtrent aan den heer Opziener onze opmerkingen
gemaakt» (19). Vermoedelijk bleef te veel tijd besteed aan de prak-
tische lessen, die winstgevend waren voor de leerlingen ... en voor de
instelling.

In 1874 werd een vrije bewaarschooL opgericht en door de Staat
aangenomen. Dat zelfs het gemeentebestuur over een nieuwe onder-
wijsmetode had horen spreken, blijkt uit het feit dat toezicht werd
verlangd « opdat de onderwijzeres zou verplicht worden op een be-
hoorlijke wijze de methode Froebel te bestudeeren, om dezelve met
.vrucht aan de jongere kinderen te kunnen aanleeren » (13.11.1875) (20).

(16) Ibidem.
(17) Correspondance 1854-1865.
(18) Zie verder « Leerwerkschool ».
(9) Verslag van kollege van burgemeester en schepenen ingevolge art. 20

der Gemeentewet, over de gemeentezaken.
(20) Gemeenteraadszittingen 1867-1880.
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Het zal wel niet de metode zijn, die men aan de kinderen diende te
onderwijzen, maar veeleer onderwijs 'verstrekken volgens deze nieuwe
metode!

In 1886 werd op het Dorp onder het bestuur van Moeder Ange-
la (21) een Keurslijfschool opgericht, waardoor aan meer dan 100
meisjes werk werd verzekerd. Door de Korsetschool zou men als het
ware opnieuw aanknopen met de vroegere kantschool. En in die
school, veeleer werkhuis, werd aan die vele meisjes tevens een kris-
telijke opvoeding en vorming meegegeven.

De aangroei van de schoolbevolking stelde nieuwe eisen: een
dringende uitbreiding van de gebouwen bleek noodzakelijk; hiertoe
werd in 1892overgegaan.

In 1904 telde het lager onderwijs 6 klassen, naast drie bewaar-
klassen.

De aangroei van de bevolking, vanaf het begin van de 20· eeuw,
duurde steeds voort, gezien niet slechts het centrum van het dorp,
maar ook de buitenwijken uitbreidden. Vooral de omgeving van het
station, de wijk Leeuwbrug, zag zijn inwoners toenemen, waarbij
het onderwijs voor nieuwe problemen werd gesteld. Men was er om
bekommerd ook aan deze kinderen onderwijs te verzekeren en tevens
het afstandsprobleem op te lossen.

In 1908volgde de eerste decentralisatie van het onderwijs. Leeuw-
brug kreeg, dank zij de bemoeiingen van pastoor De Vos, een vrije
bewaarschool en in 1909reeds een klas van de lagere graad. Dagelijks
deden twee, later meer zusters de verplaatsing van het Dorp naar deze
wijkschool, tot wanneer in 1913 eveneens aldaar een klooster werd
opgericht. Moeder Landualda was de eerste overste, die tevens de lei-
ding had van een meer moderne Korsetschool, met elektrische ma-
chines, aldaar door de familie Du Toict, onder de leiding van de zus-
ters, gevestigd.

De naoorlogse periode bracht voor het vrij onderwijs te Dender-
leeuw nieuwe moeilijkheden. Het mocht geen vredestijd zijn. Tot 1927
bleef het dorp, afgezien van de moeilijkheden ten gevolge van de
schoolwet van 1879, praktisch gespaard van elke schoolstrijd. De
meisjes bezochten de vrije lagere school, terwijl zowel de kleinere
jongens als de meisjes aangewezen waren op de vrije bewaarschool.
De gemeenteschool zorgde voor het lager onderwijs aan de jongens.
Dit was de basis van de godsvrede op schoolgebied. In 1927werd de
godsvrede verbroken, wanneer, met het Paasverlof, de gemeenteschool

.ook voor de meisjes werd opengesteld (22). Acht dagen later volgde
de tegenzet: de vrije meisjesschool kreeg haar afdeling vrije jon-
gensschool (23).

Maar ook langs de Steenweg op Ninove, Landuit en Huisegern,
had de gemeente zich uitgebreid. In 1926, ten einde het gemeentebe-
stuur voor te zijn, werd op de wijk Landuit, op 12 april, een nieuwe

(21) Moeder Angela vertrok in 1893 naar Argentinië, alwaar zij te Villa-
Urquiza voor de Kongregatie van het erombeen de eerste missiepost
stichtte en aldaar overleed in 1896.

(22~ Een dertigtal meisjes verlieten de Zusterschool.
(23) Een honderdtal jongens lieten zich opschrijven bij de Zusters, en dit

getal zou steeds aangroeien.



wijkschool geopend en op 11 juli ingewijd. Met twee klassen, die da-
gelijks vanuit het Dorp werden bediend, werd begonnen. In 1940,
wanneer deze school reeds 7 klassen telde, werd hier een nieuw kloos-
ter gesticht, met als eerste overste Moeder Benedicta.

De verhouding tussen Vrije school en Gemeentebestuur nam in
1928 nog scherper vormen aan. Het aannemingskontrakt, sinds 1908
(en in 1918voor 10 jaar hernieuwd) afgesloten tussen het gemeente-
bestuur en de zustersschool, werd alsdan door de gemeenteraad afge-
wezen.

Sinds 1935, dank zij de bemoeiingen van pastoor Poelaert, ver-
leende het gemeentebestuur opnieuw een toelage aan de Vrije scho-
len, die in 1942 dertig klassen telden, met een schoolbevolking van
ruim .duizend kinderen.

Vóór de oprichting van de school der Paters Kruisheren, waar-
bij het lager onderwijs van de jongens (vanaf het derde studiejaar)
aan de zusters werd onttrokken, telde de school van het Centrum,
voor het schooljaar 1848-49,13 klassen, waaronder 10 voor lager on-
derwijs, met 154 jongens en 121 meisjes, en 3 Fröbelklassen, met 71
jongens en 76 meisjes. Vanaf september 1949trokken de jongens naar
het H. Kruiskollege.

In september 1956 verhuisden ook de meisjes uit de verouderde
klaslokalen op het Dorp naar de Middenstraat op de Boecht. Voor
het schooljaar 1956-57telde men in de 7 lagere klassen 224 leerlingen
en in 5 Fröbelklassen 190kinderen. In 1958-59bedroegen deze getallen
respektievelijk 8 klassen en 25111.en 5 klassen met 212kleutels (23bis).

Bij het begin van het schooljaar 1958-59werd ook van wal ge-
stoken met een Moderne Humaniora, die in de 6e 34 leerlingen telt,
waarvan 26 van Denderleeuw. Met Gods' zegen gaat de uitbouw
verder en wordt voor 1960 de bouw van 4 lokalen voor de Middel-
bare afdeling gepland. Deze aangenomen gemengde school kreeg,
samen met haar nieuwe gebouwen, de naam van « Mater Dei Insti-
tuut )J.

D_evrije school op Leeuwbrug telt in het schooljaar 1958-594 klas-
sen voor het lager onderwijs met 104 kinderen en 3 Fröbelklassen
voor 86 kleintjes; terwijl de school op het Landuit 5 lagere klassen
met 124leerlingen en 3 Fröbelklassen met 113kinderen telt (24).

c. Het Gemeenteonderwijs.
Het gemeenteonderwijs dat reeds veel moeite kende om tot stand

te komen, zou herhaaldelijk in zijn groei belemmerd worden: zowel
de schoolwet van 1879 als het verbreken van de godsvrede op ge-
meenteplan in 1927 zouden een krisisperiode scheppen, waarvan de
eerste werd bijgelegd, maar de laatste nimmer overwonnen. De op-
richting van de Rijksschool zou de doodsteek betekenen voor het ge-
meenteonderwijs.

(23bis) Vanaf het schooljaar 1959-60 verhuizen ook de jongens van het 1e en
2e studiejaar naar het H. Kruiskollege.

(24) Ik dank Moeder Anthima, die mij de nodige gegevens bezorgde, vanaf
1948.
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In 1848werd Emmanuel Cortvrindt als gemeenteonderwijzer door
de gemeenteraad benoemd, maar slechts in 1850 door de Staat aan-
vaard. Het woonhuis van de onderwijzer, dat tevens dienst deed als
herberg, werd nog immer als schoollokaal gebruikt. Zuster Scholastica
werd als gemeenteonderwijzeres aangeduid voor de meisjes. In 1853
volgt de benoeming tot gemeenteonderwijzers van Karel Mattens (die
tot nog toe een private school leidde) en Adr. van Salen, gezien de
gemeenteschool 200 betalende en 125 niet-betalende leerlingen tel-
de (25).

Steeds opnieuw werd aangedrongen een gemeenteschool te bou-
wen. Eindelijk, dank zij een lening van de Kommissie van Openbare
'Onderstand, die nooit iets kon bijdragen voor het onderwijs van de
behoeftige kinderen (26), werd in 1861 de opbouw van een school
aangevangen in de toenmalige Kortestraat (nu Alfons de Cockstraat) ,
door aannemer Damiaan Couck, naar een plan opgemaakt door G.
de Perre Montigny,

Wanneer meester Cortvrindt op pensioen ging, werd hij als
hoofdonderwijzer vervangen door C. Arijs (1858-1878)(27). Ten einde
het schoolbezoek te bevorderen schreef het bureel van weldadigheid
voor, dat « de ouders van de weldadigheid niet konden genieten, in-
dien hun kinderen de school niet bezochten». Ten gevolge van deze
drukking en van de grotere waardering voor het onderwijs, kwam
dit langzaam aan tot verdere ontplooiing. Naast de hulponderwijzer
P. Watthé (1869-1879)werd een tweede benoemd in 1879 (gezien de
hulponderwijzer 110tot 130kinderen in één klas had), nl. E. de Boeck.

De schoolwet van 1879had tot gevolg dat het onderwijzendkorps
volledig werd hernieuwd. Immers De Boeck en Watthé namen ont-
slag en werden opgevolgd door Alfons de Cock, tevens hoofdonder-
wijzer. Deze Vlaamse folklorist van Europees formaat begon zijn taak
onder een slecht gesternte, want de gemeenteraad vond het overbo-
dig een nieuwe hulponderwijzer te benoemen, « daar er slechts nog
17 kinderen het officieel onderwijs» volgden (28). Tevens werd het
voorstel van het Ministerie van Onderwijs, dat aandrong tot de op-
richting van een gemeentelijke meisjesschool, verworpen, « gezien
het bloeiend vrij onderwijs». Aan de voorgenomen vergroting van
de gemeenteschool diende voorlopig niet te worden gedacht.

De gemeenteraad stuurde op 11 april 1879 een protestschrijven
naar de Kamers tegen de « ongelukswet » op het lager onderwijs. In
deze oppositie werd zij door de bevolking gesteund: de meeste kin-
deren verlieten de gemeenteschool en trokken naar de voorlopige
vrije school, die werd opgericht in de woning van Jozef Vaerman,
Lindestraat. Hier werden de kinderen onderwezen door Remi de Cli-
pelle van Aspelare en later door J. Bapt. Wittenberg. Inmiddels wa-

(25) Em. Cortvrindt: 30 bet. en GO arme kinderen. K. Mattens: 125 bet. jon-
gens en 25 bet. meisjes. Ad. van Salen: 20 betalende en 65 kosteloos
(25.1.1853) .

(26) Vanaf 1847 tot 1881 komt in ieder verslag deze onmacht of onwil voor.
(27) Was vanaf 1845 tot 1858 aangenomen onderwijzer te Nederhasselt. Deze

benoeming viel vermoedelijk niet in de smaak van onderwijzer Mattens,
want in 1859 tot 1862 komt deze in de gemeenteverslagen voor als onder-
wijzer van een bizondere school.

(28) Gemeenteraadszittingen 1867-1880.
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ren 3 klassen gebouwd achter het klooster, waar een vrije jongens-
school bloeide tot bij de afschaffing van de wet van 1879.

In november 1879 werd Fr. E. van Langenhove toch als hulp-
onderwijzer benoemd, terwijl, eens de toestand genormaliseerd, in
1886 een tweede hulponderwijzer, J.B. Wittenberg. Alfons de Cock
kwam ter zijde staan. Nu kende de school, onder de leiding van A. de
Cock, die een flink onderwijzer was, een steeds toenemende bloei. In
1904 werd de Cock, die naar Antwerpen trok, als hoofdonderwijzer
vervangen door Fr. E. van Langehove.

In 1909diende de school te worden uitgebreid. Architekt H. Valcke
zorgde voor het plan en Frans Cobbaert voor de uitvoering ervan.

Aan die bloei van het gemeenteonderwijs voor jongens kwam
plots in 1927 een einde, wanneer deze school haar deuren ook open-
stelde voor de meisjes. De oprichting van een fröbelklas mocht hierin
geen redding brengen.

Ook op de wijken werd naar een nieuw afzetgebied gezocht. In
1928 kwam een schooltje tot stand op de wijk Leeuwbrug, terwijl de
ontworpen inrichting van dergelijke school op de wijk Landuit, bij
schrijven van de Goeverneur van 7 augustus 1928, als aan geen nood-
wendigheid beantwoordende, werd afgewezen.

Gedurende datzelfde jaar plaatste zich ook het beruchte « Bra-
bançonne-incident», dat aanleiding gaf tot de schorsing van onder-
wijzer L. van der Speeten en onderwijzeres Is. van Opdenbosch (Kon.
Besl. 16.1.1928), schorsing welke bij Kon. Besl. van 13.4.1928 nietig
werd verklaard. De aanklacht van het schoolhoofd Van Langenhove
werd door het schepenkollege afgewezen als « valsche verklikking
en tendenzaktie». Dit kollege erkende de onvoorwaardelijke onschuld
van deze leerkrachten, die ervan beschuldigd werden, ter gelegenheid
van de tentoonstelling van de werken der leerlingen van de gemeen-
teschool, ... een onvaderlandse houding te hebben aangenomen (29),
nl. zich de oren te hebben gestopt tijdens de uitvoering van het Va-
derlands Lied. Het schepenkollege weigerde de straf toe te passen,
spijts de beslissing van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen
en van ..de Minister van Kunsten en Wetenschappen (1.3.1928) (30).

In 1929 werd Van Langenhove als bestuurder van de gemeente-
school opgevolgd door R. Hoevelinck. Bij het einde van de Tweede
Wereldoorlog telde de gemeentelijke school nog slechts 9 weinig be-
volkte klassen, waarvan 2 op Leeuwbrug, waaronder zowel op het
Dorp als op de voornoemde wijk een fröbelklas.

De oprichting van de Rijksschool in de De Nayerstraat, had de
.sluiting van het schooltje te Leeuwbrug voor gevolg, terwijl de meeste
leerlingen van het Dorp hun onderwijzers volgden naar de nieuwe
staatsinstelling. Sinds het op rust gaan van het schoolhoofd R. Hoe-
velinck in 1956, telt het gemeenteonderwijs nog slechts één fröbel-
klas.

(29) SChrijven van de Hr Goeverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van
3.9.1927.

(30) Het kollege besloot deze beslissing te laten publiceren in « La Libre
BeIgique», « Nation Belge », « La Dernière Heur e », « De Schelde », « De
Derider », « Het Volksblad » en « Recht en Vrijheid».
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d. Het KeiLig-Kruiskollege (31).

- De stichting van dit kollege, onder de leiding van de Eerwaarde
Heren Kruisheren, dagtekent van 22 september 1947. De eerste in-
richting kwam tot stand in het schoolgebouw van de Eerwaarde Zus-
ters op het Dorp, met als rektor Z.E.H. G. Lauwers, die het bestuur
waarnam tot 1953, wanneer hij werd vervangen door Z.E.H. Jos. Hen-
drix.

Het schooljaar 1947/48 telde de eerste klas voor het lager mid-
delbaar, maar zou jaar na jaar' uitgroeien tot een volledig moderne
humaniora. Het schooljaar 1949 opende in het nieuwe kollegegebouw,
Nieuwstr-aat, voor de middelbare afdeling en voor de lagere tot het
derde studiejaar (32), Op 9 oktober vond de inzegening plaats van
de gebouwen door mgr. van Hees, magister-generaal der Kruisheren.
Op 18 maart 1952 werd de lagere cyclus van de moderne humaniora
door de homologatie kommissie officieel erkend.

In 1955 werd de lagere school, tot dan toe als parochiale school
aangezien, door Z.E.H. pastoor A. van' der Plaetsen aan de Kruis-
heren overgemaakt en werd een afdeling van het H. Kruiskollege.

In 1956 stemde de gemeenteraad van Denderleeuw, die ook voor
de aangenomen lagere jongensschool van de Nieuwstraat een aanne-
mingskontrakt had afgesloten, een niet terugvorderbare lening van
200.000 fr. voor het aanleggen van de speelplaats met tegels.

Het schooljaar 1958/59 was getuige van de groeikracht van het
kollege: een Grieks-Latijnse afdeling werd opgericht met 23 leerlin-
gen op de 6e latijnse. r

Hoe staat het met het aantal klassen en leerlingen?
Wat de lagere afdeling betreft telde men in 1951/52 6 klassen met

221 kinderen, in 1952/53 8 klassen met 255 kinderen, in 1956/57 9 klas-
sen met 323 11. en in 1958/59 12 klassen met 368 leerlingen en 13 on-
derwijzers. De humaniora stak in 1947/48, zoals hoger gezegd, van
wal met 1 klas en 23 leerlingen en 4 personeelsleden; jaar na jaar
groeide zowel de vloot als het aantal manschappen en passagiers
aan. In 1952/53 telde men niet slechts een volledige cyclus van het
wetenschappelijk humaniora, maar volgde tevens de ontdubbeling
\1an de 6B, zodat 139 leerlingen werden onderwezen en opgevoed in
7 klassen door 12 leraars. De uitgroei van het kollege maakte een
kinderziekte door in 1957/58 met 145 11., maar de stilstand werd in
1958/59 met een tijgersprong overwonnen, zodat de instelling 202 leer-
lingen telt, verspreid over 10 klassen en geleid door 16 leerkrachten.

En het rekruteringsterrein ? Voor het schooljaar 1958/59 telde de
lagere afdeling 179 kinderen van Denderleeuw, hetzij 48,6 % en 189
of 51,3 % uit de omgeving van het dorp, vooral uit de Brabantse rand-:
gemeenten (33). Wat de humaniora betreft 53 leerlingen of 26,2 %

(31) Hartelijk dank aan Z.E.H. Rector Hendrix die mij zeer bereidwillig de
meest uitgebreide gegevens bezorgde.

(32) Het lager onderwijs bleef onder de direktie van de Eerw. Zusters van
het Dorp tot het begin van het schooljaar 1951/52, wanneer onderwijzer
Fl. Beeckman schoolhoofd werd.

(33) Het sterkst vertegenwoordigd is Liedekerke (32 kind.) , verder Pamel (28),
Strijtern (22), Borcht-Lombeek (18), Welle (14), O.L. Vrouw-Lombeek
(12), Teralfene, Okegem en Denderhoutem (9) .enz.
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zijn van Denderleeuw, terwijl 149 of 73,7 % dagelijks per fiets of met
de autocar vanuit de randgemeenten zich naar het kollege richten (34).

Sinds 1950 verschijnt een tweemaandelijks tijdschrift Were Di,
als schakel tussen school en gezin.

e. De Evangelische school.

Na herhaalde vergeefse pogingen van de Nederlandse Hervormde
Kerk, vóór de Tweede Wereldoorlog, te Denderleeuw ook een School
van de Bijbel tot stand te brengen, kende men sindsdien enig sukses.
De voorlopige gebouwen in de Dwarsstraat werden in 1956 verlaten
voor nieuwe lokalen in de Nieuwstraat, waar men voor het schooljaar
1958/59 een fröbelklas telt met 25 kleintjes en twee klassen voor de
lagere graad met 35 leerlingen, jongens en meisjes.

f. De. Rijksmiddelbare school (35).

De Rijksmiddelbare school voor jongens en meisjes werd te Den-
derleeuw opgericht in september 1947,met als direkteur Jos. De Lee.
De klassen werden voorlopig ondergebracht in het oud-Vlaams Huis,
Stationstraat, 18. De voorbereidende afdeling telde 93 jongens en 56
meisjes, het eerste middelbaar 53 j. en' 15 m. en de 66 latijnse 5 j. en
6 m., verdeeld over 9 klassen, met 12 leerkrachten.

In 1948volgde de stichting van een fröbelafdeling met 48 kinde-
ren, evenals van een familiale afdeling voor toegepast middelbaar
onderwijs.

Inmiddels waren de nieuwe lokalen in de De Nayerstraat klaar-
gekomen en werd het onderwijs jaar na jaar verder uitgebouwd. Voor
het schooljaar 1958-59telde de fröbelafdeling 90 jongens en 68 meis-
jes, toevertrouwd aan 4 onderwijzeressen, de voorbereidende of lagere
afdeling 366 jongens en 199 meisjes, met 17 leer krach ten en de mid-
delbare afdelingen 177 jongens en 92 meisjes met 24 leraars, verder 2
godsdienstleraars.

Vanaf het schooljaar 1959/60 wordt een splitsing doorgevoerd, nl.
een Rijksmiddelbare jongensschool met een voorbereidende afdeling,
een middelbare afdeling (Latijnse en handels-) en een teknische af-
deling; een Rijksmiddelbare meisjesschool met fröbelafdeling. voor-
bereidende afdeling, middelbare afdeling, familiale afdeling en be-
roepsafdeling C3•

Vanaf 1949 werden zondag- en avondleergangen ingericht voor
beroeps- en handelsonderwijs, met in totaal (1959) 320 11.en 17 les-
gevers.

(3.4) Ook hier staat Liedekerke op de eerste plaats met 39 leerlingen, daarna
komt Teralfene (24), verder Pamel (20), Borcht-Lombeek (0), Str ij-
tem (8), Denderhoutem (8), Okegem (7) enz. .

(35) Ik dank de heer Direkteur die mij de hier gepubliceerde inlichtingen liet
bezorgen.
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(a) Het leerwerkhuis (36).

g. Andere onderwijsinstellingen.

Het Leerwerkhuis mag aanzien worden als een mislukte voorloper
van ons hedendaags vakonderwijs.

Ten einde te voorzien in de grote nood van de behoeftige jonge-
lingen, werd door de Kommissie van Openbare Onderstand een leer-
werkhuis opgericht, naast de gemeentelijke jongensschool. Deze in-
stelling had voor doel werk te verschaffen aan de jeugd, gezien de
scheepvaart op de Dender verminderd was en de talrijke scheeptrek-
kers werkloos waren. Deze moesten ofwel elders werk gaan zoeken,
ofwel bedelend hun kost trachten te vinden. Om dit te voorkomen
zou men ter plaatse zelf nijverheid invoeren en de nog bestaande oude
weefstelsels verbeteren. In 1859 werd een comité samengesteld (37),
dat de leiding van dit Leerwerkhuis op zich nam. Dit bestuur was
gekozen door het plaatselijk Genootschap van de H. Vincentius à
Paulo. Bij Koninklijk Besluit van 4 juni 1859 werd de toelating ver-
leend een ({tentoonstellingsloterij » in te richten ten voordele van dit
werk. De netto winst bedroeg 6.082,71fr. (38). Op 13 juli 1860 werd
door de burgemeester de eerste steen van het leerwerkhuis gelegd en
op 15 september stond het gebouw onder dak. De totale onkosten be-
droegen 4.208,03 fr. (38). Een maand later werd reeds een zaal be-
nuttigd als « bloemkenswerkschool» voor de arme jongens. Maar het
vooruitzicht was een weefschool! Hiervoor bleek het ogenblik ongun-
stig, gezien « de geweldige crisis in de nijverheid en staatkundige
moeilijkheden». De opening van de weefschool werd dan ook ver-
daagd. Intussen zou een gebouw dienst doen als lagere gemeente-
school. De moeilijkheden deden tevens de ijver afnemen en waren
oorzaak van tweedracht in het comité, dat aan zijn opzet wou verza-
ken.

Een laatste poging werd gewaagd: door de meerderheid (Vaer-
man, Van der Poorten, De Boom) tegen een minderheid (schepen
Cortvrindt, die voorstelde het gebouw tot werkmanswoningen te ver-
bouwen, en sekretaris van Santen) werden twaalf weefgetouwen aan-
gekocht, één voor het weven van « demiten wollen stoffen» en de
overige voor lijnwaad ... naar het oude stelsel. Na slechts 6 maand
werking, met 18 leergasten (14 wevers en 4 bobijnders), werd het
werk op 23 juli 1866 stopgezet. De ontbinding van het comité, op
22 april 1867,was tevens het <;:indevan de kantschool voor jongens.

Voortaan zou ({de Vincentius», zoals het in de volksmond heette,
dienst doen als gemeenteschool, tot 1923, toen het gebouw werd af-
gebroken.

(36) Archief Gemeentehuis Denderleeuw : Bundel « Vlas- en Nijverheidsco-
mité; Leerwerkhuis ».

(37) Maakten deel uit van het comité: Jozef Vaerman, Judocus Cortvrindt,
Daniel van Santen, Frans van der Poorten en Romaan de Boom.

(38) 13.100 Iotjes aan 0,50 fr. werden verkocht. De totale opbrengst (lotjes +
toegangsgeld + verkoop van gewonnen en niet-afgehaalde voorwerpen)
bedroeg 6.796,80 fr.

(39) 135.000 bakstenen werden verwerkt, tegen de prijs van 2 fr. per 'I",
hetzij 270 fr.
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(b) De kostschool.
In 1908werd op de wijk Leeuwbrug een kostschool opgericht, met

nagenoeg 75 leerlingen. De oorlog 1914-1918was oorzaak van haar ver-
dwijning.

(c) De muziekschool.
Onder de leiding van een bestuurder-leraar, Pieter Alfons van

Santen werd in september 1874een muziekschool opgericht. Vanaf 1879
werd hij bijgestaan door Alfons de Cock, die in 1905 als leraar werd
opgevolgd door Florent van den Bossche. R.E. Wittenberg nam na
P.A. van Santen de leiding van de muziekschool waar, tot wanneer de
wereldoorlog 1914-1918een einde stelde aan haar bestaan.

(d) De Naaischool « Ste Marie »,
Deze school w.erd opgericht door juffrouw Vermassen in septem-

ber 1949, in de lokalen van de zusterschool op het Dorp. Uitgegroeid
tot 2 klassen met 80 leerlingen, telt deze school sinds september 1956
nog slechts één klas met 50 meisjes. De volledige kursus loopt over
2 jaar.

IMPE. J. de Brouwer.

111111111111111111111111111111111111111111111111111

Godsdienstig toneel te Liedekerke
in de Middeleeuwen

Zoals in tal van steden en dorpen, bestond ook te Liedekerke het gebruik,
bij een of ander kerkelijke plechtigheid een godsdienstig toneel in- of voor
de kerk op. te voeren.

Hieromtrent komen stukken voor in het kerkarchief van Denderleeuw uit
de 16° eeuw. Oude rekeningen lichten ons in nopens de werking «van den
gulden van den alder zoetsten naeme Jhesu », Deze rekening wordt jaarlijks
voorgedragen « den heere mijnheere van Liedekerke ende als hooftman van
de zelver gulde, den prinse ende ander gemeene guldebroeders ». De inkom-
sten en uitgaven worden er in opgetekent van « Sinte pieters ende Sinte pau-
wels daghe» tot het volgende jaar op zelfde datum. De ontvangsten omvatten
naast het overschot van vorig jaar, de inkomsten «van renten, dootsculden
en andersins »: een jaarlijkse rente van de heer van 2 pond 8 schellingen,
samen met een gift van dezelfde 3 pond groot (1551); daarbij 12 pond van
een losrente; en verscheidene bijdragen van 4 schellingen. Voor 1549 bereikt
men een totaal van 19 pond 5 sch. groot; voor 1551 : 21 p. 13 sch. gr.: voor 1560 :
3 p. 4 sch. gr.

Vooral de uitgaven « [eghens den voorn. ontfanck» vragen onze aandacht.
Het gildefeest wordt gevierd op « S. Pieters en Paul », met een plechtige Mis ...
en een ton bier (24 schell) , gevolgd van een smulpartij: « betaelt van on-
costen geschiedt inde maeltijd - 3 p. 10 scheIl.» en « voor een kanne biers
gehaelt na er de maeltijt 4 schell.». - Later (Rek. 1587-1599) gaat de tradi-
tionele gildeviering door op het feest zelf van de Zoete Naam Jezus.

Maar de groep gaf zijn vertoningen op 15° augustus (kerkwijding) en op
H. Sakramentsdag : « Betaelt te half ougst ende ter shelinchs Sacraments
daghe als de gesellen gespeelt hadden telekens 30 schell. gr. = 3 pond gr. ».
Het « tractement » van de spelers na de geslaagde opvoering! Een verhoog
(« een stellinge 11) was opgetimmerd geworden, waarschijnlijk vóór de kerk.
Ook komt een uitgave voor « van tittels te schilderen 2 schell. 5 gr.» voor
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het toneel; « voor het schilderen van het biassoen 20 scheIl.» (1598). In 1550
betaalde men « van twee duvels hoofden te doen halen ende an nagelen
3 schell. gr. ».

De koster was regisseur: « Bet. den costere van Liedekerke van het spel
gherolleert thebben ende tmaecken van de capittelbrieven - 2 p. 2 schell.
par.» (1594).

De rekeningen over de jaren 1549-50 en 50-51, evenals die van 60-61, zijn
goedgekeurd door de heer of zijn baljuw en door de pastoor van Liedekerke.
In deze van 1560 bemerken wij dat ook de pastoor van Denderleeuw lid was
van deze gilde: « ontf. van dincompst ende dootscult van heer Adr. van den
bossche prochiaen van Leeuwe, 12 scheIl. gr.», evenals de samenvoeging van
de gilde en de Iazarij .van Bakergem.

Bestond eenzelfde gilde op Denderleeuw ? - Wat de samenvoeging met
de inkomsten van de lazarij van Bakergem (Denderleeuw) veeleer laat ver-
onderstellen, ofwel was het een samenwerking tussen de twee parochiën. In
ieder geval in de rek. van 1587-98 vinden wij o.a. « ghegheven de speelders
ter kerckmis van Leeuwe - 30 scheIl.» (in 1593 en 1596),

Er werd soms zelfs beroep gedaan op vreemde spelers, daar een rekening
vermeldt «bet ... de spellieden van Aelst bij ordonnantie van den baillieu -
2 pond gr.» (1594); « bet. bij de spellieden van Aelst ende guldebroeders
metgrs van witbroot» (1598),

IMPE. J. de Brouwer.
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UIT HET VROEGERE VOLKSLEVEN

Lediggangers en beurzesnijders
Op 23.7.1780 werd Simon Bosschaert, 26 jaar oud, geboren te « Paelmel»

en wonende te Wichelen, « schiptrecker van sijn ambacht» en die op een
zaterdag uit Wichelen vertrokken was « sijnde alleen om eenen bedewegh te
gaen doen naer Engien ende Lettelinghen», te Meerbeek bij Ninove door de
rondgast aangehouden omdat hij zonder pas was. Diezelfde dag werd ook zijn
zwager, Pieter Frans van Hoeek, 25/26 jaar oud, geboren te Wichelen en wer-
kende bij de boeren, te « Heerondeghem» gearresteerd.

Die bedevaart naar Edingen en Lettelingen zal wel een vrome leugen
geweest zijn, want na hun aanhouding rezen er hier en daar klachten. Adriaan
van der Kelen, 60 jaar oud, « boerenhandel doende» verklaarde dat « in sijnen
huyse besigh sijnde met coninghen te houden» met zijn huisvrouw, Joanna
van Exstraeten, 54 jaar oud, hun dochter Jacomyne, 26 jaar, en de genaamde
Carel van den Rouwe, 31/32 jaar oud, geboren te Parnel, dienstbode bij Albert
Kemp, pachter te Ledeberg (Pamel) , Niklaas de Coninck, er twee vagebonden,
nl. Simon en Pieter Bosschaert, waren komen zingen aan de deur, die ze dan
openstampten. ruzie zochten en vroegen hun bescheid te doen met een glas
jenever. Een ervan zei dat de dochter een « cnap wijf» was en trachtte haar
« achterover tegen den waetersteen» te duwen. Nadat van der Kelen en de
dochter « gelijck oock den gebuurman hadden genoodtsaeckt geweest de
vlucht te nemen», ontving de vrouw drie steken « in haeren blouwen voor-
schoot, tegens den boesem ofte buyck denweleken sij was aenhebbende boven
haeren gerolden rock ende koesl ijf » ... De vader, de zoon, de dochter en de
gebuur hadden dus de moeder zo maar in de steek gelaten!

Daags daarna omstreeks 7 uur 's avonds « ontrent de Hooghstraete ontrent
de herberge het Groen onder Paemel» hadden ze de dochter en de zoon
« stoemmelinckx aengerandt ende soo deerelijck» geslagen met een eiken stok
dat de zoon er met vijf wonden was blijven liggen.

Te Wichelen hadden ze in een herberg ruzie gezocht met andere verbrui-
kers. Een van hen werd « van achter stoemelinckx bij het hayr gepackt en
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tegen den grondt gesmackt », terwijl de andere vagebond ondertussen het
licht uitblies.

Na het gerechtelijk onderzoek door de drossaard, werd de ene voor eeuwig
verbannen, en de andere verwezen tot 12 jaar opsluiting in het Correktiehuis
te Vilvoorde.

Bet vonnis luidde, dat de beklaagden « gerouleert ende gevagabondeert»
hadden met andere lediggangers op kermissen en jaarmarkten, « schinckende
ende drinckende ende altijdt versien van geldt », dat het bewezen was dat ze
op driekoningenavond 1777, « vergeselschapt » van een andere schelm 's avonds
omstreeks 10 uur te Pamel een huis binnengegaan waren « terwijlent de men-
schen hun vrolijck waeren maeckende met eenen hunder gebueren ... vloeckende
dreygende ».. dat ze vrijdags vóór « palm sondagh » om 10 uur 's avonds te
« Heerondeghem » geslagen hadden de officier van de parochie van « Vleckem »,
dat ze verdacht waren « borsesnijders » te zijn en in de verleden winter onder
Erondegem 9 gulden zouden hebben gestolen uit de zak van een man uit Brus-
sel « die tot Gendt gonck wercken ofte gewerckt hadde », dat ze enige tijd
daarna afgesneden hadden ({den sack van een vrempt vrouwpersoon » inhou-
dende 15 gulden, « ten tijde deselve was gaen slaepen tegens eenen cant van
de casseyde » onder Erondegem; verder in 1777 op Pinkstermaandag tussen
3 en 4 uur in de morgen te hebben afgesneden « den steert van een zwarte
merrie die was sta ende met haer veulen in eene weyde onder Meerbeek te-
gen de « Ninoofsche baene» en nog ervan verdacht te zijn « ster ten ende
maenen» afgesneden te hebben van verscheidene paarden.. plus andere « ex-
cessen ende dieften ». (Als de politie iemand vatte was hij gewoonlijk de zon-
debok voor al de wanbedrijven waarvan ze de dader niet kon vinden).

Toen Simon Bosschaert zes jaar te Vilvoorde vast zat, schreef zijn moeder,
Jacqueline van der EIst, weduwe Bosschaert, 70 jaar oud, een brief aan de
overheid om hem vrij te krijgen. Zij betoogde dat « haeren sone Simon door
dronckenschap eenige rusie hadde gekregen binnen Paernel » en dat men hem
in « onmaght » had geslagen, dat zijn vrouw, moeder van twee kinderen, ver-
plicht was te gaan bedelen, dat het bekend was dat hij zich in de gevangenis
goed gedragen had.

Het gevolg dat aan dit verzoek gegeven werd is niet bekend en inmiddels
verneemt men dat Bosschaert te Vilvoorde overleden was. Of hij werkelijk
schuld had aan alles wat hem verweten werd, wie zal het zeggen. Hij had er
in elk geval vrij zwaar voor geboet.

(Drossaarderij van Brabant, nr. 189, Rijksarchief te Brussel).

Constant Theys.
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Boekbespreking
Toen in 1957 een, politiek veelkleurig, herdenkingscomité werd opgericht

met het doel Priester Daens, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van
zijn afsterven, een hem waardig gedenkteken op te richten, stroomden de
voornamelijk kleine giften uit alle lagen en standen der bevolking zo talrijk
toe dat het mogelijk was het aanvankelijk plan veel grootser uit te werken,
een treffend bewijs dat het aandenken van « Paster Daens » in het Aalsterse
nog steeds hoog wordt in eer gehouden.

Over Adolf Daens werd reeds heel wat geschreven. Na de eerlijke, maar
noodgedwongen eenzijdige biografie die zijn broeder Pieter in 1909 wijdde
aan « zijn leven, zijn strijden, zijn lijden, zijn dood en zijn verheerlijking »,
kwam in 1940 het meer wetenschappelijk opgevat werk van Dr H.J. ELIAS
over « Priester Daens en de Christene Volkspartij », en nu geeft E.P. Karel van
Isacker S.J., met medewerking van de Universitaire Stichting van België, bij
De Nederlandsche Boekhandel (Antwerpen 1959) een meesterlijke synthese
uit over (( HET DAENSISME» met als sprekende ondertitel « De teleurgang
van een onafhankelijke Christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen - 1893-
1904» <ingenaaid 140 rr., geboden 180 fr.),

Door bijdragen in dit tijdschrift kennen onze lezers zowat de economische
en sociale achtergrond waarop het Daensisme en andere bewegingen zich in
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het Land van Aalst afspeelden in het laatste kwart der vorige eeuw. Zonder
op die toestand ver in te gaan laat schrijver hem duidelijk vermoeden en
werkt hij zijn studie uit op dit stramien.

Dank zij talrijke nieuwe bronnen, waaronder het archief van de bisdom-
men Brugge, Gent en Mechelen, het familiearchief der nabestaanden en de
nog bewaarde dag- en weekbladen, is het schrijver mogelijk een pakkend en
toch altijd wetenschappelijk verantwoord beeld op te hangen van de bewogen
tijd die, zowel de christelijke democratie als het socialisme zag voet vatten en
getuige was van de bittere strijd van het conservatisme tegen beide.

Na een algemeen overzicht over het ontstaan van de kristelijke democra-
tische beweging onder de dubbele vorm van paternalistisch corporatisme en
zuivere arbeidersbeweging, behandelt schrijver het begin van het Daensisme
en komt daarbij tot de bevinding dat de advocaat en hereboer J.B. Van Lan-
genhaeke als eigenlijke stichter van de beweging mag worden beschouwd.
Door zijn hulp en aanmoedigingen bracht Van Langenhaeke een hele groep
begaafde, maar minvermogende jongelieden er toe universitaire studiën te
doen en vormde op die wijze een kern van onderlegde en overtuigde Vlaamse
kristen democraten.

« Niemand minder dan de vlaamsonkundige Woeste zelf joeg de jonge
plejade rond Van Langenhaeke in de politiek». In 1891 lag Woeste overhoop
met de conservatieven van Ninove en, om hun leider, burgemeester De Coo-
man, schaakmat te zetten, zocht hij naar een tegenkandidaat voor de provin-
ciale verkiezingen voor 1891 en vond die in Van Langenhaeke, die verkozen
werd. Dit leidde tot het oprichten van Klokke Roeland en het stichten van de
Christene VOlkspartij onder het impuls der volgelingen van Van Langenhaeke.
Onder de stichters bevond zich ook Pieter Daens, wiens broeder Adolf hen
weldra allen door zijn krachtige persoonlijkheid zou overschaduwen.

Woeste, die zijn persoonijke haat tegen een politieke medestrijder op die
wijze had botgevierd, moest weldra ervaren dat hij van de regen in. de drop
was gekomen, en weerde zich met alle middelen om het nieuwe kwaad met
wortel en al uit te roeien. Priester Daens was « opmerkelijk begaafd ... een
harde vechter». Zowel de bisschop van Gent als Leopold II en het Vatikaan
werden tegen hem in het harnas gejaagd tot hij tenslotte, als priester en als
mens gebroken en moegetergd, lichamelijk ten onder ging, na zich echter
eerst met de Kerk te hebben verzoend. Terwijl de christen democratie elders
langzaam maar zeker vorderde, verviel de Christelijke Volkspartij na een
korte bloei, tamelijk snel in een steriele oppositie en brokkelde zij geleidelijk
af, deels naar het socialisme, deels naar het Vlaams Nationalisme (voorname-
lijk tussen beide oorlogen) en deels ook nog naar de christen democratie.

Schrijver beschouwt het Daensisme als « een frappante en dramatische
illustratie van de moeilijkheden waarmede de christen democratie in ons land
bij haar ontstaan af te rekenen had ». En wat Priester Daens zelf betreft: « In
zijn opstand tegen het kerkelijk gezag was hij ook zelf in fout. Maar zijn fout

_is een bijkomstig en menselijk haast onvermijdelijk gevolg van de verguizing
door de conservatieven, die de oorzaak van het hele drama, en meteen van
Daens' opstandigheid waren ».

Mogen wij de conservatieven daarom en bloc veroordelen? Laten wij niet
vergeten dat, juist toen de christen democratie hier te lande ontstond, de
schoolstrijd nauwelijks achter de rug was, en de bisschoppen en overige gees-
telijkheid nog heel vers in het geheugen hadden wat het voor hen kon bete-
kenen de conservatieve partij (de enige toen denkbare vorm van kristelijke
politieke partij) in de oppositie te zien. Elke scheuring in die partij moest
onvermijdelijk als een bedreiging voor de pas verworven meerderheid en een
gevaar voor een nieuwe schooloorlog beschouwd worden. Wat mede het on-
verbiddelijk verzet van Mgr Stillemans en de andere kan verklaren.

Het werk van Dr van Isacker, dat leest als een boeiende, maar soms kna-
gend pijnlijke roman, besluit met een uitgebreide bibliografie en een namen-
en zaakregister met honderden verwijzingen

HET DAENSISME is een boek dat men zou wensen in handen te zien van
de nazaten van alle conservatieven en alle democratische strijders uit de vo-
rige en uit het begin van deze eeuw in het Land van Aalst en van alle intellec-
tuelen uit onze streek.

A.L.
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