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I. VROEGERE

JAARGANGEN.

Behalve jaargang 1953,Nrs 1-5, zijn bijna alle jaargangen nog volledig te verkrijgen: 120 F.
Afzonderlijke afleveringen van onvolledige jaargangen, zover de voorraad
strekt: 25 F enkele aflevering.
11. GENEALOGIE

EN BIOGRAFIE.

F. COUCK, Familie Sonck te Denderleeuw - 15 F.
J. DE BROUWER, De Heren in en van de Heerlijkheid Lede - 20 F.
Dr. L. ELAUT, Jan Stul - 10 F.
V. GAUBLOMME, Necrologie van de Kartuise St.-Martens-Bos te St.-MartensLierde - 129 F.
J. LINDEMANS, Het Geslacht Baeten - 15 F.
E.J.J. ROOBAERT, Enkele Gentse Kunstenaars uit de tweede helft van de
XVII" eeuw werkzaam te Bottelare - 25 F.
A. VAN LUL, Afstamming van Adriaan van Lil - 10 F.
A. VAN LUL, Van Lul - 60 F.
J. VAN TWEMBEKE, De heren van Brakel - 10 F.
lIL GESCHIEDENIS.
F. COURTEAUX & A. VAN LUL, Aalst, Een eeuw evolutie - 60 F.
F. COURTEAUX, Begijnhof van St. Katharina op de Zavel te Aalst - 45 F.
J. DE BROUWER, Bijdrage tot de oudste Geschiedenis van Denderleeuw 15 F.
J. DE BROUWER, Demografische en Sociale Evolutie van Denderleeuw
15 F.
J. DE BROUWER, Het Kollegiaal Kapittel te Haaltert - 120 F.
Fr. DE CACAMP, De lijdensweg van Geraardsbergen - 35 F.
Fr. DE CACAMP, De oudste Burger van Geraardsbergen is 504 jaar oud - 5 F.
Fr. DE CACAMP, Dertig maanden uit de Geschiedenis van Aalst - 145 F.
Fr. DE CACAMP, Vier maanden uit de Geschiedenis van Aalst - 60 F.
S.F. DE LAET, Hofstade in de voorhistorische en in de Romeinse tijd - 20 F.
R. DE METTE, De zes klokkenspelen van Aalst - 10 F.
G. DE SMET, De kapel van O.L. Vrouw ten Beukenboom te Voorde - 15 F.
V. GAUBLOMME, De Heerlijkheid van Litsau te St.-Maria-Lierde en haar
Renteboek van 1611- 25 F.
M: GIJSSELING, Op toponymische verkenning te Aalst - 10 F.
P. JANSSENS, De Wilhelmieten te Aalst - 30 F.
P. LEUDERS. Wie werd Burgemeester te Aalst in 1743? - 10 F.
J. PIETERS, Hoe men op het einde van de XII" eeuw St. Cornelius vereerde
te Ninove ? - 10 F.
Fr. VANACKER, Verzet van de Aalsterse Buildragers tegen de Stadhouder in
1649- 15 F.
J. VAN CLEEMPUT, De leenverheffing van de Grote Tiend te Aalst in de
15"eeuw - 10 F.
F. VAN COETSEM, Het taalkundig werk van Dr. H. Vangassen - 15 F.

GERAARDSBERGEN
«DIE STERVENDE})?
Geraardsbergen is, wat de oppervlakte betreft, de kleinste stad
van het Vlaamse Land. Zij meet slechts 190 ha. Het is evenwel een
van de dichtst bevolkte plaatsen van Vlaanderen. In 1910 stond Geraardsbergen op de 4· plaats wat de bevolkingsdichtheid
in' het
Vlaamse Land betreft (1), afgezien van het waterhoofd Brussel, met
6.641 inwoners per km2; maar zij schoof bij de volkstelling in 1961
naar de zesde plaats, met 5.021 inwoners per km2 (2). Nog geen ramp,
maar een waarschuwingsteken!
Wij willen in deze schets de bevolkingsevolutie nagaan, zowel
onder het oude, als onder het nieuwe regime.
1. Onder het oude regime.

De gegevens putten wij uit de dekanale verslagen, waarin voor
verschillende jaren de kommunikanten of paskanten worden aangetekend. De verhouding kommunikanten tot de niet-kommunikanten
bedraagt voor de 17· eeuw 60 % kommunikanten tegenover 40 %
niet-kommunikanten, voor de eerste helft van de 18" eeuw 65 % tegenover 35 % en voor de tweede helft ervan 75 % tegenover 25 % (3).
Op deze basis werd de bevolking berekend en aangetekend in tabel I.
Geraardsbergen
telde in 1565 ongeveer 1800 kommunikanten,
hetzij 2500 inwoners (of 1316 per km2). Daarop volgde in de jaren
1580-82voor Geraardsbergen, evenals voor gans Vlaanderen, een ontvolking ten gevolge van een moordende pestepidemie, niet het minst
verspreid door de troepenbewegingen.
In 1617,wanneer reeds een herstel van de vreselijke slag is ingetreden, telde Geraardsbergen 950 kommunikanten, hetzij ongeveer
1330 inwoners (700 per km2). Het herstel gaat geleidelijk verder, met
hoogten en laagten, want de besmettelijke ziekten, vooral midden de
17° eeuw maakten nog tal van slachtoffers, zodat de bevolkingsaangroei werd geremd. Ruim een eeuw blijft er nodig om het bevolkingscijfer van 1565 opnieuw te benaderen. In 1652 telde Geraardsbergen ongeveer 2.100 inwoners (1105 per km2), in 1717 4.150 (2.184
per km2) , in 1750 4.860 (2.558 per kmz), in 1775 ongeveer 5.000 (2.631
per km2) en in 1790 5.250 (2.763 per km2).
-

-

-

(1) Ledeberg stond op de 1e plaats met 12.953 inwoners per km', Borgerhout
op de 2e met 12.649en Leuven op de 3° met 7.&24per km'.
,.
(2) Borgerhout staat nu op de 1e plaats met 13.092 inwoners per km'; Ledeberg op de 2" met 10.355,-Berchem op de 3"met 8.400,Leuven (dat op 50 jaar
- tijds -10.aaO·inwonersverloor) op de 4" met 5.895 en. Deurne op de 5e. plaats
rnet 5',245inwoners per km'.
(3)· Zie ter verantwoording: J. DE BROUWER, Hetbelang van de--kommunl·
kantencljfërs en de verhouding ervan tot de bevolking, in Handelingen
van de Kon. Zuidnederlandse Maatschappij voor Taa~· en Letterkunde en
Geschiedenis,jg. XVII. 1963.b!z. '67-80..
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2. Na 1795.
Wanneer de Franse overheersing in ons land een aanvang neemt
telt Geraardsbergen ongeveer 5..500 inwoners, aangegroeid bij de bevolkingstelling van 1800 tot .5.948.·Vanaf. dat moment staan officiële
gegevens ter beschikking, g~putuit de geboorten- en overlijdensregisters en welwillend meegedeeld door de Dienst voor Statistieken te
Brussel.
Vanaf 1800 tot 1831 groeit de bevolking aan met 22,61 %, vooral
dank zij de inwiiking : waar het bevolkingsoverschot
(geboorten!
over lijdens) slechts 180 eenheden bedraagt (3,02 %), loopt de inwijking op tot 1165 (of 19,58 %). Zowel in de periode 1831-1846als in
deze van 1846 tot 1856, overtreft het aantal overIijdens dit der geboorten, respektievelijk met 497 en 106. Deze nadelige toestand ïs
bijna enig voor het Land van Aalst en vindt zijn oorzaak zowel in de
« hongerjaren » als in de choleraepidemie. En toch is de bevolking
nog aangegroeid, dank zij de inwiiking, met 1100 zielen (15,08 %) en
921 in de tweede periode (11,60 %). Vanaf de telling van 1866'tot deze
van 1947 telt Geraardsbergen wel een overschot aan geboorten, dat
in de periode 1890-190013,53 % bedraagt, maar, op de' periode 18801~99 11a, telkens een verlies aan emigratie. Dit verlies, dat steeds
werd goed gemaakt door een geboorteoverschot, werd niet meer gedekt na de Eerste Wereldoorlog en sinds de Tweede Wereldoorlog.
De achteruitgan,g of verplaatsing van sommige nijverheden is hieraan zeker nie,i vreemd. Het verlies aan bevolking in de periode 1930~94,7bedroeg 7;10 %, maar is aangegroeid in de periode 1947-1961tot
H,96%. "
.
Bij het onder ogen nemen van het 2e gedeelte van tabel 1I, merkt
men op dat, sinds de telling van 1800, de stad aan uitwijking 2.039
personen (of 34,28 %) verloor, hetzij 12,6 per jaar, waar er, dank zij
het geboorteoverschot,
toch. nog een aangroei was van 3.634 zielen
(61,09 %) of 22;5 per jaar. "",
Bij een verdere ontleding ~ijn deze-cijfers eNenwei minder optimistisch. Immers in de periode 1800-1910'stellen wij een natuurlijke
bevolkingsaangroei
vast van 4.176 zielen (70,20 %) of 3'1,9'Pe'r· jaar:
vermeerderd met 2.495 (41,94 %)0(22,5 .inwijkel.ingen .per ja~r.·
•
.t __ .
De periode 1910-1920betekent evenwel een keerpunt ten.Jcwade.
Er is nog een natuurlijke bevolkingaaangroei van '458.'(7,70
maar:
en dit is de keerzijde van de medaille, er is een verlies\(än)24tii~len aan uitwijking (20,91 '%), hetzij een netto verlies 'vän '786' (o~
13,21 %). De volgende periode (1920-1961),waarin de geboortebeperking ook haar woord meespreekt, kent nog ee~ natuurlijke aangroei
van 1036 personen, hetzij evenwelslechts 25;34per jaar, met' een verlies aan uitwijking, weze het in vertraagd tempo, van' 3.290 of -80,24
per jaar, hetzij een netto verlies van 2.251 (37,84 %) of 54,90 personen per jaar. .
"
Geraardsbergen werd in zijn opgang geremd, zowel ter oorzake
van de teloorgang van plaatseiijke nijverheden als bij gebrek aan
levensruimte. Geraardsbergen verloor de: laatste vijftig jaar ruim
3.000 inwoners aan emigratie, hetzij 1/4. van-de bevolkingWordt
de
Geraardstede « die sterYen~e» ?
SINT-GILL~S-BIJ-DENDERMONDE. .
d.de ..Brouwer,
••
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TABEL
kommu-

r-

"

berekende
bevolking

nikanten

Jaar

1565
1617
1618 .
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1630
1631
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1642
1652
1653

±

-

±

1.800
950
900
1.050
1.100
1.100
1.500
1.080
1.200
1.060
1.200
1.300
1.100
1.100
1.500
1.500
1.600
1.050
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.600

De vet gedrukte

±
±

-

±

Jaar

1688
1693
1694
1695
1696
1697
1698'
1717
1718
1719
1721
1723
1725
1730
1739
1749
1750
1752
1775
1776
1777
1778
1779
1790

2.500
1.330
1.260
1.470
1.540
1.540
1.470
1.510
1.680
1.480
1.680
1.820
1.540
1.540
2.100
2.100
2.240
2,100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.240

Tel-

inwo-

1800
1831
1846
1856
1866
1876
1880
1890
1900
1910
1920
1930
194.7
1901

5.948
7.293
7.896
8.711
8.852
9.106
9.395
10.891
11.855
12.619
1D333
12.130
11.268
9.582

ners

Bevolkingsevolutie
geboor- overlijdens
ten
%

+
-

nikanten
kommu-

±
±

2.000
2.000
-: 2.000
2.000
2.000
2.100
2.100
.3.000
± 2.000
± 3.000
2.600
± 3.000
± 3.000
± 3.000 .
3.500
3.500
3.600
3.640
4.000
4.100
4.030
4.200
4.230
4.200

cijfers zijn als verschrijvingen
TABEL

Iingsjaar

I

180
497
106

+ 44
+ 620
+341
+ 920
+ 1474
+ 1190
+ 458
+ 899
:..J:15~

-

bevolking
berekende

±
±
±
±
±

±
±
±

2.800
2.800
2.800 .
2.800
2.800
2.940
2.940 .
4.150
4.150
4.150
3.500
4.150
4.150
4.150 .
4.700
4.700
4.860
zt:.915
5.000
5.125
5.010
5.250
5.290
5.250

te beschouwen.

11

Bevolkingsevolutie
migraemmitie
gratie.
%

+
+
+
+

Netto bevolkingsaangroei of verlies
%

+
+
+
+
.+
+

1.345
1.165
22,61
3,02
19,58
1.100
8,26
6,81
15,08
603
10,32
1,34
11,66
815
921
1,61
0,62
0,99
141
87
'2,86
7,00
- 366 - 4,13
254
- 52 - 0,57 ..
3,17
3,74
289
6,12
1.496
15,92
9,79
576
8,85
- 510 - 4,68 . +; 964.
13,53
10,03 . - 426. - 3,59
764 . , 6,44
.....:..9,85 .
6,22
- 786
3;62 ....::: 1.244
7,59 ... .;.....,:
602 . ..,...;.5,.08
,2;50
297
1,15 _ - 1.002
'--862··:":"'7;10
-8;26
. ~":" .: ..:.....1.686 .::....14,96
-=1:686 : -: 14,96

+

+

+

.+

.,-=-

2.9?:

Tel.
lings-,
jaar

1800-1961
per jaar
1800-1910
per jaar
1910-192Q
per: jaar
1920-1961
per jaar

Bevolkingsevolutie
migraBevolkingsevolutie
ernmi_tie
gratie
geboor- overlijdens
ten
%
%

5.673
35,2
4.176
37,9
458
45,8
1.039
25,34

95,37
0,35
70,20
0,40
7,70
3,74
17,46
0,22

-

Netto bevolkingsaangroei of verlies
%

+

34,28
3.634
-:- 0,13
22,5
41,94
6.671
60,6
0,24
- 20,91 - 786
- 1,01 - 78,6
- 55,31 - 2.251
- 0,71 - 54,90

-

2.039
- 12,6
2.495
22,5
- 1.244
- 124,4
- 3.290
- 80,24

-

61,09
0,23
112,15
0,65
- 13,21
- 0,64
- 37,84
- 0,50
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De Gedenksteen in de Kerk van het
Sinte-Catharinacollege te Geraardsbergen
.;

INLEIDING.
De kerk van het Sinte-Catharinacollege
te Geraardsbergen
dateert uit de 13° eeuw. Alhoewel de geplande opgravingen in. de
krypte van deze kerk nog niet werden uitgevoerd en er dus langs
die weg geen zekerheid is over het bestaan van de kerk in die tijd,
weten we toch uit literaire bronnen dat de kerk bestond in de 13°
eeuw.
Ze was oorspronkelijk een weverskapel en werd voor het eerst
vernoemd in 1269, samen met haar kapelaan Joannes (1). Ook in 1306
werd ze vermeld, toen Robert van Béthune, graaf van Vlaanderen,
verklaarde dat de renten, door Jehan du Gardin en zijn vrouw Mahaut aan de kerk geschonken, moesten onderhouden worden (2). In
1310 handelden de kapelanen van Ste-Catharina een akte af, waarbij Margareta van Renstelen een schenking deed aan de abdij van
Sint-Adriaan (3). De kerk werd verder+vernoemd in 1333, toen Jan
Gheylinc, heer van Schendelbeke en stichter van de kartuize SintMartens-Bos, in zijn testament beval jaarlijks voor hem een mis op
te dragen in de kerk van Sinte-Catharina
(4).
Het bestaan van de kerk in de 15° eeuw blijkt voldoende uit ·á.è
hieronder besproken gedenksteen. Op het einde van de 16e eeuw werd
de kerk, toen in het bezit van de abdij van Sint-Adriaan, door -dé
beeldstormers verwoest. Ze werd hersteld en door de abt aan de
Minderbroeders afgestaan; dezen bouwden de huidige kerk (1641}
Het convent werd in 1796 opgeheven en de gebouwen werden later
(1) DE VOS; G., Inventaris
-M3~-

'der Handvesten

van O.L.V. Gasthuis, bli::l().

.

.'(2) D'HOO.P,·F., Inventaire, bIz~ n, nr 50.~·
(3) _IDEM; blz. 72, nr .54..
- ·(4) INVEN.TAIRE.,.- des Archives
du Chäteau
nr 15.-

.•.

d'Elseghern,

T.. ~I;

.:.

- ~-

p. 14~~16,

r

ingericht als college. In 1850 kwam Mgr. Delebecque in het bezit van
de gebouwen en richtte er het bisschoppelijk college op (5).
DE GEDENKSTEEN.
Zoals blijkt uit de inleiding is de kerk van het Ste-Catharinacollege een der oudste kerken van de stad. In de kerk echter treft
men heden slechts weinig sporen aan uit de eerste eeuwen van haar
bestaan, gezien de verwoesting en de verbouwing in de 16° en 17"
eeuw. Een van die zeldzame overblijfsels nu is de gedenksteen uit
1412in het koor van O.L.V., die de tekst bevat van een fundatie door
Claus de Crane en zijn vrouw.
§ 1. Plaats en uitzicht van de steen.
De gedenksteen werd aangebracht in het oostelijk uiteinde van
de muur van de noordelijke zijbeuk op 1,91 m hoogte en op.± 1 m
van het altaar van O.L.V. Hij bestaat uit twee even grote, grijze hardstenen tekstplaten, die naast elkaar werden ingemetseld. Het geheel heeft een hoogte van 1,02 m en een lengte van 2,44 m.
Elke steen afzonderlijk bestaat uit de tekstplaat met een omlijsting. De omlijsting is 0,09 m breed; de eigenlijke tekstplaat van elke
steen meet dus 0,84 m in de breedte en 1,04 m in de lengte.
De versiering van de gedenksteen is zeer sober. De tekst zelf
kent geen versiering; alleen op het einde ervan is een leeuw (?) gebeiteld. De omlijsting is bezet met ronde en vierhoekige bloemknopjes op ± 0,18 m van elkaar.
Over het aanbrengen van deze gedenksteen zijn geen grafische
documenten bekend. Het is echter overduidelijk dat de steen vanaf zijn voltooiing in de kerk aanwezig was, en wel in het koor van
O.L.V. Dit blijkt voldoende uit de tekst: ({...Ende dese messe te
doene hier voren op onser vrouwen outaer in harer choer ... » Bij de
verwoesting van de kerk op het einde van de 16" eeuw is de gedenksteen intact gebleven. Wat er bij het herstellen en verbouwen van
de kerk mee gebeurd is, weten wij niet. Waarschijnlijk kreeg hij
zijn oorspronkelijke plaats terug in het koor van O.L.V. (6).
§ 2. De tekst van de gedenksteen.
De tekst van de zuidelijke steen:
Kenliic zii allen lieden dat Claus de crane en(de) joncf(rouwe) marie
van den voerde die men seit de niis sine wetteghe gheselnede ter
eeren van gode hebben ghegheve (n) der kerke van .S. kateline in
gheeroutsb(er)ghe
daer nii ha er sepulture ghecosen hebben de
som(m)e van .xXII. p(onden) par(isis) erffeliker rente(n) siaers
beset in divierschen p(e)rseelen binnen der poerte en(de) d(e)r buten in der conditien dat de kercmeest(er)s va(n) d(e)rzelver kerc
(5) DE PORTEMONT, A., Récherches historiques sur la ville de Grammant.
T. Il, p. 255-257 .

. (6) Wat de grafzerk van Claus de Crane betreft, die eveneens in het koor
van O.L.V. bewaard werd, daarvan is er geen spoor meer terug te vin~~
..
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ghehouden siin te doen doene ten eeuweliken daghen alsoe vele(n)
messe de weke als de voors(eyde) rente ghedraghen mach En(de) bi
alsoe dat de prieste(r) die de voors(eyde) messe verdiene(n) zal i(n)
ghebreke ware van enighen messe in de weke in de voors(eyde)
kerke te doene dat meen) hem da(er)af slaen zoude en(de) dat verlet deelen den aerme(n) deen heelt ten jaerghetide van Clause en
van mirjoncf(rouwe) voors(eyde) in brocde en(de) dander heelt sal
bliven der voors(eyde) kercken En(de) dese messe te doene hier
voren op onser vrouwen outaer in harer choer daer Claus en(de)
miinjockf(rouwe) voors(eyde) liggen end(e) deghene va(n) hare ïri)
bloede com(m)ende proeste(r) wesende altois de naeste ziinde om de
messe te doene opdat hii tbegeert en(de) den dienst doet alsoe tbèhoert Item so sal de prieste(r) die haerlieder jaerghetide sculdich
sal siin te doene en(de) de cappelanen die dienst hebben zullen binnen der voors(eyde) kerke en(de) de vigilien met .IX. lessen de
messen met canters en meniets doen zullen zullen hebben .XXVI.
s(cellinghen) par(isis) siaers daeraf sal hebben de coste(r) .II. s(celIinghen) par(isis) Item sa sol men gheven den aermen beghinnen
van gheeroutsb(er)ghe .xlIII. s(cellinghen) par(isis) siaers soudat
sii com(m)e(n) zullen ter voors(eyden) diensten offeren en(de) bidden over haerlieder sielen tem so zullen sii gheven den aermen
zieken van den gasthuuse te gheeroutsb(er)ghe .VIII. s(cellinghen)
par(isis) siaers op den voors(eyden) dach.

De tekst van de noordelijke steen:
De welke .xXVI. s(cellinghen) par(isis) .XIIII. s(cellinghen) par(isis) .VIII. s(cellinghen) par(isis) de kercmeesters jaerliixs betaelen
moeten mits dat zii hebben d aer voren .x. p(onden) .III. s(cellinghen) siaers erffeliker renten op drie dachwant erven .xII. roeden(n)
men gheleghen int vonnesse van scendelbeke Item so gheven Claus
en(de) miinjocf(rouwe) voors(eyde) den aermen van gheeroutsb(er)ghe te deelne in brocde te haerliede(r) jaerghetide de pachte van
seven buenre en(de) een half dachwant la(n)ds in moerbeke een
dachwant mersch boven der brugghen te ove(r)boelaer
een daghwant mersch op de hueneghemveste
dies selen de kersmeest(er)s
leveren alle jare ten diensten van djaerghetiden een pond spenden
om offeren en(de) twee vigiliekersse(n) om te bere(n) op haerlieder
zaerc Ende omdat de kercmeest(er)s voors(eyde) alle dese point
voerscreve(n) wel en(de) deugheliic doen en (de) vulcom(m)en zullen so zulle(n) zii hebbe(n) de pachte van eene(n) daghwande lants
gheleghen op de dutskoutere (7) En(de) alle dese p(e)rseelen van
renten staen verclaert en bewiist in Claus en(de) mirjonckf(rouwen)
testament dwelke metgaders alle de cyrogr(aefen) en(de) brieven
daer de p(e)rseelen van de voors(eyde) rente(n) en(de) pachten inne
verclaert stae(n) ruste(n) oder de voors(eyde) kercmeest(er)s in
ha er secreet En(de) boven al desen so moeten de voors(eyde) kercmeest(er)s deelen alle jaer in de weke naer groet vastelavomrt
áermen lieden raepsmout toter somtmjem) van .xXVII. p(onden)
par (isis) En(de)bii alsoe dat eenigh belet hier in ghedae(n) worde
206

in naer som(m)ende(n) tiiden en(de) niet jaerliixs vuicom(m)e(n)
en couste bii dat m(en) er eenigh belet in dade so sal men alle de
goedinghe(n) en(de) renten deelen den aermen te gheeroutsb(er)ghe
deen heelt en(de) dan der heelt der voors(eyde) kerken bii den kercmeest(er)s behoudeliken dien dat de kercmeest(er)s de baghiinen
ent de ) de zieke van dgasthuuse te gheeroutsb(er)gher
behouden
zullen haer lieder gifte voors (eyde).

Onderaan op de omlijsting van deze steen:
Dit was ghedaan

als me(n) screef .M. CCCC. en(de) XII.

Deze tekst werd in gothische letters uitgebeiteld over horizontale, evenwijdige lijnen. De zuidelijke steen, waar de tekst begint,
telt 26 regels, verdeeld over geheel de oppervlakte van de steen. De
noordelijke steen telt 27 regels.
De tekstplaten dragen geen sporen van verwoesting. Slechts in
de regel op de omlijsting van de noordelijke steen is de juistere bepaling van de datum overpleisterd, zodat de tekst onleesbaar is. Tevens
is de juiste aflezing van het stichtingsjaar moeilijk, omdat de cijfers
XII van het jaartal .M.CCCC.xII. verdwenen zijn. Ze werden gerestaureerd met zwarte verf. Deze restauratie geeft te lezen )VLCCCCJII
in plaats van .M.CCCC.XII. We menen echter in het restantje van de
eerste I duidelijk de aanzet van de X te vinden, wat ons doet besluiten dat de tekst uit 1412 en niet uit 1403 dateert.
§ 3. De stichters.
Claus de Crane en zijn vrouw' Maria van den Voorde behoorden
ongetwijfeld tot de hoge burgerij van de stad Geraardsbergen. Dat
zij de belangen van de stad op elk gebied behartigd hebben lijdt geen
twijfel.
Claus de Crane was in 1408 « voerscepene » van de stad; zo blijkt
althans uit de « Copie aengaende diversche poincten by appoinctemente ghemaect van den jaerkeur tusschen den bailliu van den lande
van Aalst, over een zijde, ende der stede van gheerondsberghe over
andere,
in 't jaer duust iîijc ende viij » (8).
In datzelfde jaar was Claus ook provisor van het gasthuis van
Geraardsbergen. In die functie verkochten de « Scepenen, gezwoerene ende raed van de poert van Gheroutsberghe ... XXX seell. renten»
aan hem alsook « XXVIII sc. up een huus up de merckt » (9). Hoelang Claus de Crane provisor van het gasthuis geweest is, weten we
niet. De Vos verklaart in zijn werk « Het Hospitaal van Geraardsbergen » dat er na 1408 van Claus de Crane geen melding meer gemaakt wordt (10). Nochtans wordt Claus nog als provisor vernoemd
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Dutskoutere
: in de omgeving van de Oudenaardse
Poort.
DE PORTEMONT, A., o.c., T. H, p. 382.
DEVOS, G., o.c., blz. 51, nrs 270 en 274.
DE VOS, G., Het Hospitaal van Geraardsbergen,
blz. 77.
DE VOS, G.'- Inventaris
der Handvesten ... , blz. 51, nr 275.
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in 1409: op de XI" dach van meye kocht hij ({als proviseure » van het
hospitaal« jeghen Adriane vaden Doelaghen x scell. par, up een huus
aen "de' bruchstrate » (11), En zelfs in 1411 verklaart Claus nog dat
« hij veroucht, ghemoet ende wel ghepayt es van mevrouwen de priheuse van X Cappoenen ende IIII scell. ute sekere pleeken van erve
ligghende binnen den vonesse van Overboulaer » (12).
In 1410 kocht Claus van Pieraert Biertram en Catharina Merbrouc een deel van een weide in Scielbeker mersch (Overboelare)
(13). Bij de fundatie uit 1412 schenkt hij de kerk van Ste.-Catharina
een jaarlijkse rente van XXII pond en hij wil er tevens begraven
worden. Ten slotte vinden we Claus de Crane nog vernoemd "in twee
akten uit 1416. De eerste akte verklaart dat Claus erfgenaam wordt
van Pieter Louwereins, gezegd van den Oudenberghe (30 nov.). In
de tweede akte (21 dec.) verkoopt Janne de Cortten voor de meier
ee de schepenen van Overboelare aau Claus de Crane een huis te
«Srelbeke voer te linde » (14).
Over Jonkvrouw Maria van den Voorde is ons niets bekend. Is
zij te identificeren met een jonkvrouw uit het geslacht van Schendelbeke, die volgens van Waesberghe een kappelanie stichtte in
Ste.-Catharina en wiens gedenksteen daar bewaard werd (15) ? Waarschijnlijk niet, want dit adellijk geslacht was toen reeds uitgestorven.
Wellicht is zij verwant met de adellijke familie van Ideghem die
ook de naam van de Voorde droeg.
Claus de Crane en zijn vrouw werden in de kerk van Ste.-Catharina begraven. De datum van hun overlijden is ons niet bekend.

Nabeschouwing.
Van al de fundaties en schenkingen in de kerk van Ste.-Catharina, is deze van Claus de Crane en zijn vrouw ons het best bekend.
Immers het archief van deze kerk is tot een minimum te herleiden en
beperkt zich tot enkele sporadische gegevens die te vinden zijn in
het archief van de stad Geraardsbergen.
Daarom is de hier behandelde gedenksteen van groot belang voor
de geschiedenis van de Ste.-Catharinakerk. Naast de bevestiging van
gekende feiten als het bestaan van een kerk en een kapelanie ter
ere van Ste.-Catharina, brengt hij ons heel wat nieuwe gegevens: de
schenking van de jaarlijkse rente en al wat ermee samen gaat, een
jaargetijde met vigiliën voor Claus de Crane en zijn vrouw, het bestaan van een grafmonument in het koor van O.L.V., en verder
schenkingen aan andere godsdienstige instellingen van de stad.
Zo weze deze korte bijdrage dan een nieuwe spoorslag tot een
monografie over de Ste.-Catharinakerk.
SCHENDELBEKE.
(2)
(3)
(14)
(5)
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IDEM, blz. 52, nr 278.
D'HOOP, F., O.C., p. 85, nr 149.
IDEM, p. 87, nrs 155 en 156.
VAN WAESBERGHE,
Joannes,

Cock Marcel.

Gerardimontium,

p. 122.

WILLEM DE BEER
Pastoor te Deftinge
In de dekanale verslagen (voor zover deze bewaard bleven) bekomt pastoor Willem de Beer, die zoveel deed voor zijn kerk, geen
speciale vermelding. Slechts uit het parochiebundel. op het Rijksarchief te Gent bewaard onder nr. M 35, kan worden opgemaakt
welke grote bedrijvigheid hij te Deftinge, in de loop van zijn ruim
dertigjarig herderschap, heeft aan de dag' gelegd.
Pastoor Willem de Beer, te Buizingen geboren omstreeks 1714,
werd alhier pastoor benoemd op 1 november 1762 en bleef er werkzaam tot het einde van 1794.Zeer veel heeft hij gedurende deze periode gedaan voor de verfraaiing van de kerk, ... en laat ons hopen, maar hierover zwijgen de dokurnenten - bekommerde hij zich evenveel om het zielheil van de hem toevertrouwde parochianen.
Grote herstellingswerken
werden in 1763 uitgevoerd aan de
kerktoren, die « met nieuw bert werd beslagen en met nieuwe schalle
gedeckt ». De uitgave hiertoe bedroeg 450 gulden.
In datzelfde jaar voerden de gebroeders Joannes en Egidius de
Ville, meester-schrijnwerkers
te Geraardsbergen, het kontrakt uit
dat op 2 september 1762 met zijn voorganger was afgesloten, nl. het
maken van een nieuwe preekstoel. De prijs bedroeg 590 gulden, met
een meer uitgave van 60 gulden voor vernissen en vergulden. In het
kontrakt was bepaald dat «zie aannemer verobligeert is alles wel en
behoorelijck te maecken volgens de konste van het schrijnmaeckers
en beltsnijdersambacht ». Er werden 2 medaillons voorzien: Kristus
de Zaligmaker van de wereld en Sint Ursmarus (de parochiepatroon),
daarbij nog een Kruisbeeld. In een aangebrachte tekst leest men het
jaartal 17-33:« ParaCLItUs Vos DoCebIt oMnIa» (= de Heiligmaker
zal u alles onderwijzen).
In 1765 liet de pastoor belangrijke vernieuwingswerken uitvoeren aan het hoogkoor, dat werd geplafonneerd (50 gulden), terwijl
de vloer met witte en zwarte stenen in marmer, evenals de trap van
de kommuniebank. werd vernieuwd (195 gulden 11 stuivers).
Aan de hogergenoemde Gillis of Egidius de Ville betaalde de
pastoor op 10 september 17666 gulden 7 stuivers voor « een gesneden
voytien (voetje) om de sibore op te stellen in het tabernakel en over
het vastmaeken vande straelen rondtsom Godt den Vader ». Inmiddels was een veel belangrijker werk uitgevoerd door deze meesterschrijnwerker, nl. het plaatsen van beschotten omheen de pilaren:
« gemackt de bouseringhe rondt de pieliren van weersijden van de
groote Coor in de kercke met tmacken van de twee figuren verbeldende S. Joseph met het Kindeken Jesus van den eenen candt ende
vanden anderen candt S. Anna met de H. Maria ». Hiervoor betaalde
de pastoor op 14 oktober 1766 305 gulden 16 stuivers.
De koorversiering werd. verder uitgewerkt:
rechts werd een
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nieuw venster geplaatst (22 gulden), terwijl een nieuw koperen kruis
werd armgekocht (20 gulden), naast een zwarte kazuifel (39 gulden),
alben, overrokken errz. (94 gulden). De zorg om de eredienst blijkt
duidelijk!
Nog in de loop van datzelfde jaar 1766 kreeg C.J. Crapé, zoals
blijkt uit een frans kontrakt van 4.9.1766,opdracht het hoogaltaar te
vergulden en te marbreren, mits een vergoeding van 250 gulden courant en 1 pistool. In 1767volgde de aankoop van een nieuw antependium (165 gulden 2 stuiver 3 oorden). Het jaar daarop betaalde men
aan voornoemde C.J. Crapé 510 gulden 10 stuivers voor het marbreren van de twee zijaltaren en de muurbeschotten en liet de pastoor
« het tabernakel van binnen met blauwen geborduerden zijden
moiré» bekleden. Op 1 maart 1768 ontving J.J. IJ dens 53 gulden
4 stuivers voor « het vaen van het broederschap van de gelovige
zielen». Deze broederschap was kerkelijk ingesteld geworden op
14 oktober 1643.
In 1769/70 zorgde de schaliedekker Peeter de Weese voor het
herstel van het dak van het hoogkoor.
Eiken beschotten werden aangebracht in de 2 zijbeuken in 1770.
Meester-schrijnwerker Joannes Michiels van Velzeke werd met de
uitvoering belast (600 gulden). Hijzelf moest er voor zorgen « het
snijdewerck te doen maecken door een goeden en experten belthouwer ». Voor een biechtstoel betaalde de pastoor op 14 december 1771
200 gulden.
Een uitgave van 189 gulden 12 stuivers wordt vermeld op
17.10.1772voor « 2 throonen». Op dezelfde dag betaalde de pastoor
145 gulden « tot het maecken van silverwerck dienende tot versiersel
van het beldt van onse Lieve Vrouwe binnen Deftinge » (nl. een zilveren kroon, 8 zilveren sterren, een scepter en gespen) (1).
Voor de daaropvolgende jaren staat er niets aangegeven. Vermoedelijk is de pastoor aan het sparen voor nieuw geplande werken,
nl. de aankoop van een orgel en de hiertoe nodige werken, waarmee
in 1777 werd begonnen.
Het houtwerk van het orgel werd gemaakt door de timmerman
Martinus de Neve, evenals de horlogie (141 gulden 12 stuivers). Voor
het dokzaal ontving dezelfde 80 gulden. In 1778 plaatste Gillis de
Ville een balustrade of afsluiting aan het dokzaal (425 gulden) en
het jaar daarop een biechtstoel, samen met beschotten achteraan in
de kerk (437 gulden).
Eens het doksaal gereed mocht aan de bouw van een nieuw orgel
worden begonnen. Op 7 november 1779 werd door de proviseurs van
Deftinge hiertoe een kontrakt afgesloten met de Gentse orgelbouwer
B.B. van Peteghem. Deze moest een orgel bouwen als dit van de paters Minderbroeders te Geraardsbergen en de « pijpen zullen gemaekt worden ... van loot ende engels tin tsaemen gemengelt». De
kostprijs bedroeg 900 gulden.

(1) Noteert datter twee silvere bollen en noch eenige andere silvere offeranden gebruijckt sijn tot het maecken van dese croonen.
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In 1786 op 16 december werd de som, van 105 gulden hetaald aan
Frans de Gemier van ((thin schllderijen 'te weten S.-S·alvator, Mater
Salvatoris, de 4 evangelisten.en de 4 doctooren van de H. Kercke ten
prijse van thin gulden en alf het stuck », De omlijsting, en het vergulden ervan kostte 40 gulden 15 stuivers, In 1790 ontvingen dezelfde
Gernier, meester-schilder en Jan Francis Herregodts, tapissier, 291
gulden 1 stuiver voor een rode damasten ((standaert ».
Op 21 april 1792 werd een overeenkomst afgesloten met meester'metsers Emmanuel en Frans de Gernier, beide van Geraardsbergen,
tot de bouw van een nieuw sakristie achter het hoogkoor.
Wellicht waren deze werken uitgevoerd vóór de beproeving van
de Franse omwenteling over het land kwam. De pastoor moest 500
gulden betalen (18.1.1794) als aandeel van de cure in de oorlogsbelasting. Op 7.9.1794werd hij onder de leuze « Vrijheid, Gelijkheid»
belast met een aandeel van 1500 gulden.
'
De pastoor zou zelf niet meer beleven, dat de kerkmeubelen -in
1799 werden verkocht en een gedeelte aangekocht door Van Crombrugge van Deftinge voor 334 gulden 7 stuivers (adjugé le 4 messidor
.an 7).
'
Uit de brieven van pastoor De Beer, reeds 80 jaar oud, blijkt dat
hij een man was, die alles deed voor zijn parochie: hij was arm als
Job, had geen familie! Met zijn onderpastoor Carolus van den Driessche kon hij goed over de baan, wat met de voorgangers niet het
geval was. Hij schreef met vaste hand", en goed latijn.
SINT-GXLLIS-DENDERMONDE.

J. de Brouwer.
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.UIT HET LEVEN

ONZER

VOOROUDERS.

EEN UITVAARTTAFEL
, In 1736 overleed Jan Cosijns, brouwer in « den Ingel » te Meer-beke en meier van' de Prmces v-an Nijvel aldaar. In het memorieboek
'van zijn oudste -zoon 'Francis, vonden wij de notitie van de leveringeh ende verschoten geit bij mij gedaen tot de uytvaert
beminden vader. (1)

v.an onzen

Deze geeft ons een beeld van de uitvaarttafel zoals zij bij de be.goede iamiliën « gehouden» werd, en waar al de « dichte en verre
.kozijnen» die op de uitvaart « gevraagd» waren" elkaar nog eens
terugvinden .
•(1) bIt memorieboek vonden WIJ In
. . 'van "de' Schepengriffie Meerbeke.

het RA-Gent" in een bundel archief
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Hier volgt deze noti tie:
-

« zes sacken graen (2) tot het backen van het broot voor de arme
a elf stuyvers twee oorten de viertel
27 gulden 10 st
een sack terwe a dertien stuyvers ...
eene vetten amel (10 gulden),
gekocht drij bruytviggen (braadbiggen) (5 g. 14 st.),
gegeven voor de potasserije (10 st.)
tot deselve gemest vijf koppelen kieckens ende twee koppels hinnen, daer voor gerekent 4 g. 14 st.,
25 pont rendtvliesch a 2 st. het pondt; twee buyckhespen wegende
acht pondt het stuck, a 18 oorten het pondt; 3 pondt en alf sossissen (4 st. het p.)
voor het kalf daer toe gekocht 8 g.; gelevert drij hespen wegende
13 p. het stuck; gelevert 20 pondt boter a 4 stuiv. het pondt;
verschoten voor specerijen 3 st. 9.
Betaelt aen den Kock Judokus van Papegem 3 gulden.

=

-

-

Uit dit alles blijkt dat de spijskaart ongeveer was: soep van
« zaaibeesten », poule-fricassé met saucissen en kalfsvlees, hesp met
salade, rundergebraad. braadviggens.
Bij deze verbazende hoeveelheid spijzen kan men besluiten dat
het getal genodigden aan een uitvaarttafel tamelijk groot was, en de
eetlust onzer voorzaten merkwaardig.
De dood van de vader bracht de verkaveling der goederen mede:
naar oud gebruik werden deze geschat door vertrouwbare en deskundige vrienden van den huize. Na de verkaveling werd er lotje
getrokken door de erfgenamen om te zien waar eenieders kavel ligt.
Dit brengt traktementen mede waarvan de kosten door de nauwkeurige Francis stipt opgetekend werden.
« Getracteert cosijn ballu ende cosijn van Doorslaer als sij het
goed gepresen hebben ... ende bij hun vertheert eenen gulden eenen
stuyver.
Verteert op den dach als wij de loeten getrocken hebben. 1 guld.
14 st. ».
Kozijn Baillu is Sr. Peter Josephus van den Abeele, kleinzoon
van Jan V.d. Abeele, burgemeester van Meerbeke, gehuwd met Joanna van Vreckem, eene groottante van Francis Cosijns; Kozijn van
Jlootslaer is Sr. Hendrik van Doorslaer, schepen van Meerbeke, die,
langs zijne vrouw Catelijne Swinnen, een eigen rechtsweerd is van
Jan Cosijns (vader van Francis).
*

* *

Een jongere broeder, Simeon Cosijns, was jongman en woonde
bij Francis; hij was meier van de Princes van Nijvel te Meerbeke,

(2) graan, is hier rogge; de tarwe, waarvan verder sprake, is voor het brood
der 'genodigden
aan de « tafel». Of werden er -rnastellen uitgedeeld
aan
de dorpelingen
die de dienst bijwoonden?

een eervolle betrekking die sinds geslachten in de familie was. Simeen stierf betrekkelijk jong: ln het notitieboek vinden wij de opsomming der uitgaven die Francis gedaan heeft ten tijde van de
ziekte -en na de dood van « monfreer Simeon » :
« aen Jan Bol voor defrente bedevaarten bij hem gedaen ten tijde
sijner sieckte, 2 g. 18 st.,
aen den doetoer Thiebaut voor visieten en leveringhe van medesijnen, 79 gulden 16 st. (eene tamelijk hooge som I),
aen de doetoer de Gijter binnen Geeraertsberghen 17 g. 17 st.,
aen Cosiin Wittelet voor het maecken van den lichter (2 g. 19 st.),
aen moeycken van Vreckem voor haer devooren ten tijde van
sijne siekte, 2 g. 10 st. (Waarschijnlijk eene groottante der Cosijns; hunne moeder was Cath. van Vreckem) ».
Verder uitgaven voor de grafmaker. de steenhouwer die het
kruis maakte, voor 4 zakken meel, voor het bakken van brood voor
de armen, enz. Er staan weinig of geen uitgaven vermeld voor « de
tafel » ter gelegenheid der uitvaart; voor de lijkdienst van een jongman werd heel de familie, van eind en ver, niet gemaand om naar de
uitvaart te komen, zoals het wel gebeurde voor een vader, hoofd van
de stam.
Paul lindemans.
111111111111111111111111111111111111111111111111111

De Oude Vismarkt te Aalst
Op 9 maart 1964richtte de VERENIGING VOOR AALSTERS KULTUURSCHOON volgend schrijven tot het College van Burgemeester en Schepenen
te Aalst.
.
Mijne Heren,
Dank zij het dempen van de Oude Dender, de restauratie van het OudGasthuis, de voorziene verdwijning van de fabrieksgebouwen Roos-Geeriockx
en de doorbraak naar de Alfred Nichelsstraat is de urbanisatie en de sanering ingezet van het oudste stadsgedeelte. geboorteplaats van onze gemeente.
Hiermee werd schitterend werk verricht voor de verfraaiing van ons stadsbeeld en wij brengen gaarne hulde aan allen die hiertoe hebben bijgedragen.
Wij menen dat nu ook de tijd aangebroken is om de straatnaamwijztgingen, meestal doorgevoerd in 1901,ongedaan te maken. De straatnamen immers
concretiseren onze plaatselijke geschiedenis, zij zijn de littekens van het
groeiproces dat zich hier, acht eeuwen geleden, afgespeeld heeft!
DE OUDE VISMARKT EN DE ACHTERSTRAAT.
Prof. Ganshof stelt vast: « Er was geen leemte tussen het ontstane portus
(bij ons de Werf) en het castrum : in de onmiddellijke nabijheid bevond zich
de oudste markt ».
Dit wordt nog verduidelijkt door Prof. Dhondt: « Het is een feit waarop
ik geen uitzondering ken ... deze steden hebben twee in de nabijheid liggende
marktplaatsen i een kleine die meestal een specifieke naam draagt van een
of ander product dat daar te koop gesteld wordt - en in zeer veel gevallen
is dat de Vismarkt - en de 'Grote Markt ». En verder: « Het is een vrij alge-
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meen feit bij de Vlaamse steden dat de eerste markt of Vismarkt ontstaat precies aan de hoofduitgang van de burcht». Duidelijker kan het niet gezegd worden!
De aanwezigheid van Lombaerden in de 14de eeuw op de hoek van de
Achterstraat en de Oude Graanmarkt, dus vlak bij de Oude Vismarkt, sluit
aan bij de stellingen, vooruitgezet door beide geschiedkundigen. Dat deze
middeleeuwse bankiers hier nog in 1415 verblijven en in 1446 gevestigd zijn
in de Kattestraat, naast de « Graaf van Egrnont », bewijst dat onze Grote
Markt eerst omstreeks 1400 uitgegroeid was tot een volwaardig economisch
centrum: in de 13de en 14de eeuw was ze dus meer een politiek forum dan
een handelsplaats.
BESLUIT: De Oude Vismarkt was de eerste openbare marktplaats, ze
stond in verbinding met de Werf door de Achterstraat. Oude Vismarkt en
Achterstraat zijn dus historische namen die bewaard dienen te blijven, trouwens de Aalstenaar gebruikt ze nog steeds. Natuurlijk zou dan de naam Achter weg op Mijlbeke moeten vervangen worden, liefst door Krekeldries. Wij
menen dat de inwoners niet vereerd zijn over hun verblijf aan een achterwegsken en de Krekeldries zou aansluiten bij de vele dries namen die kenmerkend zijn voor Mijlbeke : Molendries. Popperodedries, Paardendries, Driesstraat.
Dat de Oude Graanmarkt veranderde van naam omwille van de nabije
Graanmarkt moeten wij aanvaarden, het weze dan echter niet Sint-Maartensplaats maar wel Sint-Maartensplein.
,
Voor de huidige Burchtstraat stellen wij voor: Burchtlaan van de Werf
tot de Eilandstr., Begijnhoflaan van de Eiland- tot A. Nichelsstr.
Mogen wij er op wijzen dat de benaming « Volderstraat » in geen geval
mag verdwijnen? Het is de enige benaming die herinnert aan onze plaatselijke « draperie». Deze was niet onbelangrijk aangezien men lakenramen aantrof op de Hoogstr. (1400), achter 't Begijnhof (1441), op de huidige Graanmarkt (1511) en in de Pontstraat (1636).
Ten slotte om tot de moderne tijden te komen: wanneer verdwijnt het
lelijke germanisme « IJzerenwegstraat »? Hoe zullen wij anders onze mensen het alg. ned. « spoorweg» leren gebruiken? Welk nut hebben de ABNcampagnes indien de Overheid het voorbeeld niet geeft?
Vroeger dacht men dat straatnamen uitsluitend nuttigheidselementen
waren, Men vergat dat zij een historische waarde hebben en ook taalkundig
moeten worden verantwoord.
Daarom hopen wij dat U onze voorstellen met begrip en welwillendheid
zult onderzoeken en ook zult beantwoorden. Wij betuigen U hiervoor onze
oprechte dank bij voorbaat.
Goedgekeurd op de bestuursvergadering van de V.V.A.K., 5 maart 1964.
Hoogachtend,
De Sekretaris,
F. Courteaux.
Ziehier het antwoord.
BESTUUR DER
STAD
DIENST

AALST.
BEVOLKING
KE'NNISGEVING.

Betreft:

Straatnaamwijziging.

Bij beslissing van de gemeenteraad dd. 3 september 1964 werd beslist de
straatbenaming « Academieplaats » te wijzigen in « Oude Vismarkt».
Deze beslissing heeft, vanwege de Hogere Overheid, geen aanleiding gegeven tot opmerkingen.
Aalst, 30 september, 1964.
De Ambtenaar van de Burgerlijke
Van Sinay L.
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Stand.

De, Heerlijkheid -,.'. '...

=r>: -_.":.

van Okeqem en Idevoorde
Verkoping der Goederen

(1)

Op het kasteel der heren van Liedekerke overleed Maria Adrienne van
Boussu, gedurende haar leven dame van Okegem en Idevoorde, De juiste
datum van haar overlijdn hebben wij niet kunnen achterhalen,- we veronderstellen 1693. Zij overleed « erfachtig uytgestorven »; dus zonder rechtstreekse afstammelingen na te laten. Haar krediteuren besloten tot hét doen
verkopen van haar bezittingen en als « geauthoriseerde cureteur »-werd aangesteld, door de wethouders van Denderleeuw en Leidekerke, Passchier de
Brauwer, meier van Denderleeuw.
Eerst zouden de roerende goederen der afgestorvene aan de beurt komen.
Deze zouden publiek « met s'heeren stockslagh » te koop gesteld worden op
4 december 1693.
De bekendmaking tot deze verkoop geschiedde door « voor afgaandeUjke
kerkgeboeden door de ghesworen afbelders » gedaan te Denderleeuw, Liedekerke, Okegern, Aalst en Ninove. En het aanbrengen op de « ghewone .plaetsen» van plakbrieven in de voornoemde dorpen en steden, waarvoor Hendrik Cornet zorgde. Een kopij van deze bekendmaking werd eveneens gezonden aan: Joannes de Witte. Juàocus Beeckman, de wed. Anthony Lenaerts,
de wed. Jan Bap. vander EIst, de wed. van doktor de Craecker, Gerorninus
't Kint (alle zes wonende te Aalst), Peeter vander EIst (Pamel) , de beheerder van st. Elisabeth op de Berg Sion (Brussel), procureur Beeckman (Gent);
Adriaen van 'de Perre en Philips Schoonjans (Okegem) (vermoedelijk schuldeisers).
Op 4 december 1693dus werden deze goedereen verkocht « alle de meubilaire effecten ende huyscatteylen die men bevonden heeft in den sterfhuyse »,
n1.:

.

- eenen ketel 4 gulden -. eenen ijseren pot 1 g. 13 st. - eenen anderen ijseren
pot 16 st. - eene ijseren panne 11 st. - eenen rooster met een tourtpannecken
14 st. - eenen rooster met een kanten becken en boterstamper 3 st. - een
kiste 15 st. - een-zachelaty pot 4 st. - een tafel 2 'g. - een slaepmande 1 g. 7 st.
- een kiste 1 g. 16 st. - twee sluytstoelen met kussens 8. st. - twee andere met
kussens 13 st. - nog twee andere 8. st. - eenen sluytstoel 5 st. - nog twee andere stoelen 'l4 st. - nog eenen becleede lesse stoel 13 st. - nog twee leeren
stoelen 1 g. - nog twee leire stoelen 1 g. 17 st. - nog twee andere stoelen
1 g, 17 st. - nog twee andere stoelen 1 g. 16 st. - nog twee andere stoelen 2 g.
13 st. - een kiste 2 g. 1 st. - een deel boucken met franceyne cappettele 1 g.
4 st. - eene ijseren pot 1 g. 6 st. - een vierpanne met een gaude visage 1 g.
10 st. - een bruytpanne met een spet 11 st. - een schilderije met een wijwatervat 1 g. - een spinwiel 10 st. - een lidikant met grijse stoffen behangsels 6 g.
J.8.·st.- nog een spinwiel 3 .st. - nog ·een wiel 9 st. - eenen brandeleir 2 g._eenen rooster, vierschup en tanghe, moillecraber, 12 st. - een suyppanne, eene
candelaer en een vierpanne 1 g. 1 st. - eene brandelaer mette toebehoorte 3 g.
r een mande met een deel houtwerck 6 st. - een ijsere comfoir, een rasp en
spelwerck cussen l4 st. - een ketel 5 g. 4 st. - een schapraye 2 g. 14 st. - een
schrijnhoute schapray 3 g. 2 st. - een tafel met 'een schapraye 1 g. 11 st. - een
andere tafel 1 g, 1 st. ' eenen stoel 2 g. 12 st. - een presse 1 g. 5 s. - een schribaye 2 g. ' een schapraye 5 g. 2_st. - een schutsel 9 g. 2 st. - een metalen
mortier met een candelaer 3 g. 11 st.-- een coperen cruyske 1 g. 16 st. ' twee

Ü) Schepenregisters Denderleeuw-Liedekerke, nr. 5025.
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tenne candelaers 1 g. 18 st. - een tinnen waterpot met een becken 1 g. 6 st. nog eenen waterpot met een schailte 2 g. 12 ·st. - een tinne achterpanne 1 g.
16 st. - vier tinne taillioren .3 g. 6 st. - twee tinne schotels 2 g. 4 st. - nog
drije schotels 6 g. 5 st."- een stroysack, pluimen bedde, hoppelinck en sargie
16 g. 5 st. - een matrasse metten hoppelinck en sargie 6 g. - nog een matras,
sargie, hoppelinck en stroysack 12 g. 11 st. - twee sargien met een matras 11 g.
10 st. - de volgende stukken allen verkocht aan de Mary, echtgenoot van
Yvonne Avener, gewezen kamenier van de overledene: een tafel 5 st. - een
dosijn servetten 5 g. 1 st. - een dosijn servetten 5 g.- 1 st. - noch drie dosijn
servetten 15 g. 1 st. - een ammelacken 1 g. 5 st., nog een ammelacken 2 g. 3 st.,
nog een ammelacken 1 g. 14 st., nog een 1 g. 2 st., twee ammelackens 1 g. 6 st.,
twee ammelackens 2 g. Gst., een dozijn handdoeken 4 g. 9 st., een paar slaeplackens 2 g. 12 st., nog een paer 6 g. 1 st., nog een paer 2 g. 5 st., nog een
paer 2 g. 5 st., nog een paer 2 g. 5 st. - nog een paer 3 g. 14 st., nog een paer
.6 g. 1 st., - nog een paer 6 g. 8 st. - verder een ammelacken 2 g. 1 st. - een paer
slaeplackens met een servet 2 g. 6 st. - een cussen 17 st. - een kiste 5 g. 1 st. een behangsel van leidecant 6 g. 5 st. - een behangsel van een camer 48 g. - een
_behangsel van een selket met streepen -43 g (zou het hier gaan om tapijtwerk, gezien de hoge prijs?) - een kiste 5 g. - een silveren commecken 22 g.
10 st. - een ijseren lepel met een freut 5 g. 10 st. - een zilveren lepel met een
freut 4 g, - een zilveren lepel met een fricet 4 g. 14 st. - nog twee Ieperen met
een fricet 6 g. 11 s. - een silveren sautvat 2 g. 2 st.
De verkoop bracht op de som van 382 gulden 1 stuiver.
Nu zouden de onroerende goederen aan de beurt komen n1. deze die de
curateur « heeft bevonden ende achterhaelt» naer alle mogelijcke divoiren
ende neirstigh ondersouck » door hem gedaan en hij voegt er aan toe, indien
hij « noch eenighe connen achterhaelen so sal hij de selve insegelijckx vercopen ».
Op 20 februari 1694 legden de krediteuren een akte voor aan burgemeester en schepenen der baronie van Denderleeuw en Liedekerke, waarin zij
vroegen en zich eens verklaarden, om tot de verkoop te doen overgaan. De
wethouders verleenden hun toestemming tot deze verkoop, die zou doorgaan
op 29 maart 1694 in de herberg «de Waeghe » op het dorp te Liedekerke, te
10 uur in de voormiddag. Deze zou publiek geschieden zodat eenieder er
'« gheadmiteirt » zou wezen, en met de kaarsbranding. De t.ekoop gestelde
partijen werden opgeroepen bij het aansteken van een kaars. Bij het uitgaan
viel het opgeroepen goed aan de laatste verhoger.
Hierna volgen de voorwaarden, waarop de goederen tekoop gesteld werden:
-

-

De goederen zullen « publicquelijck» aan de meestbiedende verkocht worden.
Ieder partij zal « particulierelijck ende separantelijck» opgeroepen worden en verkocht per roede «'t eynde maete 't eynde gelde».
Een « ieghelijck solvant sijnde » zal de goederen mogen instellen met « so
luttel alst hem believen sal » en iedereen zal mogen verhogen maar met
ten minste 1 st. per roede in eens.
De voornoemde goederen zullen door een landmeter gemeten worden op
een dag door de curateur aan te duiden. Met deze meting moeten de koper
of kopers genoegen nemen.
De personen die bij het uitgaan van de te branden kaars, koper zullen gebleven zijn, zullen ten hunnen laste moeten nemen, ongehinderd hun principale koopsom, de heerlijke en andere onlosselijke renten, evenals de
servituten kerkelijke en geestelijke renten, die eventueel op de hun gekochte goederen zouden mogen rusten. Maar dit natuurlijk slechts vanaf
de dag waarop ze eigenaar zouden worden.
De kopers van de heerlijkheden, leengoederen en erfgoederen zullen ten
hunnen laste moeten nemen « den 10- - 20- ofte meerdere ofte mindere
penninck » waarmede de goederen, zo feodale als allodiale, zullen bevonden worden onderworpen te zijn. Alsook de rechten van relief camerlinck
gelt enz.
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-

Deze die als 'koper zal aangeduid worden, bij het uitgaan van de kaars,
verplicht zich: op de dag van « de erffenisse» (de dag dat ze eigenaar
zullen worden) zijn koopsom te betalen in handen van de curateur. Hij
die in gebreke hieraan moest blijven zal zich hiertoe door de burgemeester en schepenen « gecondemneert» zien worden evenals tot de volbrenging
van al de andere voorwaarden.
- In geval de renteheffer mocht verkiezen na de verkoping van deze goederen zijn rente te laten lopen op enige van de verkochte partijen, zo zullen
de kopers tot « concurrentie» van deze som hun hun koopsom mogen verminderen, mits zich te verplichten « ten voldoeninghe van de selve crediteur ».
- Moest een koper niet « souffisant sijnde om enige van de goederen en
gronden van erfven te konnen suyveren» (zijn koopsom te betalen) dan
zullen deze goederen op zijn kosten andermaal opgeroepen en verkocht
worden. In geval de goederen alsdan minder verkocht mochten worden,
dan zal de eerste koper dit verschil dienen bij te leggen. En eveneens de
onkosten van deze herverkoping betalen.
- Indien de te koop gestelde goederen reeds « sonder eenighe fraude» verhuurd waren bij een « ghequalificeerden persoon» dan kwamen de kopers
eerst na het verstrijken van deze huurtermijn in gebruik van de hun gekochte goederen. Maar de kopers zullen vanaf de verkoop, « profiteren de
jaerelijckxe huur ofte pachtsom ». Aan de huurders zal moeten vergoed
worden « labeur mesvet of enig andere beternis » van de grond die zouden
mogen bevonden worden. De schatting hiervan zou gebeuren door mannen
« hunlieden daertoe verstaende en bij soo verre sij daertoe gerecht sijn
naer costume van dezen lande».
- Indien de curateur goederen te koop had gesteld, waarvan later zou blijken dat ze « niet en sijn competerende aenden sterfhuyse : dan zal de
koper van deze goederen deze moeten afstaan, mits terugtrekking van zijn
koopsom, evenals de beternis die hij zou betaald hebben.
- In geval de beide heerlijkheden verkocht werden aan twee verschillende
personen, dan zullen deze zich onder elkaar moeten verstaan om te handelen tegenover « de preiminente autoriteyten» voor wat aangaat « de denombrementen ». Zo ook voor wat aangaat de « lemietscheydinghe ». En dit
zonder tussenkomst van de curateur.
- Moest op de plakbrieven of in de voorwaarden iets vergeten zijn betreffende deze heerlijkheden, dan zal de koper of de kopers in dat geval daarover geen vergoeding noch gevolg mogen vragen aan de curateur.
- Deze voorwaarden zullen mogen veranderd of verminderd worden tot de
dag van de laatste kaarsbranding.
- De curateur zal uit hoofde van deze verkoping aan niemand enige waarborg verschuldigd zijn zelfs al bleek het dat na de verkoping een partij
die voor leen verkocht werd, bevonden werd allodiaal te wezen of omgekeerd. De kopers zullen hiermede moeten tevreden zijn, zonder hiervoor
enige vergoeding of waarborg te mogen « pretenderen ».
- Deze voorwaarden zullen niettegenstaande « verjaerthede ofte verdaeghthede (verjaring) ten laste van de kopers blijven, wettelijk en uitvoerbaar
« ten welcken effecte» de burgemeester en schepenen dezer de respektieve
kopers veroordelen.
Volgen dan de verschillende goederen met de verschillende lasten die er
op rustten.
De heerlijkheid omvatte:
OKEGEM - in leen gehouden van het leenhof en burcht van Liedekerke (die
op haar beurt afhing vn het leenhof ten Steene te Aalst) omvattende: hege
middelbare en lagere jurisdictie - jacht-, vogel- en visrecht - het recht
van confiscatie van 's graeven propre ende vuyttreckende inborrelinghen»
het aanstellen van balliu, meyer, schepenen, greffier, officier en koster.
IDEVOORDE Heerlijkheid bestaande uit de heerlijke rechten op verschillende goederen
gelegen te Okégem volgens het renteboek te betalen ieder jaar op Paasavond,
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nl. tachtig « rasieren » van een half viertel en een derde viertel « evene » .
honderd drie en zestig « capeens » penninckrenten daaraan klevende, zoals
van .het leenhof verheven wordt.
Wijlen KH, Antonu~ vn Papenbroeck, in zijn leven proost van de colle·
giale kerk van St. Maarten te Aalst, als gewezen bezitter van de kàpelanie
van het hospitaal van Aalst, bezit op deze heerlijkheid het 20· deel van de
rente, te weten 8 cappoenen 4 rassieren en 1 vat. zodat de verkoping zal
moeten geschieden met deze last.
HET HOF TE IDEVOORDE gelegen naast de kerk van Okegem, nl. huis, schuur, stalling en alle andere
« ediffitien» hoplochtink, winning land en meers, samen groot 6 dw. waarvan de helft leen is van de burcht van Liedekerke - palende « metten voorhoofde aen s'heeren straete », het kloostergoed van Ninove, de dreef van de
« cleynen dam».
.
De ene helft is dus leen, de andere erve, en zal dus « separaetelijlt vercocht » worden zoals het door landmeter « ghelevert sal worden in canten en
paelen ».
Dan volgen de verschillende andere eigendommen van de gravin met de
verschillende lasten er oprustende:
GOEDEREN GELEGEN TE OKEGEM:
- 4 bunder 2 dagwand 4 roeden land, genaamd de « Aelsbergh» (Aalstbarm), west de Molenkauter.
Van dit stuk zijn 3 dw. in leen gehouden van de burcht van Liedekerke ~n
« sal gepurgeert worden met de cooppinghe»
Nr 5 - 1 dw. 64 r. meers genoemd « den gasthuysmeersch » gelegen "tegen de
« visscherije », z. de tien dagwanden.
Nr 6, - 6 dw. 2 r. meers gelegen tegen « den ouden beck ».
Nr 7, - 4 dw. 5 r. meers genaamd « den vliegher », z. de gasthuismeers.
Nr 8, - 71 r. vroeger meers, nu walle en land - genaamd de « striepe » gelegen tegen de goederen van dit sterfhuis - tegen de kerk.
Nr 9, - 2 dw. 85 r. meers, gelegen te Everscem, 0, de Dender.
Deze partij is belast met 2/3 cappoens per jaar voor de heer van Liedekerke,
staande in het cijnsboek.
Nr 10. - 2 dw. 25 1'. land, gelegen op het « cautercken », o. de kerk,
Nr 11. - 3 dw. 15 r. land, gelegen aan de « Hallenwegh» (Hafleweg) ,
Nr 12, - 44 r. land, gelegen « beneden de daelen ».
Nr 13. - 44 1'. land op de Veldenbroecken « geseyt Meulencauter ».
Nr 14, - 45 r. meers, gelegen op de « vermunckbergh»,
Nr 15. -'- 2 dw. 33 r. land, gelegen op de Veldenbroekencauter.
Nr 16, - 3 b. 3 dw. 22 r. land, gelegen op het Boschveld.
GOEDEREN GELEGEN TE NINOVE:
Nr 17,
Nr 18,

2 b. 2 dw. 6 r, land, gelegen te Backergem, o. de heirbaan,
3 b. land, gelegen « boven den triep »,

GOEDEREN GELEGEN TE DENDERLEEUW: .
Nr 19, - 3 dw. 11 r. meers en « elshout »•.
Deze prtij is belast met een capoen .per jaar aan de heer .van Liedekerke,
volgens cijnsboek fo 77,
Nr 20, Nr 21. NI' 22, -
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1 dw. 34 r. gelegen « achter s'heeren wijngaert ».
3 dw. 36 r, land, gelegen op 't Streckt.
48 r. 10.v. land, gelegen in de Biest,

"

Deze partij is belast met twee dermiers per jaar aan de heer van Liedekerke,
met 12 st. per jaar staande in het cijnsboek rO 12.
Joos Steppe verklaart een Iossehjke rente te hebben op dit stuk van 4 g. 10 st.
per jaar volgens brief van IC} februari 1621.
Nr 23. - 1 dw. 64 r. meers, gelegen in de Leeuwermeerschen.
Nr 24. - 2 dw. leen, gelegen op het Landuit.
Dit stuk werd door de overledene gekocht op 15 februari 1629 van Cornelis
Steppe - Bij de aankoop is op dit stuk een rente van 44 g. 4 st. per jaar blijven staan, ten voordele van de heer advokaat Romain de Craeckere. De erfgenamen van deze laatste hebben deze rente overgelaten aan mr. Jan-Augustijn de Lannoy. Het is de heer Adr. de Coninck, in opdracht van de heer de
Lannoy, die hiervan de curateur op de hoogte bracht. Deze vroeg ook dat de
kineren van wijlen Romain de Crackere, nl. Adriaen te Gent, Hauwel te
Wieze, Anthoinnette, geestelijkee dochter te Antwerpen, hiervan het bewijs
konden leveren en dat zij moesten op de hoogte gesteld worden van deze
verkoop.
GOEDEREN GELEGEN TE LIEDEKERKE:
Nr 25. - een gemtst huis - wezende een hofstede met stallingen en edifitien, gelegen te Liedekerke aan de plaats, groot 3 dw. 82 r., n. de dreef en de
oude Dender - vroeger door de overledene bewoond.
Hendrik van Londerzele, schepen van Liedekerke, geeft te kennen dat de
kerk van Liedekerke op deze hofstede heeft 4 verschillende posten cijns
bedragende per jaar 2 g. 19 st.
De Armen van Liedekerke heeft hier ook 4 cijnsrenten op, bedragende per
jaar 10 st.
Procureur van der EIst, in naam van de priorin van het klooster van Sinte
Elisabeth op de Berg Sion te Brussel, heeft te kennen gegeven 'dat dezen op
dit stuk heffen een rente van 12 g. per jaar, die zou dagtekenen van de 29 october 1617 en zou slaan op 6 dw. nl. het deel van dit stuk én het ander deel
op de hofstede van Hendrik van Londerzele, palende aan dit stuk.
De prior van het klooster van Melle heeft bij uittreksel uit hun cijnsboek te
kennen gegeven dat het klooster op deze hofstede heeft een cijnsrente van
10 g. per jaar, die de laatste maal betaald werd in 1662. Zo vragen ze dat bij
de verkoop van de hofstede zal rekening gehouden worden met de achterstallige cijns.
Jan Baptist van der EIst, van Aalst, beweert op deze hofstede een rente te
hebben van 6 schellingen groten per jaar, vallende op O.L, Vrouwe dag (half
oogst), die de laatste maal betaald werd in 1655, waarvan zal dienen rekening gehouden te worden bij de verkoop.
Nr 26, - 1 dw. 70 r. meers, gelegen in 't Wolfsveldeken.
Nr 27. - 6 dw. 45 r. land in 't Wolfsveldeken, land en meers genoemd de
Bergh, palende o. de Dommelinckstraat.
Nr 28. - 2 dw. 80 1'. broek palende w, d'Overcauter.
Hendrik van Londerzele geeft te kennen dat de Armen van Liedekerke op
deze partij zou hebben een cijns van 6 g. per jaar.
- Naar bleek uit het «ondersoek van de pampieren uit Brussel alhier ge·
bracht» zou er nog een partij goed liggen te Denderleeuw, nl. leengoed, groot
1 b., geheten «'t hof te Landuyt», met de watering en de vijver, palende 't
Wolfveldeken, de Cruyscauter en de straat.
'
Dit werd «gedecreteert» door Jan 't Kint van Brussel als zijnde allodiaal
en toebehorende aan de afgestorvene en dat het dus verder moest verkocht
worden.
Verder vinden we nergens nog dat dit stuk te koop gesteld werd of opgeroepen, hetgeen laat veronderstellen, dat hier een vergissing in het spel
is. Dit stuk behoorde, wel tot de-bezittingen' vn het kasteel 'van Liedekerke,
maar-of hel;' aan de barones heeft: toebehoord, betwijfelerr we'..
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10 VERKOOP

OP 11 OCTOBER

1694.

-Be verkoping
werd bekend gemaakt door het aanbrengen
varr plakbrieven waarop
« de ghene die liefde hebben tot de voors. goederen»
werden
uitgenodigd
op de publieke verkoop. Kopijen van deze bekendmaking
werden
bezorgd door Hendrik Cornet, Adriaen Uytendaele
en Engelbart
Cornet, aan
de steden Aalst (aan Amandus Cricx op 9 October), Antwerpen
(door toedoen
van Hendrik Cornet),
Bn.:gge, Brussel, Dendermonde,
Gent (gedragen
door
frans van der Meersche, bode van Gent), Leuven, Mechelen en Ninove; aan
de gemeenten:
Denderleeuw
(overhandigd
aan de officier
door Hendrik
Cornet),
Liedekerke,
Okegem
(aan officier Gilles van Auderode) . Daarenboven werd de verkoping
nog bekend gemaakt door de gezworen
belleman
der gemeenten Denderleeuw,
Liedekerke
en Okegem « bij het uytkommen
van
de voleke uyt de goddelijckc
dienst der misse».
Een kopij werd eveneens gezonden aan de volgende personen:
Prins van
Chimay (Brussel),
Barones d'Herchies,
Baron van Moerbeek
(in de handen
van sijnen domestique) , aan de pastoors
van Denderleeuw,
Liedekerke
en
Okegern, aan P. Roelant (Welle), Heromeus 't Kint, Philipus 't Kint, Adriaen
de Coninck, Aug. de Meyer, Wed. Frans de Paepe, Juffr. de Schuttere
(begijntje), wed. doctor de Craecker;
Jan Franhois Bastens, allen te Aalst, aan
Joan Trecque en Eugene de Chelse te Brussel, aan de wed. van de heer Raad
van Vienne, in 't klooster tot Bijgaarde,
aan Philips Schoonjans
en Adriaen
van de Peerre te Okegem.
Het verslag vermeld deze personen als zijnde « crediteuren»
ofte « geinteresteerden
» die de curateur
« naer neerstich
ondersouck
heeft achterhaelt », (Een juiste lijst der crediteuren
hebben we eigenlijk
niet kunnen
opmaken, verschillende
stukken ontbreken
in het dossier.)
Op 29 maart 1694 werd dus « den eersten sidt dach» gehouden
tot het
verkopen van al de partijen,
« soo leens als erfven ». De partijen
werden opgeroepen met het aansteken van de kaars in tegenwoordighei
van « de meyers
en schepenen
der drie parochies
- de substituut
- ballieu, leenmannen
en
crediteuren
>L
Voor de eigendommen
gelegen te Okegem, Denderleeuw
en Liedekerke,
werd de kaars gebrand door Engelbert
Corneth, voor de heerlijkheden
door
officier Ant. Uytendaele.
Er schijnen niet veel liefhebbers
geweest te zijn. De heerlijkheden
werden niet ingesteld, evenmin als al de andere stukken (nr 4 tot 16) gelegen te
Okegem. De goederen gelegen te Ninove, nr 17, werden ingesteld door Gillis
van Drooghenbrouck
op 3 st. de roede; nr. 18 werd niet ingesteld.
De goederen gelegen te Denderleeuw
: nr 19 werden ingesteld door vanden
Abeele op 1 st. de roede, nr 21 ingesteld door de curateur
op 6 st. de roede,
nr 23 ingesteld door de curateur op 3 schellingen de roede; de andere stukken
werden niet ingesteld.
De goederen gelegen te Liedekerke:
nr 25 ingesteld op 500 g., nr 26 ingesteld door vander EIst op 6 st. de roede, nr 27 niet ingesteld, nr 28 ingesteld
door Pr. van der EIst op 1 st. de roede.
Het verslag van deze eerste tekoopstelling
werd ondertekend
door: Engelbert en Hendrik
Cornet, Gillis van Houdenraede,
Hendrik
van Londerzele, Thomas Steppe, Art. Cortvrindt,
Paschier de Brauwer,
Gillis van Drooghenbrouck,
Adriaien de Maeseneir
en Gilise Roelens.
De goederen werden niet toegewezen.
Is het ter oorzaak geweest 'van de
geringe instellingen
of om de protesten
en moeilijkheden,
die waarschijnlijk
reeas gerezen waren.

2e VERKOOP

OP 26 APRIL

1694

In de vergadering
van Burgemeester
en Schepenen
van Denderleeuw
op
20 april 1694 werd tot een tweede tekoopstelling
besloten
en dit voor de
26 april 1694.
Op de 26 april verschenen
voor de vergaderde
vierschare
van Dender-
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leeuwen
Liedekerke,
in de Waeghe
« crediteuren
en geinteresserden»:

te Liedekerke,

de volgende

personen

Jan de Witte (voor hem evenals voor zijn medeerfgenamen
uit het sterfhuis
van juffr. Josijne Charite, wèd. van Cl. de la Mare), Adriaen de Coninck (voor
mr Jan Augustijn de Lannoy) , Albertus de Bie (voor mr Cornelius Gaudicabois) , Jan de Rauwe (voor zijn schoonmoeder
de wed. van doctor de Craecker) , Jan Frans van Saenen (voor de heer raad Wauters),
procureur
Janssens (voor de heer kappelaan
van het gasthuis van Aalst), Peeter vander
Poorten
(voor het klooster van Melle) en anderen.
Op deze vergadering
verklaarde
de curateur
bericht ontvangen
te hebben dat baron Ernest van Moerbeek,
«rechte
gepretendeert»
heeft in de
Raad van Vlaanderen
om te vragen dat de heerlijkheid
van Okegem en
Idevoorde en de andere goederen zouden in « surceance » gehouden worden.
Naar wij hebben kunnen opmaken zou hij ook gevraagd hebben, dat de curateur eerst zou opmaken, al de lasten die op de verschillende
partijen zouden
rusten. Ook vroeg hij dat de curateur
eerst « neerstighlijck»
zou onderzoeken doen aangaande
de « fiantie»
van wijlen Mevr. de Boussu, dat hij de
huisvrouw van de Mary, die kamenier was van Mevr. van Boussu « zal» doen
declareren
dat de afgestorvene
geen andere « effecten », ringen, juwelen, of
andere meubelen heeft bezeten als deze die door de curateur
openbaar
verkocht werden en of er op die dag ook geen andere voorwerpen
in de berg
van barmhartigheid
werden gesteld.
Daar de voors. de Mary en zijn huisvrouw
de overledene
bijgestaan hebben en met haar gewoond hebben, en na haar dood nog lang in haar huis
hebben gewoond, zo vraagt de baron dat dezen aan de curateur
« onder absolute eedt » moeten verklaren
dat zij geen effekten van het sterfhuis « verdonckert, verstoken ofte ontvremt»
hebben « directe of indirecte».
In geval de gemelde curateur
dit « onvervolgt » zou laten, dan « protesteren» de crediteuren
hem « ten sijnen laste» particuliere
schade en int rest te
zullen aanrekenen.
De schepenen, gelet op dit alles. vragen de curateur gevolg te geven aan
« de requeste»
van baron van Moerbeek en daarna over te gaan tot de verkoping.
Op deze vergadering
beweerde meester Jan de Witte ook, een hypotheekrente van 10 g. per jaar te bezitten die hij en zijn medeerfgenamen
hadden
bekomen ten sterfhuize
van juffr. Josyne Charte en dit op een partij land
gelegen te Denderleeuw
op de Kruiskauter,
groot 7 dw. 50 r. Hiervan zou hij
aan het leenhof van Aalst op de 23 april 1694 een « copie autentique » van de
rentebrief
getoond hebben en verzocht
de curateur
hiermede
rekening
te
houden.
Op deze vergadering
is eveneen
gekomen barones d'Herchies,
die verklaarde « express » gekomen te zijn voor « haere affairen ten regarde van de
pretenties»
die zij tot last van het sterfhuis had. Zij gaf te kennen dat zij
procureur
Dobbercourt
aangesteld
had als haar procuratiehouder
en vroeg
dat al hetgene hij voor haar zou doen ({'twel ghedaen te sijn en taccepteren »
en dat alle stukken voor haar bestemd, aldaar dienden gezonden te worden.
De wethouders
besloten dat niettemin
de curateur
zou overgaan tot het
verkopen van de goederen, waarvan de oproeping dus gebeurde.
Voor de heerlijkheid
en de goederen gelegen te Okegem, schijnt weer
geen belangstelling
te zijn, alleen nr 9 werd ingesteld door Jan de Witte op
6 st. de roede.
De tweede helft van het hof te Idevoorde, dat de eerste maal samen met
de eerste helft opgeroepen werd, werd deze maal afzonderlijk
ingesteld door
procureur
van der EIst voor hem of zijn commetant
op 10 st. de roede.
De oproeping

der andere

goederen

gaf de volgende

uitslag:

Goederen gelegen te Ninove : nr 17 niet verhoogd, nr 18 niet ingesteld.
Goederen
gelegen te Denderleeuw
: nr 19 niet verhoogd,
nr 20 Gillis van
Drooghenbrouck
op 1 st. de roede, nrs 21 en 22 niet verhoogd, nr 23 verhoogd
door Jan de Witte tot 6 st. de roede, nr 24 niet ingesteld, nr 25 verhoogd door
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Adriaen de Maeseneir op 600 g., nr 26 verhoogd door Adriaen de Maeseneir
'op 9 st. de roede, nr 27 niet ingesteld, nr 28 verhoogd door Van Londerzele
op 2 st. de roede.

3< VERKOOP

OP 22 NOVEMBER

1694.

Daar de tweede koop dus niet helemaal geldig geschiedde, besloten de wethouders van Denderleeuw
aanvraag te doen aan de Raad van Vlaanderen, om
te mogen overgaan tot een volgende verkoping op 22 november 1694, te 8 uur
voormiddag, in de Waeghe. Ze werden hierin gesteund door « alle de crediteuren ende oock de coopers » die vroegen alsdan te « precederen
ter absoIute vercoopinghe ».
Burgemeester
en schepenen, in vergadering
van 11 october 1694, kregen
bericht van het akkoord van de Raad van Vlaanderen,
dat hen voorgelezen
werd door procureur van der Eist. De wethouders
« presigneren » dus de dag
van 22 november mits de gewone bekendmakingen
te doen zoals de vorige
maal. Waarvan akte genomen werd door de griffier Vanden Abeele.
Op deze vergadering
crediteuren ».

waren

ook tegenwoordig,

enkele

der

« principaele

Intussen moet er ook een betwisting
gerezen zijn aangaande
de aanstelling van Paschier de Brauwer
als curateur.
De heer Adr. de Craecker
(zoon van wijlen doctor de Craecker)
alhier « expres » gekomen van Gent,
verklaarde
te handelen « so over hem selven als over de generale crediteuren ». Hij vraagt dat Paschier de Brauwer hem « alhier publiek » zou tonen de
akte « uyt crachte van welcke hij pretendeert»
aangesteld te zijn als curateur en ingevolge dewelke hij ook « prealabelijck
is procedeerende
(geweest) »
tot « vercopinghe vande imeubele goederen}) van het voorzijde sterfhuis.
Procureur
van der EIst antwoordt hierop dat het « abusief en onwaerachtich » is en dat Pasenier de Brauwer wel als curateur
aangesteld
werd. De
akte van deze aanstelling ligt ter griffie zegt hij, en de aanvrager kan er een
kopij van bekomen, evenals van de onkosten die gedaan werden tijdens de
vorige verkopen. Daarenboven
bleek volgens de procureur
uit de « scriptie »,
die de aanklager
toonde, dat de Craecker niet handelde « over de generale
crediteuren,
terwijlent
dat de contrarie van dier blijckt ». De procureur
deed
ook opmerken, dat de akte waardoor
de curateur
« aensocht en geauthoriseert}) werd, getekend was door de « principaele
crediteuren».
Zodat de verkoping wel kon gebeuren en deze niet kon « geanuleert » worden zonder toestemming van deze ondertekenaars.
De heer de Craecker gaat hiermede niet akkoord en verwijst eveneens
naar de klacht door baron van Moerbeek gedaan en zegt dat hij zal « procederen op de nulliteit van alle het gene de voorn. de Brauwer alreede gedaen
heeft», daar het nadelig is geweest voor de crediteuren.
Van der Eist verdedigt verder, en zegt dat het ongeoorloofd is iemand
« protesten
ofte oppositie » te doen zonder « betoogh van cennisse » (zonder
de zaak te kennen), terwijl zelfs de wed. de Craecker, curateur de Brauwer
heeft gekend en zelf procuratie heeft gegeven om ten haren laste te « agier en »
in de Raad van Vlaanderen,
tegen baron de Meerbeek, gelijk hij ook heeft
gedaan.
De procureur verwerpt dan ook de aanklacht van de heer de Craecker.
De heer de Coninck (voor mr de Lannoy) , Adr. van de Perre, Philips
Schoonjans
(voor de erfgen. van Judocus Beeckman),
Cornelis Gaudiciabois,
Peeter vander Eist (voor het klooster van St. Elisabeth) en Hieromeus 't Kint
(voor hem en zijn broeder),
vragen dat de goederen eindelijk zouden verkocht worden.
Ook de ballieu, meier en schepenen van Okegem, vragen de verkoop te
bespoedigen, daar het grootste gedeelte van de goederen « sijn vaege blijven
liggende», zodat er geen zettingen op betaald worden, « ter grooten intreste
van de gemeente ».
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_
Daar ook de goederen door de verkoping bij kaarsbranding « tot hoghere
prijs sijn gebracht»
en zij hopen dat deze door een volgende tekoopstelling
nog meer zullen komen te gelden, vragen de wethouders
de verkoop binnen
de vier weken te laten doorgaan en dat de curateur de Brauwer zal voortgaan
met het volbrengen van zijn « curatele laste».
De heer Jacoppens
(voor barones d'Herchies)
geeft te kennen dat er een
proces is ({hanghende engedecideert
in sijne Maejst Grooten Raed te Mechelen» tussen de Eerw. Abt van St. Pieters te Gent tegen wijlen de barones
van Boussu, voor de som van 300 g. « salvo [usto », in ({regarde»
van dit
sterfhuis (of het ten profijt of ten nadele van het sterfhuis is, staat niet vermeld) en vraagt dat de crediteuren
zouden procuratie
verlenen aan de curateur, om de voors. som ({totte deffinitieve
te vervolghen
ten coste van des
sterfhuyse ».
De wethouders
der baronie, gelet op het hiervoorgaande
« consenteeren »
dat de curateur Paschier de Brauwer zal voortgaan met de verkoop die op
22 november 1694 zou doorgaan te 9 uur, in de Waeghe, alwaar alle verhogingen zullen aangenomen
worden mits te doen de nodige bekendmakingen,
zoals gewoonlijk.
Deze werden

dan ook weer

gedaan

Op de 22 november 1694 werden
de volgende uitslag opleverde:
De heerlijkheid
is ze gebleven
gulden.

zoals de vorige

de goederen

malen.

dan weer

opgeroepen.

Wat

Okégem werd opgeroepen
en na verschillende
verhogingen
op Gillis Beeckman, voor hem of Zijn commettant,
aan 1200

De heerlijkheid
Idevoorde werd niet ingesteld (verder vernemen we dat Gillis Beeckman er ook 1200 gulden zou voor geboden hebben).
Het hof Idevoorde werd deze maal in zijn geheel ingesteld door procureur van
der EIst voor hem of zijn commettant
op 200 gulden en verhoogd door de
curateur op 315 gulden.
Bij de oproeping der andere goederen schijnt
men, zoals de hiernavolgende
lijst aanduidt:

er meer

schot

in te ko-

Nr s 4 en 5 niet ingesteld, nr 6 ingesteld door Judocus Beeckman op 8 st. de
roede, nr 7 ingesteld door Judocus Beeckman op 4 st. de roede, nr 8 niet ingesteld, nr 9 verhoogd bij verschillende
en gebleven op 9 st. de roede, nr 10 ingesteld door G. Van Drooghenbroek
voor hem' of zijn commetant op 12 st. de
roede, nr 11 bij dezelfde op 12 st. de roede, nr 12 ingesteld door Charles
Schoonjans op 12 st. de roede, n r 13 ingesteld door Jac. Hendrickx op 6 st. de
roede, nr 14 niet ingesteld, nr 15 ingesteld door Jacques Hendrickx
op 6 st.
de roede, nr 16 gebleven aan van der Eist op 8 st. de roede, nr 17 verhoogd
door Adr. de Maeseneir op 4 st. de roede, nr 18 ingesteld door Adr. de Maeseneir op 2 st. de roede, nr 19 verhoogd door Griffier vanden Abeele op 4 st. de
roede, nr 20 ingesteld door Adriaen van der Maelen op 4 st. de roede, nr 21
verhoogd door de curateur op 19 st. de roede, nr 22 ingesteld bij de curateur
op 6 st. de roede, nr 23 verhoogd door Gillis Beeckman op 28 st. de roede,
nr 24 ingesteld door vander Maelen op 8 st. de roede, nrs 25 en 26 niet verhoogd, nr 27 ingesteld door Hendrik van Londerzele op 1 st. de roede, nr 28
verhoogd door verschillende,
op 6 st. gebleven aan van Drooghenbroeck.

40 VERKOOP

OP 4 FEBRUARI

1700.

Spijts deze nieuwe oproeping en verhoging werden de goederen nog niet
toegewezen en het zou zelf vijf jaar aanlopen vooraleer de zaak weer voortgezet werd. Vermoedelijk
zullen de herhaalde
invallen
van Lodewijk
de
XIV. hieraan wel oorzaak hebben gehad.
Op 29 juli 1699 verleende zijne Majestijts Raad weer toelating om over
te gaan tot het verkopen
van de goederen, en tot het aanstellen
van een
nieuwe curateur.
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Op 22 december 1699 werd aangesteld Charles de Weghe en dit door het
college van burgemeester
en schepenen van de stad Aalst. Moeten wij hierin
zien dat het geval op een hoger plan zou behandeld worden, daar het leenhof
van Liedekerke op haai" beurt afhing van het leenhof « ten Steene» te Aalst,
Het college van Burgemeester
en Schepenen der stad Aalst, in vergadering van 4 januari 1700, besloot over te gaan tot de verkoping en vroeg dat
de nodige « kerckgeboden
ende affixieringen»
zouden gedaan worden. De
bekendmakingen
zouden per gesloten brieven gezonden worden aan de crediteuren en geïnteresseerden
door Engelbert Cornet, officier van de prochie van
Denderleeuw.
De verkoping zou gebeuren met twee kaarsbrandingen,
waarvan de eerste zou doorgaan op 4 februari 1700. We veronderstellen
dat voor
men overging tot het oproepen, de wethouders
eerst in vierschaar
vergader
den, waarop dan de verschillende
crediteuren
uitgenodigd werden en waarop
verslag uitgebracht
werd van de toestand.
Op deze verkoping waren de volgende crediteuren
tegenwoordig:
Cornelis Gandiciabois, de pastoor van Okegem, Adriaen van de Perre (voor hem
zelf en de kerk en armen van Okegem), Hendrik van Londerzele
(schepen
en collecteur van de zettingen van Liedekerke),
meier Paschier de Brauwer
(voor de kerk en parochie van Denderleeuw) , Alexander de Groote, Jacobus
Beeckman (voor hem en zijn broeder), Charles Phil ips Limander
(voor hem
en zijn moeder, voor Adriaen vander Meulen en de erfg. van Adriaen Lauwers), Ignatius de Coninck (voor Anthoon de Lauwe van Antwerpen)
en
Peeter Roeland van Welle.
De oproeping

leverde

de volgende

uitslag

op :

Nr 4 niet ingesteld, nr 5 ingesteld door Gillis Beekman op 2 st. de roede, nr 6
opgeroepen, door verschillende
verhoogd en gebleven op Gillis van Drooghenbrouck voor 21 st. de roede, nr 7 bij verschillende
verhoogd en gebleven aan
Gillis Beeckman op 16 st. de roede, nr 8 gebleven op Beeckman Gillis op 2 st.
de roede, nr 9 niet verhoogd, nr 10 verhoogd met 3 st. de roede door Jacobus
van de Perre, nr 11 verhoogd door J. De Bouck met 4 st. de roede, nr 12 verhoogd met 1 st. de roede door Jacobus van de Perre, nr 13 verhoogd met 1 st.
de roede door J. De Bouck, nr 14 niet ingesteld, nrs 15 en 16 niet verhoogd,
nr 17 verhoogd tot G st. door Philippus 't Kint, nrs 18, 19 en 20 niet verhoogd,
nr 21 verhoogd door P. de Brauwer met 3 st. de roede, nr 22 niet verhoogd,
nr 23 verhoogd door P. De Brauwer met 4 st., nr 24 niet verhoogd, nr 25 ingesteld door Hendrik van Londerzele op 860 g., nr 26 verhoogd tot 24 st. door
Henderik van Londerzele, nr 27 verhoogd op 4 st. door Henderik van Londerzele, nr 28 verhoogd tot 10 st. de roede door Hendrik van Londerzele.

5e VERKOOP

OP 14 APRIL

1700.

Eer de dag waarop de volgende en deze maal dus de zoveelste definitieve
verkoop zou vastgesteld worden, kwam baron van Moerbeek weer eens stokken in de wielen steken. Samen met vier à vijf andere krediteuren,
diende
hij op 2 februari weer klacht in bij « sijne Majesteyt privé raed» en vroeg
om een andere curateur aan te stellen. De wethouders der stad Aalst werden
hiervan op de hoogte gesteld en deze lieten weer eens de krediteuren
oproepen om op 4 maart 1700 in vergadering
te komen.
Waren opgekomen:
Mr. Cornelis Gauditiabois,
de wed. van Anthonis
Lauwaer, de wed. van Judocus Becker, de wed. van advokaat Limander (voor
haar zelf en de erfgen. van Adriaen Louvans) , Peeter Andries Lauwers, Peeter van der Maelen, de wed. van Jan-Baptist
van der EIst, Franshois de Witte
(voor hem zelf en zijn zusters en broeders), Ignatius de Coriinck (gemachtigde van wijlen Augustin de Lannoy), Jacques Hendrikx, Adriaen van de PeITe,
Philippus
Schoonjans,
Jan de Rouck, Jacobus van de Pene,
Alexander
de
Groote en de cannunick van den Brande.
Allen hypothecaire
krediteuren
en geïnteresseerden.
Ze werden in kennis gesteld van het besluit van de raad om een nieuwe
curateur
aan te stellen.

Doch aangezien het verzoekschrift
« abusiviteyten
» bevatte protesteerden
de aanwezigen
hiertegen
en vroegen dat alle kosten, schade en intresten
die
zij zouden oplopen door de vertraging
ter oorzake van de klacht van baron
van Moerbeek en consoorten
aan deze laatsten zouden aangerekend
worden.
Maar wanneer de baron zijn klacht wilde intrekken
voor zijne Majest. Raad
waren de crediteuren
ook bereid van de hunne in te trekken.
Er werd dus besloten tot de voortzetting
van de verkoping,
door dezelfde
curateur. Waarvan de griffier A. de Bie een akte opstelde, die hij op 9 maart
'overmaakte
aan zijne Majest. Raad.
Op 22 maart kwam het antwoord. De Raad ging akkoord met het voorstel
tot voortzetting
van de verkoop, maar stelde toch een nieuwe curateur
aan.
n1. Michiel Muylaert.
De wethouders
besloten dus de verkoping
te doen doorgaan op 14 april
1700. Weer werden de kerkgeboden,
aanplakkingen
en bekendmakingen
gedaan.
Op 14 april 1700, de Vijfde verkoopdag,
« compareerde»
in persoon Mr.
Ernest de baron van Moerbeek alhier « expres» van Ierland gekomen. Waren
'Ook nog aanwezig, de volgende personen:
Philips de Craeckere
(voor hemzelf
en zijn medeërfgenamen),
Ignatius de Coninck (voor Mr. Augustijn
de Lannoy) , Judocus Beeckman, Alexander de Groote, Cornelis Gauditiabois,
Charles
Phi lips Limander
(voor zijn moeder en de medeërfgenamen
van wijlen Charles de Laumaes) , de wed. van Anthoon Govaert en andere hypothecaire
crediteuren.
Mijnheer de baron vroeg om een « nieuwe staat ende inventaris
van de
goede» te laten opmaken, of de vorige « gepasseert voor de schepen van Liedekerke en Denderleeuw
» te « diminueren ofte augmenteren
» met al « suleken
baete ende cornmer » die uit deze staat zou mogen weggelaten
zijn. En verzocht ook om een « prolongatie»
van twee maanden tot het branden
van de
verdere kaars.
De andere

comparanten

bleven

bij hun voorgaande

besluit.

Burgemeester
en SChepenen, « ghezien de bovenstaende
relaesen consenteren» aan de baron en consoorten
op hun verzoek een uitstel toe te staan
van twee maanden om dan over te gaan tot de « absolute ende defintieve » verkoop.
Daarenboven
zou:
-

een nieuwe staat van goede moeten opgemaakt
worden door de curateur
Miehiel Muylaert
« uyt crachte
van de akte van sijne Majeteyts
privé
ra ede »:
de wethouders
verwerpen
het verzoek van de ander partij om aan de
eersten intresten
en lasten aan te rekenen;
de wethouders
bevelen dat de goederen toch zouden opgeroepen
worden
en bepalen dat de volgende verkoping
zou doorgaan op 21 juni 1700;
ze vragen eveneens aan de curateur
om binnen deze twee maanden « alle
moghelijke
onderzoek
soo binnen Okegem, Liedekerke
en Denderleeuw
als elders (te doen) om 't achterhalen»
of er geen verder voordeel mocht
te vinden zijn en desgevallend
dit kenbaar te maken aan de crediteuren

Daarna kon men dus weer
de volgende uitslag opleverde:

overgaan

tot de oproeping

der goederen,

De heerlijkheid
Okegem werd opgeroepen
en met het uitgaan
verhoogd door Vander Meersch met 50 gulden.
De heerlijkheid

Idevoorde

is ingesteld

en bij niemand

van

die

de kaars

verhoogd.

Het hof Idevoorde werd verhoogd door Passchier de Brauwer
Voor de andere goederen gaf de oproeping de volgende

met 12 gulden.
uitslag:

nr 4 niet verhoogd, nr 5 verhoogd met 4 st. de roede door Jacobus van de
Perre, nr 6 verhoogd met 1 st. de roede, nr 7 opgeroepen
en niet verhoogd,
nrs

8 tot 15' niet verhoogd, nr 16 verhoogd
nrs 17 tot 27 niet verhoog.

met 4 st. de roede

door

Philips

Schoonjans,
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6< VERKOOP

OP 16 DEC!:MBER

1702.

De volgende oproeping zou dus moeten doorgaan op 21 juni 1700,.maar de
twee maanden uitstel werden twee jaren. Intussen heeft curateur Muylaert
.zeker een neerstig onderzoek ingesteld want verscheidene nieuwe feiten kwamen zich, bij het reeds zo omvangrijk dossier voegen.
Philips Schoonjans geeft te kennen dat de kerk van Okegem een shijnsrente van 2 st. per jaar heeft op het hof te Idevoorde, dit volgens het handboek. En dat de Armen van Okegem er eveneens een chijnsrente van 6 ponden
3 schellingen parisis per jaar op heeft.
Het klooster van Melle beweert een cijns te hebben van 3 gulden per jaar
op partij nr 26.
De kerk en Armen van Liedekerke beweren eveneens enige cijns hierop
te bezitten.
P. Vander EIst, Adriaen van de Perre en Philips Schoonjans zijn de curateur komen opzoeken omdat zij vreesden benadeeld te zullen worden aangaande de obl igati e di zij zouden hebben op het stuk nr 16, door hun voorouders bekomen van wijlen mevrouw van Boussu verleden aan Mr. Jacques
Gauditiabois voor een rente van 30 ponden parisis per jaar.
De toelating tot de zesde verkoop werd eindelijk verleend door de wethouders van Aalst, in college vergaderd de 27 november 1702 (ondertekend
Peeter van Vaerenberghe). De verkoop zou doorgaan op 16 december 1702.De
bekendmakingen tot deze verkoop geschieden terug door de respectieve kerkgeboden gedaan te Denderleeuw, Liedekerke en Okegem, en door aanplakken
van brieven in de drie gemeenten en ook te Aalst, Antwerpen, Brussel, Dendermonde, Gent, Leuven, Mechelen en Ninove. Een kopij werd gestuurd aan
de wethouders van Denderleeuw (Joos Steppe en Miehiel Snel), Liedekerke
(Adriaen de Maeseneir en Handrik van Londerzele), Okegem (Philips Schoonjans, burgemeester; Jacques Beeckman, meier; Gillis van Auderode, prater
en officier); aan de pastoors van Denderleeuw, Liedekerke en Okegern (voor
hun respectieve kerken en Armen); aan de crediteuren en geïntereseerden:
graaf van Erpe, barones d'Herchies, baron van Moerbeek, baron Harnoncourt
(de 5/12/1702 gegeven aan de pensionaris te Brugge), Dominicus Wauters
(staatsraad); aan de paters Jezuïeten, juffr. de Schuttere, kannunik van den
Brande( kapelaan van het hospitaal), juffr. Hyacintus de Bie, Ignatius de Coninck (procureur van Mr. Augustin de Lannoy), wed. Anthon Govaert, Cornelis van der Meersche, wed. de Craeckere, Cornelis Gauditiabois, wed. Frans
de Paepe, de erfgen. Judocus Beeckman, Alexander de Groote, wed. van advokaat Limander. Andries Lauwers, wed. Frans de Witte, P. van Waesberghe
(als voogd van de wezen van ontvanger de Witte), Frans Boone, Jacobus Boone, Frans Abule, Charles de Weghe, allen wonen te Aalst; aan wed. Jacobus
steppe, Van Nuffel, Philips de Ro (voor die van 't klooster van St. Elisabeth
te Brussel), wed. van de heer Raedt van Vienne, wed. Thomas Croque, wed.
Jan Bapt. Savina, advokaat de Chesne, P. Dandelot, allen te Brussel (gedaan
de 4 december volgens relaas ondertekend door Engelbert Crornet). Adriaen
de Brauwer verklaart nog gezonden te hebben aan de volgende: Anthoon
't Kint (Welle), Peeter Roelant (Welle), Hendrik Asscher ickx (Denderleeuw) ,
wed. Adriaen Ooppens (Denderleeuw) , Miehiel Steppe (Denderleeuw, Gillis
Stroolens, wed. Lievens P. en Jan Bayens (Liedekerke), Gillis van Vaer enberghe en Daniel Schoonjans te Teralfene, Jan van den Bossche en Adriaen
van de Perre te Okegem, Peeter de Leeuw te Iddergem, M. de Clerck te Moorsel, te preaat der abdij te Ninove, Procureur Adriaen van der EIst te Parnel,
het kapittel te Dendermonde, Andries Lauwers, Procureur Beeckman, wed.
Van der Meulen, Adr. Brabant (rentmeester aan de St. Michielskerk te Gent).
Baron van Moerbeek, die zeker op de hcogte was dat de wethouders van
Aalst toelating gingen verlenen tot deze verkoop, haastte zich op 25 november 1702weer een verzoekschrift te richten tot « sijne Majesteyt Raedt », waar
deze protestbrief eerst op 4 december « gejustifieert» werd, dus nadat de
nodige bekèndmakingen waren gedaan en de plakbrieven en bekendmakingen
uitgezonden. De inhoud van het protest hebben wij niet kunnen achterhalen,
maar daar later in een verslag spraak is .van « dat nadien gebleken was van
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de respectieve
leengeboden
ghedaen in de prochies
leeuw en Okegem » zal het wel over iets dergelijks

van Liedekercke,
gegaan hebben.

Dender-

Zijne Majestijt
Raad besloot de verkoping
te « prolongeren
tot s'maen,
.daghs naer drij coninghen daghe » 09.1.1703). In deze tussenperiode
zijn, volgens het zeggen van de curateur, veel personen, « so crediteuren
als anderen »,
hem komen verzoeken
tot de absolute verkoping
van de goederen
over te
gaan. De curateur
bracht hiervan
verslag uit bij de schepenen
van Aalst,
die zeker om beide partijen
tevreden
te stellen, besloten
toch de goederen
te laten oproepen op 16 december
en dan « tot de finale ofte absolute vercoopinghe » over te gaan op 19 januari 1703.
De goederen
akte opgemaakt
eerste, misschien
Hierna

werden dus weer opgeroepen
op 16 december 1702, waarvan
werd door M. de Ruddere.
Deze noemt deze verkoop
de
omdat hij de drie laatste heeft opgemaakt.

volgt het resultaat

van deze verkoping:

nrs 4 en 5 niet ingesteld,

nr 6 ingesteld door Judocus Beeckman op 8 st. de
roede, nr 7 ingesteld door Judocus Beeckman op 4 st. de roede, nr 8 niet ingesteld, nr 9 ingesteld door Jan de Witte op 6 st. de roede, nrs 10 tot 14 niet
ingesteld, nr 15 ingesteld op 5 st. de roede, nr 16 ingesteld op 3' st. de roede,
nr 18 ingesteld
door procureur
van den Abeele op 3 st. de roede, nr 19 ingesteld door procureur
van den Abeele op 3 st. de roede, nr 20 ingesteld
'door Joos Steppe op 15 st. de roede, nr 21 ingesteld door SebastiaeIi. de Cock
op 3 st. dé roede, nr 22 ingesteld
door procureur
van den Abeele op 25 st.
de roede, nr 23 ingesteld door procureur
van den Abeele op 6 st. de roede,
nr 24 niet ingesteld, nr 25 ingesteld
door Adriaen de Maesenair
op 1 gulde
de roede, nr 27 ingesteld door Adriaen de Maeseneir
op 6 st. de roede, nr 26
niet ingesteld.

7e VERKOOP

OP 19 JANUARI

1703.

De cur ateur kon er weer eens voor zorgen dat de nodige bekendmakingen gedaan werden en natuurlijk
zorgde de griffier er ook voor dat al deze
bekendmakingen
{(breed er» vermeld stonden in een verslag
(hij werd overigens per blad betaald).
Op de verkoping, waarop de crediteuren
weer tegenwoordig
waren, kwam
de curateur nog aandragen
met een heleboel bekendmakingen
die hem gedaan
werden. Hij verklaarde
dat Philips Schoonjans,
burgemeester
van Okegem,
beweerde
dat eveneens de kerk van Okegem op partij nr 3, gelegen te Okegem, een cijnsrente bezat van 2 schellingen 6 st. per jaar, dit volgens het handboek der kerk, en dat de Armen van Okegem eveneens op deze partij een
cijnsrente
van 6 ponden 3 schellingen
bezat.
Daarenboven
verklaarde
de curateur
14 januari 1703 van de E.B. abt van Ninove
omtrent
1 b. leen {(sorteerende
onder den
binnen waubr echtigern » competerende
de
teur deze partij zodanig diende te koop te

bericht
ontvangen
te hebben op
dat in partij nr 27 begrepen
was
Ieenhove ten berghe gedeclareert
abdij van Ninove. Zodat de cura-

stellen.

Op 17 januari 1703 kreeg de curateur
een SChrijven vanwege de E.B. abt
der abdij van St. Cornelis te Ninove, waarbij deze te kennen gaf dat de visserij in de rivier de Dender {(lopende ende abouterende
jeghens de prochie
van Okegem eh heerlijckhede
van Idevoorde » toekomen aan de abdij en dat
-de heer of vrouw der heerlijkheid
dit recht nooit afgekocht
hadden maar
steeds op de vervaldag,
nl. Paasavond,
aan deze heerlijke
rente voldaan hebben.
Verder 'beweerde hÜ dat volgens de oude denombrementen
aan de .heerIijkheid van ldevoorde maar toekwamen
40 kapoenen jaarlijks.
Ook dat deze
heerlijkheid:.aUeen
bestond uit een « motte ofte bergh » en een heerlijk renteboek,. zonder vermogen van. baljuw, meier, .schepenèn, prater, hoge .middelbaren en lage justitie. Bij geeft ook aan de curateur te kennen dat in het denom-
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·brement « geadmitteert » ter griffie van het leenhof ten Steene te Aalst vermeld zijn. al de « preeminentien proffijten, vermoghen ende incomen» van
de gemeente Okegem en de heerlijkheid van Idevoorde, gelijk deze « uyt·ghestoken ende gespeéifieerd» zijn bij de voorstaande voorwaarden. Hij ver'klaarde ook aan de curateur voor wat hij meedeelde geen « garrant» te willen zijn tegenover de crediteuren of de toekomende kopers, of met hen hierover te willen « disputeren ».
De crediteuren verklaarden zich alleen te « referen tot de denombr ementen en al zulke tittels» die er zouden mogen bestaan en protesteren tegen alle kosten, schulden en intresten die zouden mogen voortvloeien uit wat
de heer prelaat van Ninove beweerde.
Ze vragen dat deze verkoping de laatste kaarsbranding en finale verkoop
moet zijn en dat koper de laatste verhoger zal zijn bij het uitgaan. Ze zouden
zelfs geen eventuele verhogingen hierna gedaan nog mogen aannemen.
Van ieder verkoop zou de' koper akte van erfenisse opgemaakt worden.
Deze verklaring was ondertekend door baron van Moerbeek (deze maal
·ging hij dus akkoord), J. de Coninck, Adriaen de Maeseneer.e, Jacobus Wauters, wed. de Craecker, J.B. Govaert, Marie Justine van der Meersche, Adriaen
van de Perre, Phi lips Schoonjans.
Daarop ging de verkoping door, die de volgende uitslag gaf:
nr 4 verhoogd tot 18 st. de roede door advokaat Justijn (voor hem of zijn cornmetant Anthonie van Cuthem) (de andere nummers staan in het verslag niet
vermeld) ,.nr 18 door niemand ingesteld, nr 19 verhoogd tot 4 st. de roede door
.Jan de Coninck, nr 20 verhoogd tot 16 st. de roede door Jacobus de Smet (deze
heeft de verkoop overgelaten aan Joos Steppe), nr 21 verhoogd tot 13 st. de
roede door Gillis Stoelens, nr 22 verhoogd tot 15 st. de roede door Peeter van
den Haute (deze heeft de helft van deze partij overgelaten aan meier Paschier
de Brauwer voor de som van 2 gulden 10 st. de roede en de andere helft aan
zijn moeder de wed. Jan van den Haute, op voorwaarde van het hem te laten
« voor wisselmaete omme par tour-al overbander jaeren te gebruycken), nr 23
verhoog tot 12 st. de roede door procureur van den Abeele, die deze partij
overgelaten heeft aan Gillis Evenepoel aan 12 st. de roede, nr 24 verhoogd
tot 30 st. de roede door Judocus van de Kerckhove, nr 25 niet verhoogd, nr 26
niet verhoogd, nr 27 verhoogd tot 7 st. de roede door advokaat Charles vander
'Meulen, nr 28 verhoogd tot 18 st. de roede door advokaat Justin (voor hem
of zijn commetant Anthonie van Guthem) .. '
Deze verkoop schijnt nu eindelijk toch de absolute en finale geweest te
zijn. Voor deze belangrijke verkoop die zo lang geduurd heeft en met zoveel
moeilijkheden gepaard is gegaan werd natuurlijk de nodige bevestigingsalde
·opgemaakt door griffier de Ruddere, onder tekend door de curateur Miehiel
Muylaert en de crediteuren. Daarna voorgelegd ter ondertekening door meier,
burgemeester en schepenen der baronie van Liedekerke en Denderleeuw (De
Brauwer, Miehiel Snel, Christiaen van Vaerenberg en Gillis Dier ickx), de
heren stadhouder en leenmannen der burcht en kasteel van Liedekerke, de
heer Charles de Weghe, pensionaris der stad Aalst, procuratiehouder van het
leenhof voor de bodems van leen, Vanden Abeele, als 'koper van twee bodems
van leen. Spijtig' is de lijst der kopers niet meer in het dossier.
cl.:

Aangaande deze verkoop hebben wij nog een paar documenten gevonden,
.

·Jan Anthoon van Guthem (of. Huttem), hoog baljuw der stad en land van
Ninove, die door aankoop heer werd van de heerlijkheid Okegem en Idevoorde.
Hij had deze koop gedaan met geld van zijn vrouw Marie Françoise van Coppenholl.e, die deze peningen geërfd had van haar vader Franhois van Coppenholle, wonende te Brussel. Deze van Coppenholle had op 1 mei 1701 een testament laten opmaken door notaris Franshois Justin de Lauwere (waarvan
·kopij en bijvoegse1):·,·
..
.'
.
. -.
.. .Op 18 jurii 1703 verscheen -VóórBaljuw, burgemeester en leenmannen van
-het leenhof Van Liedekerke', mevrouw Marie Françoise van Coppenholle,
douairière van wijlen Jan' Anthoon van Gutten (die dus intussen overleden
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was), waar ze verklaarde « te verheffen en releveren» de twee lenen gehouden van dit leenhof, alles met appendentiën en dependentiën. Aldus ge.daan ten overstaan van Judocus. van de Kerckhove, baljuw; Miehiel Snel.
Gillis van Drooghenbroeck, Jan de Carpentier en Paschier de Brauwer. leenmannen.

Extrait uyt den testament

van den heer Franshois van Coppenholle.

Op 1 mei 1701 liet de heer Franshois van Coppenholle, wonende te Brussel, een testament opmaken waarin o.a. staat:
- komende ter dispositie van meyne tijdelijcke goederen bij mij testateur
door godts gratie achtergelaeten, ordonnere welcke en begeire dat immediatelijck naer mijne doodt bij den selven executeur testamentair sullen worden
behoorelijek gheinventarieert de sommen in ghemunte contante penninghen
ten sterfhuysen bevonden, mitsgaders die obligatien wisselbrieven ende actieve schulden, ende naer dien overtryck van die missen te doen consecutiveltjek naer mijn uytvaert, sal ten "sterfhuyse insgeJijcx gheprocedeert worden door de selv. executeur testamentair tot vercoopinghe bij publiecke oproep der meubelen tapitserijen gaut ende onghemunte silver ten sterfhuyse
bevonden naer mijne aflijvigheyt waer af insghelijcx bij hem sal gemaeckt
worden behoorelijcken inventaris dewelcken sal dienen ten tijde der voorschreven publieck vercoopinghe voor conterele alle we1cke contante penninghen ende degene te procederen soo vande voorschreven obligaties wisselbrieven ende active schulden als van die publiecke vercoopinghe der andere voorschreven meubelen tapitserijen etc. sullen bij mijnen executeur
testamentair aenghelicht worden, ttz in brabant ofte vlaenderen door het
ghevoeghelijckste aende mittighste zal ghevordeelt worden geemployeert
worden aen immeubelen effecten tsy gronden van erven tsij senten tot laste
van gemeynte ofte corpora, ende geeffrixeerde panden van particulieren waer
af ick de sorge, ende voorsichtigheyt aen mijn te denomier executeur testementair te '"" aen den we1cken oock tot dien eynde bij eene overcomen laete
die expresse macht ende authauriteyt om alles te doen ende tot weghe te brenghen ofte te laeten brenghen tegene ick int leven alnoch sijnde soude mogen
doen ofte laeten doen totter tijdt toe bij alle de selve penninghen als voorschreven is sal hebben behoorelijck aengheleghde volmachten het remplacement van effecten immobilaire waernaer in alle de voorschreven immobilaire
goederen en rente te vercrijghen door remployen remplacement vande voorghemelde penninghen ende inde voordere immobilaire goederen leen en huysen ende renten bij mij na er te laeten ick instituere en nominaire midts dese
mijne innuversele erfgenamen die drij kinderen bij mij verweekt in huweIijck met mijne voorscheven huysvrouwe wijlen jO jacqueline des Grosseliers
miehiel francois, marie francoise ende anne jacqueline van Coppenholle de
selve daer voor noemende ende herkennende soo inde goederen, huysen,
renten etc. in brabant als vlaenderen ende alomme elders gelegen eygene uytgesondert noch uytgenomen laetende mits desen aen Ider van hunne Iegitime partie los vrij ende liber inden verstande nochtans dat deselve legitime
partis begere en ordonaere gheimputeert te worden allen tgenen die VOOl'schrevenen drij mijne ghestitueerde ergenamen ende kinderen als sij ghecommen sijn tot hauwelijcken staet ofte tedert werk hebben genoten ende
sullen commen te genieten vallende in collationem bovenne. doch daer buiten inverstaende niet te moeten geimputeert worden derogerende niet te sijn
hiermede aen eenighe deactie van solvidie ende trebelleanque portie
voerders. ordonnaire ·en begeire wel expresselijck dat alle de voorschreven
goederen leenen en andere buyten de legitime sullen sijn ende blijven belast
met de lant van sijnen fidicicommes tgene drij mael effect sal sorteren daer
in begrepen de eerste instutuatie tot profijte van drij personen daer andere
begrepen den eerste geinstitueerde opde voet van den XVle vande eenighe
editie legde vistertogen Albertus en Isabella als princen deser nederlanden
hooghe loffe bij hen memorie gestatuteert belastende aende executaire testa"mentair vroegher geroert hier onder te noemen des mijne besloten testamente

229

des welcken beginne 'in handen' van' de notaire die d'acte- van: endessement
-deser gestelt salhebben sal blijven berusten tot mijne doodt' ende- dat promptelijck naer deselve sar worden geopend en terstondt geroepen' -de executeur
testamentair liier onder te nomen en daeraf kennisse te nemen ende diefestamentair in sijn besit te bewaren tot dat dese mijne uyterste wille salwesen
volmaecken in alle pointen namentlijck mede dat in conforrniteyte vande
XVI art. vande gemelde eenighe editie sal doen notiferen enregistreren bij
de rechten ofte wette daer die goederen ende renten geleghen sijn oft als
leenen sijn bij thof van het welcke sijn gehouden ende rurende sijn onder
staet naèr colaese gedaen inghev. eene copie autentique van copie autentique
gecollationeert bij de not. g. char les tot Brussel is dit exchubeert daer mede
bevonden taccorderen coomende als greffier van sijne Mats. graeve leenhove
ten steene 't aelst desen XII Juny 1709.
DENDERLEEUW.

M. Cornelis.
111111111111111111111111111111111111111111111111111

Over de Topografie
van Geraardsbergen
F. Blockmans in zijn studie over de zogenaamde Stadskeure van
Geraardsbergen zegt: « In tegenstelling met andere steden, die ontstonden door een vrij spel van geographische, politieke, economische
en sociale verhoudingen, is Geraardsbergen een « NIEUWSTAD » en
L. De Smet die over de steden van Zuid-Oost Vlaanderen een uitgebreide medewerking heeft verleend langs' het « Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies» zegt daarover:
« Weliswaar heeft men geen bevolking naar de stichting gebracht,
maar men heeft (in 1068-70) een plaats uitgekozen en daar, in die
afgebakende ruimte, doelbewust voorwaarden geschapen om een agglomeratie te doen ontstaan. Die uitgekozen plaats en de verleende
voordelen waren het fixerend element en hebben het site en ontstaan
der stad bepaald, ontstaan ook te danken aan strategische overwegingen».
Bij de stichting van de stad was zulks vooreerst op de rechteroever van de Dender tussen de top van de Oudenberg (100 m.) en de
'Dender die aan de voet van de heuvel vloeit, en waar de helling
40 à 50 m. hoogte heeft. Vanaf haar ontstaan werd Geraardsbergen
.een modern-stedelijke agglomeratie en werd vlug de vierde stad van
het graafschap. Haar verkeersligging bracht veel bij tot haar groei.
De territoriale uitbreiding illustreert duidelijk deze groei. De stad
overschreed de Dender, naast de hoge stad « Vetus partus »,zoals R.
Soens ze noemt in zijn merkwaardig boek over de Abdij van Sint
Adriaan, ontstond de lage stad « Novus p.ortus» op de linkeroever. Op
de rechteroever was er omzeggens geen uitbreiding :' Markt en Abdij
,zijn aan de rand ,(an de stad. gebleven, de. grote middeleeuwse stads-uitbreiding, die waarschijnlijk. reeds in -de J.il~ eeuw.plaatsgreep, ge-
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beurde op de linkeroever, tussen de Dender en de Hersebeek en heeft
die te danken aan de terreingesteldheid, waar de vlakte 20 m. telt
aan de Hersebeek, 17 m. aan de Dender en 24 m. op de daartussen liggende kouterrug.
.
In de huidige plattegrond, zegt L. De Smet, vinden we de middeleeuwse stad bijna onveranderd terug.
A. DE cc HOGE STAD ».
Steile hellingen, onregelmatig tracé en gebrekkige afwerking van
de smalle straten zijn de voornaamste kenmerken van bijna alle straten op de rechteroever. Verscheidene straten zijn zo smal dat verkeer
er practisch uitgesloten is, er was zelfs in sommige geen plaats om
voetpaden aan te leggen. In andere straten is verkeer theoretisch wel,
practisch niet mogelijk. Slechts een zestal straten, de hoofdstraten,
zijn iets breder. Verdes geven de steile hellingen van de smalle straten van de hoge stad een speciaal uitzicht, dat we in geen andere
Vlaamse stad terugvinden.
Prof. V. Fris beklemtoont in zijn « Geschiedenis van Geraardsbergen» het voorgaande door te verklaren (blz. 476) : « Wat bijzonder
treft is de engheid der oude straten van de stad en hunne onregelmatigheid ». Er moet echter opgemerkt worden dat het deel langs de
Dender zeer modern is, daar de Denderboorden vrijgemaakt werden
en door zijstraten met de Penitentenstraat en de Edingsestraat verbonden werden.
Het ordeloos net smalle straten is altijd blijven bestaan, de engmazigheid van het stratennet in de hoge stad is het gevolg van de terreingesteldheid. De steile hellingen vormden werkelijk een hindernis
voor ruimtelijke uitbreiding: in plaats van hoger op te gaan op de
Ouden Berg, gaf men er de voorkeur aan de beschikbare plaats onderaan de helling zo dicht mogelijk te bebouwen.
B. DE cc LAGE STAD ».
Geen enkel kenmerk van het plan van de hoge stad vinden we
hier terug. De straten zijn er breder en beter afgewerkt, het plan is
zeer regelmatig en de hellingen zijn veel kleiner.
Het meest opvallend kenmerk is hier de bijna geometrische aanleg: er bestaan slechts twee richtingen, nl. evenwijdig met de Dender
(en de spoorweg) en loodrecht erop.
De plattegrond wijst hier op een snelle en planmatige aanleg;
.het is de stadsuitbreiding van de 13· eeuw, een nieuw stadsdeel dat
in zijn geheel ontstond en dat bijna onveranderd is blijven bestaan.
Wel werden als toegangswegen tot het station enkele nieuwe straten
getrokken, oude verkeers- en buurtwegen in de stad opgenomen, maar
de planmatige middeleeuwse uitbreiding blijft het voornaamste deel
van de linkeroever.
Die twee stadsdelen beslaan een oppervlakte van 192 hectaren.
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Wel werden, van in den beginne van haar stichting, wallen en versterkingen" aangebracht, die meermaals werden vernield, weer opgebouwd
en door zes stadspoorten verbonden. Maar door de tijden heen verdwenen stadspoorten en versterkingen en zien we nu nog slechts op
onze dagen de fiere « Dierkost » - versterkte toren uit de 15· eeuw,
die er als een reus de tijden en woelingen heeft getrotseerd en nog
dient als getuige van een roemrijk verleden.
Men moest de 20· eeuw afwachten en inzonder deiaren 1914-1918
om na die oorlog grootse werken te zien uitvoeren die het uitzicht
van de stad zouden veranderen. Het was immers door het klare inzien
en het verstandig beleid van de aanlegger en bevorderaar van het
ontwerp, de Heer Advokaat Paul Guillemin, dat er reeds vanaf 1910
een plan werd opgemaakt met een kunstwerk, als nieuwe brug over
de Dender, om door een slinger baan de steenwegen Geraardsbergen
op Lessen en Geraardsbergen op Edingen te verbinden langs de hellingen van de Oudenberg. Niettegenstaande grote moeilijkheden kon
de Minister van Openbare Werken Van Caenegem op 11 juli 1931 de
brug over de Dender inwijden en op heden staat elk Geraardsbergenaar trots op zijn boulevard. Het is een genot voor hen die te bewandelen en te mogen horen hoe de vreemdelingen hun bewondering
uiten, wanneer zij de stad bezoeken, de nieuwe Paul Guilleminlaan
bewandelen vanwaar zij genieten van het heerlijke panorama dat zich
voor hun ogen openspreid.
Gedurende de jaren 1928-1943werden merkwaardige veranderingen aangebracht. Het smal wegeltje dat de Vesten met de Pachterstraat in verbinding brengt werd verbreed, een openbaar park werd
langs de Vesten en bij de Guilleminlaan aangelegd, bouwgronden worden vastgesteld.
Nog andere grootse werken liggen in 't verschiet.
Verheugen wij ons in het feit dat de Oudenberg en het Centrum
van de stad Geraardsbergen
gerangschikt zijn geweest door de
Koninklijke Commissie van Monumenten en Oorden (8 maart 1940en
28 augustus 1942).
Zij zullen voortaan tegen het vandalisme gevrijwaard
GERAARDSBERGEN.

zijn!

Vinc. Van Bossuyt.
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GeHef onverwijld uw leesgeld voor het
Aalst»

1965 te storten op postrekening

(eLand van Aalst» Brussel 19).
I
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Onze Bibliografie
53) ALGEMEEN.
- t Vicomtes de Ghellinck Vaernewyck:
Histoire généalogique des Ghellinck (1269-1964). - Suivant les recherches de feu Amaury
(t 1919) et Ernest (t 1940), Vicomtes de Ghellinck d'Elseghem Vaernewyck, poursuivies, élargies et présentées
par leur petit-fils et fils Xavier,
Tradition et Vie, Bruxelles, 1964.
379 bladzijden,
55 illustraties,
waaronder
enkele in kleuren; gedrukt op
250 exemplaren, niet in de handel, voorbehouden
aan de naamtitular lssen
en aanverwanten,
alsook aan de leden van « L'Off'ice Généalogique
et
Héraldique
de Belgique ». Elk exemplaar is genummerd.
In mei j.l. kwam deze biezonder mooie editie van de pers. De laatste jaren
verscheen wel af en toe een werk over de genealogische
geschiedenis van
een of ander adelhjke
familie, maar een publikatie
als deze lijkt wel
exceptioneel:
zeer verzorgde
druk, geen vermoeiende
lettertypes,
klare
indelingen, dit" alles maakt het lezen aangenaam. Voeg daarbij de rijkdom
van illustraties:
al de familiewapens
van de oudste tot de dag van vandaag, prachtige farruliefoto's, oude zegels en dies meer: een weelde voor
het oog. Dit oeuvre is geschreven in vlotte en vloeiende taal en schrijftrant. Als zodanig ligt het voor het oog als een kostbaar oeuvre dat elk
geïnteresseerde
en bibliofiel biezonder zal aantrekken,
vooral wegens het
feit dat het niet in de handel voorkomt.
Ridder Xavier de Ghellinck Vaernewyck,
conservator
van « L'Office Généalogique et Hér aldique de Belgique », directeur van de uitgaven « Parchernin » en « Tradition et Vie » - dit om bij een paar van zijn vele titels te blijven - heeft in zijn werk de opzoekingen
der burggraven
de
Ghell inck d'Elseghern Vaernewyck, Amaury en Ernest, respectievelijk
zijn
grootvader
en vader, voortgezet,
uitgebreid
en persklaar
gemaakt. Het
werk verscheen
onder het impuls van de « Association
Familiale
Ghel
linck ». Vooraleer over te gaan tot de bespreking
van het werk in detail,
moeten we hier vooreerst de nadruk leggen op twee grondgedachten
die
de auteur in zijn werk heeft vastgelegd
en in wier geest het echt is ge
schreven:
de diep kristelijke
geest der familie en de heilige familiale
geest van het geslacht; getuigen hiervan enkele citaten uit brieven van
de hand. van J.B. de Ghellinck d'Elseghem. De lezer voelt het spontaan
aan: dit werk is in zijn geheel met een diepe liefde voor de familie geschreven.
Wat nu de indeling betreft:
na de inleiding volgen een zestal hoofdstukken. Eerstens
de proloog met veertien
onderverdelingen
over velerlei
aspekten der familie, vervolgens
de eigenlijke
genealogie die 304 bladzijden telt, de lijst der generaties,
de heerlijkheden
en domeinen, de hotels en de index der persoonsnamen.
Ook zijn op afzonderlijke
kaarten
een drietal stambomen aangebracht:
de zes eerste generaties die leefden
in de Dendervallei,
vervolgens
de generaties
gevestigd aan de Leie en
ten slotte de generaties aan de Schelde en elders.
Voor wat het Land van Aalst betreft komt de generatie in de Denderstreek
wel vooraan. De oudstgekende
der familie is Niklaas (ca. 1250- t vóór
1304), schepen van Geraardsbergen;
Jan (1) (ca. 1250~ t vóór 1304), heer
van Schendelbeke;
hij bouwde het versterkt
kasteel aldaar dat kort vóór
de slag bij Gavere in 1453 werd verwoest;
hij was van Geraardsbergen;
Jan (I1) (ca. 1285-1333), schepen van Geraardsbergen,
raadsheer
van de
graaf van Vlaanderen,
heer van Schendelbeke
en stichter der kar tuize
St. Mar tens-Bos te Sint-Martens-Lierde
in 1329, over hem hier een uitge,
"breid hoofdstuk; Adrien (I) (ca. 1280-1369), meier van Sint-Martens-Lierde en heer van ten Borre aldaar; Niklaas (IV) ook meier van voorgaand
. dorp en .heer ten Borre aldaar; Gerard (1354-1395), schepen van Geraardsbergen; zijn zoon Jan - 1417 ...:...woonde- te Sint-Martens-Lierde;
Jan, zoon
van ·voqrgaande 0386-1455 of 1456) was schepen van Geraardsbergen
en
sekretaris ·der schepenbank
der stad; Rasse was in 1332 heer v an Schen-
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delbeke; Niktaas ,(lII) , zoon van Rasse, was een weldoener
der kartuize
te Sint-Mar terrs-Lierde;
Jan-'ÜII)
was ~eier van Schendelbeke;
Jan (IV),
schepen van de' baron van Boelare. bezat eigendom te/Smt-Martens-Lierde, evenals Jan (V5 die we ontmoeten in 1394. De familie vindt haar oorsprong dus te Geraardsbergen
en was verspreid
in Schendelbeke, Boelare.
·Sint-Mar tens-Lier de. Op het einde der 15° eeuw vestigde zich de familie
te Kortrijk
en vervolgens
aan de Scheldeboorden,
z.b.v.b. te Gent, Elsegem.
Een werk dat een ereplaats verdient in de rij van wetenschappel ijk-historischë werken
eh dat eveneens
de familie vereeuwigt
wier leden hoge
openbare ambten hebben bekleed en nog bekleden,
en die naam maakten
in de wetenschappelijke
wereld.
'
-' We zijn de auteur
54)
J

zeer dankbaar

voor dit prachtig

oeuvre ..

ALGEMEEN. - uespretz André: De lnstauratie
der Gentse Cálvlnistische
"·Republiek' (1577-1579). ~ Handelingen
der Maatschappij
voor Geschiedenis en Oudheidkunde
te Gent, '1963, deel XVII, blz. 119-a29.

« To't nog toe .j~, aan de Gentse' Calvinistische Republiek geen' publikatie
gewijd -' op één' artikel na--- die voldoet aan -de eisen van het hedendaags
·geschiedkundig
onderzoek ..;. Doo'r .~èn .studie van bijna al het beschik,baar bronnenmateriaal
hebben wij getracht
de ,leemte die tot -hiertoe bestond aan ·te· vul-len, -althans voor de periode 1577-1579», 'aldus de auteur
in de inleiding.· De studie die 'hij ·bie·r uitwerkt
beperkt "zi<::h' tot de
-uiteraard
belangrijke.
vestigingsperiode
der Gentse Calvinistische
Republiek met als begindatum
28 oktober 1577 en eindphase,
het herstel van
het wettelijk
gezag door de Prins van Oranje op 20 augustus 1579. Voornoemde periode werd hier haarfijn uitgewerkt,
verwijzend
naar de .l;Jronnen van herkomst..-Wie
Gent en het Gentse in die tijd wil kennen en
bestuderen vindt hier overvloedige dokumentatie die Zeel' betrouwbaar is.
Zeer belangrijk
zijn de rijke reeksen
namen van- personen
diJe in die
woelige tijd ten tonele zijn verschenen.
Het spreekt vanzelf dat menig
dorp en stad uit het Land van Aalst hier "ter sprake komen, onder meer
de kartuize van St. Martens-Bos
te Sint-Martens-Lierde,
die aangeslagen
.werd tot het betalen van 500 gulden, evenals de kar tuize .van Gent.
Mogen we er de auteur vriendelijk
op wijzen dat St. Martens-Bos
NIET
in Geraardsbergen
lag maar wel te Sint-Martens-Lierde
? Er zijn nog
historici die deze fout maken.
_
Voegen we hier ten slotte nog aan toe dat deze belangrijke
studie de bewerking en inkorting
is van zijn licentiaatverhandeling
getiteld « De Beginjaren
der Gentse Calvinistische
Republiek
(1577-1579) » in 1962 bij de
Rijksuniversiteit
te Gent aangeboden.
-55)

ALGEMEEN. - Walter Braeckman:
De moeilijkheden-van
de Benediktijnerabdijen
in de Late Middeleeuwen:
-De Sint-Pietersabdij
te Gent
ca. 1150-ca. 12'81). - Handelingen
der Maatschappij
voor Geschiedenis
en
Oudheidkunde
te Gent, 1963, deel XVII, blz. 37-103,
Deze uitgebreide
studie is een samenvatting_ van .het .proefschrift
dat de
auteur tijdens het Academiejaar
1962-1963 aangeboden
heeft aan, de Faculteit Letteren
en Wijsbegeerte
in de Rijksuniversiteit
te Gent. D~ Sint
·Pie.tersabdij
kende een crisis in de 130 ·eeuw tot circa 1282; een financiële
en een religteuse crisis. Als" oorzaken
hiervan
somt hij op: de vermin"dering der' schenkingen.
de moeilijkheden
"der" abdij in' verband met haar
materieel
bezit, zo b.V. de moeilijkheden'
met haar meiers: "usurpaties
en
andere moeilijkheden
met de leken en .de geestelijkheid.
in de -13" eeuw.
In dit wetenschappelijk
werk onder lijnen we de localiteiten. van het 'Land
van Aalst: Balegem, Dikke~e: Hillegem, Idegem, L~euwei:gem!. Letterhoutem, Mater, Munte, Nederboelare,
Schendelbeke; Smeerebbe-Vloer:segem
. en Steenhuize- Wijnhuize.
" . "
-,
"-,
"

56) ALG EMEÈN. - J. de 'Brouwe/: -.De .d.emogra.tisèhe evolutfé -iri--d~~~"'eierij
- Erembodegem
én de Heerlifkheid
O<tl'de"gem, -gedurende --de--X'Ûlo
en
. XV Ille ~eui-v. ~ Verschenen
in « Vijf. Ëii.cir:àgent.ot deJ:"óka~i ~D'~Il!0gra-

tie, XVIIo en XIX. eeuw ». Uitgave Pro Civitate, Verzameling
denis, reeks 8, nr. 2, 1963, blz. 69-120, met vier illustraties.

geschie-

Een gedetailleerde
demografische
studie van twee specifieke gebieden uit
het Aalsterse:
de meierij Erembodegem
(Erembodegem,
Welle, Teralfene
en Iddergern)
en de heerlijkheid
Oordegem
(Oordegern met Smetlede)
die in de loop van vier eeuwen merkelijke
aangroei hebben gekend. Dit
betoog is rijk aan statistische
gegevens.
57) ALGEMEEN.
- J. de Brouwer: Het belang van de Kommunikantencijfers
en de verhouding ervan tot de Bevolking, uitgewerkt op de Dekenij Aalst
van 1621 tot 1795. - Handelingen
XVII der Koninklijke
Zuidnederlandsche Maatschappij
voor Taal-, Letterkunde
en Geschiedenis,
1963, blz.
67-80.
Schrijver tracht een antwoord te geven op de vraag: welk is nu de waarde van de kommunikantencijfers
? Is die waarde absoluut?
Wij mogen
besluiten, concludeert
hij, dat de kommunikantencijfers
een grote waarde
bezitten ook voor de demografische
geschiedenis,
mits een zo nauwkeurig
mogelijke vaststelling
van de verhouding
tot de bevolking,
die voor de
eerste helft van de 170 eeuw dient bepaald op 60 % kommunikanten
(met
een kleiner procent voor de kleinere parochies)
en 75 % kommunikanten
voor' de tweede helft van de 18e eeuw (eveneens met een lager procent
voor de kleinere dorpen).
58) ALGEMEEN.
- Jan Lindemans (t) : De Familienamen op -man, - Mededeingen van de Vereniging voor Naamkunde
te Leuven en de Commissie
voor Naamkunde
te Amsterdam, 40° jg., 1964, nrs. 1-2, blz. 6-32.
Naast zijn werken over geschiedenis
en folklore is Jan Lindemans
eveneens bekend om zijn wetenschppelijke
studie van de vlaamse persoonsnamen. Deze bijdrage
is totaal gewijd aan de namen op -man, die in
Vlaanderen
zeer talrijk voorkomen. Schrijver splitste zijn betoog in twee
delen: de namen waarin man met zijn eigenlijke betekenis voorkomt en
vervolgens waarin man de waarde heeft van een hypocoristisch
suffix.
59) ALGEMEEN.
J. van Herreweghen:
Het oudste cijnsboek van Pamel
(1391). - Eigen Schoon en De Brabander,
XLV Ilo jg., nr s.. 5-6, mei-juni
1964, blz. 169-203, met drie illustraties.
De localiteiten
geciteerd.
60) ALGEMEEN.
Vlaanderen,

Ninove,

Geraardsbergen

en Okegem

worden

hier af en toe

- H. ROber-van Hove: Volksdevoties tot Sint-Job in Oost11. - Oostvlaamsche
Zanten, 390 jg., nr. 2, 1964, blz. 81-88.

Historiek van de Sint-Jobsverering
te Geraardsbergen:
geschiedenis,
de
huidige devotie, ikonografie,
wie komt er bedevaarten,
waarvoor en hoe.
Uit deze bijdrage bl ij kt het dat sommige en dan nog wel bekende folkloristen missing-en begaan hebben. Zo toont schrijver Herdersem,
Iddergem,
Meldert
en Nederhasselt
aan waar verkeerdelijk
een Sint-Jobsverering
werd gelocaliseerd.
Volgt dan ook de historiek der Sint-Jobsverering
te
Rozebeke met als punten van vergissing:
Sint-Blasius-Boekel
en Zarlardinge. We zijn de auteur dankbaar om deze rechtzetting.
61) ALGEMEEN.
Vlaanderen,

- H. Rober-van
Hove: Volksdevoties tot Sint-Job in OOst"
111. - Oostvlaamsche
Zanten, 39° jg., nr. 3, 1964, blz. 120-128.

Besluitenlijst
van vroeger verschenen
artikels. Onderlijnen
we voor het
Land van Aalst: de Sint-J obskapel .te Aalst (1429) en Geraardsbergen
(841),
Sint-Job noodhelper
te Aalst tegen huidziekten' en in vele hopeloze gevallen, bedeväartváantje
te Aalst, Sint-Jobmedailles
te Aalst en
Geraardsbergen,
Sint-Jobsbroederschap
te .Aalst en de Sint-Jobsgilde
ten
jare 1841 te Geraardsbergen
opgericht.
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62) ALGEMEEN.
André Vanuerveken:
Van Gontrode naar Landskouter
en terug. - Toerisme in Oostvlaanderen, Federatie voor toerisme in Oostvlaanderen, 13" jg" 1964, nr. 3, blz. 78-79, met één illustarie.

Uitstippeling van een wandeling in het Land van Rode. Ongelukkig genoeg
zeer pover aan de allernodigste historische en folkloristische gegevens.
ALGE'MEEN. - Vander Poorten Willy:
Appelterre
selt: VOlksgebruiken
rond 1900. Oostvlaamsche
nr. 2, blz. 69.

63)

- Everbeek

- üphas-

Zanten, 39- jg., 1964,

Opsomming van enkele volksverhalen uit recente jaren.
ALGEMEEN.

'64)

-

Renaat vander

Linden:

Zoeken en Zanten. -

Oostvlaam-

sche Zanten, 39" jg., 1964, nr. 3, blz. 108-112.
Onder deze rubriek komen onder meer voor: meiliederen te Oosterzele
en Bavegem; zijn ziel verkopen. tovermuziek, een aardsparadijs te Nederhasselt; spookjesl iederen te Aspelare; van de mare bereden, van de alf
geleid te Velzeke.
ALGEMEEN.
P. t.ucten 'Ceyssens, otm.: Fulgence BoUens O.F.M. ses
difficultés relatlves aux « sctntnae
seranmcae » (1673-1674). - Fransiscana, Archief der Paters Minderbroeders te St. Truiden, XIX, 1964, nr. 1-2,
blz. 33-48.

65)

Minderbroeder Fulgentius Botteris bracht een deel van zijn leven door te
Gent, waar hij geconfronteerd werd met twee grote moeilijkheden: het
jansenisme en de strijd rond de Onbevlekte Ontvangenis. Geeft de auteur
de indruk een degelijk historicus te zijn, toch verwondert het ons ten
, zeerste hier te lezen ... « (het O.L. Vrouwbecdje) amené du villa ge Les
'Deux Acres, sur la Lys, entre Gramment et Lessines. . ». Niet de Leie,
maar de Dender stroomt daar voorbij! ! I
66)

ALGEMEEN.

-

Beatrïjs

de Walsche:

Kortrijk

in de jaren

1577-1580. -

De Lesegouw, Vereniging voor de studie van de lokale Geschiedenis, Taal
en Folklore in het Kortrijkse, jg. VI, 1964, afl. 1, blz. 5-19, met één illustr.
Opvallend is het wel dat op onze dagen de studie van deze tragische periode met open vizier wordt aangepakt en dat de belangstelling onzer historici er weer wordt op gericht. SChrijfster heeft haar onderwerp onder
drie hoofs tukken gebracht : de gebeurtenissen in Vlaanderen, in de stad
Gent en in Kortrijk zelve, dat later verschijnt. De steden Aalst en Ninove komen vaak in aanmerking,
(7)

ALGEMEEN.
F. Courteaux-A.
Vanderveken:
Een wandeling te Moorsel én Meldert. - Toerisme in Oostvlaanderen, Federatie voor toerisme in
Oostvlaanderen, 13- jg., 1964, nr. 5, blz. 134-135, met één illustr.

Enkele lijnen historie, toeristische en folkloristische gegevens uit beide
dorpen aan de Brabantse grens. Merken we vooral aan: de beide kerken,
het kasteel te Moorsel, de Mooie Molen en de molenvijver te Meldert.
(8)

ALGEMEEN.

-

R. vander

Linden:

Eist - Nederbrakel

: Volksspelen.

Oostvlaamsche Zanten, 39" jg., 1964, nr. 1, blz. 13-15.
De geciteerde volksspelen zijn uittreksels uit « Cileke, de dochter van den
profeet», -een onuitgegeven verhaal van Remi Gyselinck, schoolhoofd te
Zegelsem (geboren te Opbrakel in 1864 en overleden in 1947).
69)

AALST; Fritz Courteaux:
Van Zelhot tof Hospitaal. - Brochure: Inhuldigingvan het Gerestaureerde « Oud » Hospitaal en de nieuwe laan op
de=overwefde Oude Dender, met acht illustraties.

De inhuldiging had plaats op zaterdag 26 september 1964. Te dier gelegenheid werd een feestbrochure verspreid waar in naast bijdragen van
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algemene
aard -door schepenen Claus en Bert van Hoorick, schrijver een
artikel wijdt aan de historiek van het oud hospitaal, gegroeid uit het zelhof uit .de Karolingische tijd.
--:,
70) AALST.

-'

L.M. Goegebuer:

De Wilhelmieten.

-

Appeltjes van ..het Meet-

jesland, 1963, blz. 133-143, met twee illustraties.
Artikel geschreven naar aanleiding van de begonnen opgravingswerken
van het voormalig Wilhelmietenklooster te Watervliet. In het entwikkelingsproces dezer orde vernoemt schrijver ook het Sint-Ursmarusklooster
der Wilhelmieten te Aalst, gesticht in 1268. Dit Aalsterse klooster werd
door de gravin Margar etha van Vlaanderen caan dit van Watervliet geschonken.
'
71) AALST. la familie
4/1964.

Jacques Kennes et Victor Gyselincx: Notice généalogtque
sur
Delmelle: L'Intermédiaire des Généalogistes, Anno .XIX,

Stephanie Delmelle, In ·1832 geboren. huwde in 1857 Clement Jean Justin
Moens, geboortig van Aalst (1824), eigenaar der weverijen te Gooik, zoon
van Jean François Moens en Marie Anne Caroline de Wolf.
Louis Paul Boon: Kulturele
bloei te Aalst. Toerisme in
Oostvlaanderen, Federatie voor toerisme in Oostvlaanderen, 136 jg., 1964,
nr. 5, blz. 126-129, ..met vier illustraties.

72) AALST.

,

In Aalst ging de Ve week voor Kunst en Kultuur door in september 1964.
Schrijver brengt ons een overzichtelijke synthese van de kunstenaars en
kunstwerken die met Aalst enig uitstaans hebben.
73)

AALST. - Prud. M. Janssens : Historische schetsen uit het Wilhelmietenklooster van Beveren-Waas.
Annalen van de Oudheidkundige Kring
van het Land van Waas, deel 67, 1964, I" en 2e.afL, blz. 39-75.

In een der laatste hoofdstukken dezer bijdrage - provinciale kapittels
"der Frans-Nederlandse provincie - geeft SChrijver excerpten uit de copies der kapittelakten en besluiten' sedert de 130 eeuw. Het Wilhelmietenklooster van Aalst sta at hier, viermaal vermeld met de kapittelakten van
1471, 1479, 1557 en 1702.
74)

AALST; M. Bovyn:
Dendermonde
in 1572-1584. Oudheidkundige
Kring van het Land van Dendermonde, 1964/1, blz. 149-173.

Dendermonde is ettelijke maanden lang de speelbal geweest van de Spanjaards en van de Gentse Calvinistische oppositie. In deze smeltkroes van
agitatie en wapengeweld komt Aalst hier herhaaldelijk ter sprake.
- J. van Severen: Berchem. - Toerisme in Oostvlaanderen,
Federatie voor toerisme in Oostvlaanderen.t l ês jg'" 1964, nr. 4, blz. 103-105,
met drie illustraties.

75) BERCHEM.

Beschrijving van Berchem, het dorp tussen Schelde en Kluis, dat nog
slechts een paar oude gebouwen telt: 'de kerk en het kasteeltje Ter Donck.
In oude tijden was Berchem bekend om de lakenproduktie.
:76) BORSBEKE.

-

J. van Severen:

De Sint-Antoniuskerk

te Borsbeke.

-

Toerisme in Oostvlaanderen, Federatie voor toerisme in Oostvlaanderen,
13" jg., 1964, nr. 5, blz. 130-131 met twe; illustraties.
Korte historiek van de kerk met haar bekende Sint-Antoniusverering.
Gaat het hier over Sint-Antonius de Eremijt of Sint-Antonius van Padoua?
7'1) 'BORSBEKE.- -: Jos. 'Murez: Geklasseerde Monumenten en Landschappen
in 'Oost-vlaanderen, (76 reeks): Borsbeke;· """"'Toerisme,in: Oostvlaanderen.
Federatie voor toerisme in Oostvlaanderen, 130 jg., 1964, nr. 4, blz. 109.

De

Sint-Antoniuskerk, gebouwdfn midden-gotiek in devorni van het Iatijns kruis, mei in het midden de voor het Vlaamse land zo typische achtkantige toren is op 24 januari 1944 als monument geklasseerd.
ï8) GAVERE. .:

O.S. Depraèt: Volkshumor en Volkstypen (Gavere).·vlaamse Zanten. 39" jg., 1964, nr. 2, blz. 64-66 ..

Oost-

Gavere, dat verleden jaar in het brandpunt der belangstelling stond met
zijn tentoonstelling « Oud Gavere », heeft ook zijn humor en volkstypen,
die in deze bijdrage beschreven worden.
"79) GERAARDSBERGEN.

B. lindekens:
Veelzijdige verpozing te Geraardsbergen,
Toeristisch centrum, de Abdij. - Het Rijk der Vrouw
(weekblad), nr. 1005, 6 aug. 1964, blz. 22-23, met vijf illustraties.

Onder de titels: een prachtig domein, de Zoo van Geraardsbergen,
ook
dressuur, een historisch gebouw, museum en culturele bedrijvigheden,
schetst schrijver de toeristische en tevens de historische rijkdom van deze
aloude stede, die dank zij haar abdij, stilaan uit de vergetelhoek
weg.
kan.
80) GERAARDSBERGEN. - B. lindekens:
Geraardsbergen. - Het Rijk der
..Vrouw (weekbad) , nr." 1011, 17 sept. 1964, blz. 44-45, 61 en 98: met twaalf

illustraties.
Geraardsbergen is maar 192 Ha groot. Het telt 4.490 inwoners per vierkante Km. De doorsnee in België is maar 219 inwoners. De stad telt meer
inwoners per vierkante Km dan Berlijn. Geraardsbergen
is de dichtstbevolkste stad van Europa. In zijn tweede bijdrage legt schrijver de nadruk op de verschilende aspekten van het industrieel leven der stad: confectie, lucifer s. meubels.
81)

GERAARDSBERGEN.
cc Peau d'homme

», -

Paul Lindemans : Gebakje « Podommeke» Oostvlaamsche Zanten, 390 jg., 1964, nr. 3, blz. 111.

Peau d'homme, dat op de broodzakken van een Geraardsbergse banketbakkerij gedrukt staat, is duidelijk de Franse spelling van het Vlaamse podomme, wat betekent: roggebrood met krenten. In Brussel heet dit soort
brood podommeke.
82)

GERAARDSBERGEN. - S. van Sm/eren: Het Kunstpatrimonium 'van Geraardsbergen. - Toerisme in Oostvlaanderen, Federatie voor toerisme in
Oostvlaanderen, 13" jg., 1964, nr. 4, blz. 94-98, met vier illustraties.
De stad Geraardsbergen
bezit geen museum. Haar kunstpatrimonium
is
verdeeld over het stadhuis, de abdij, het hospitaal en de kerk. Volgt dan
de beschrijving van de aldaar berustende kunstwerken.

83) GODVEERDEGEM .

....0

ligen te Godveerdegem.

X.: Sedert driehonderd jaar verering der Pesthei- De Gazet van Antwerpen (dagblad), 25 aug.

1964.

In 1662 brak in het Zottegemse de pest uit. De pastoor van Godveerdegem
richtte zijn parochianen naar de bijstand der heiligen, wier relikwieën
in de kerk berustten: H. Rochus, H. Antonius abt, H. Sebastiaan en H.
Kristoffel. Sedertdien wordt aldaar gebeeweegd voor bescherming tegen
de pest.
94)

GOEfERDINGE. - Xavier Janne d'Othée: familie Janne, y comprrs
Janne d'Othée. - L'Intermédiaire
des Généalogistes, nr. 107, sept. 1963,
pp. 233-244.
Onder de huidige naam titularissen noteren we: Monique Marie Henriette
Théodosie Ghyslairie Janne die in 1948 huwde met Jan Baptist vander Linden, kapitein-commandant
in" het Belgisch leger, geboortig van Goeferdinge.
.
"
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85) GRIMMINGE.

~ T.S.: Voor wanneer klassering der overbllltselen
van· de
. Abdij te Grimminge ? - De Gazet van Antwerpen
(dagblad), 27 juli 1964,
. met één ill ustr.
Artikel gepubliceerd
in verband met het verspreiden
van het gerucht dat
de resterende
puinen naar Ninove zouden worden overgebracht.
Volgen
dan enkele lijnen geschiedenis van de in 1228 gestichte abdij die beter gekend staat onder de naam van Beaupré.
Jammer
dat deze verdwenen
abdij aan de belangstelling
onzer historici blijft ontsnappen.

86) HEM.ELVEERDEGEM.
- T.S.: Wordt
klasseerd? -- De Gazet van Antwerpen

de kerk van Hemelveerdegem
(dagblad); met één illustr.

ge-

Wie in Zuid-Oostvlaanderen
kent niet de eeuwenoude bedevaartplaats
van
Sint-Jan de Doper met haar « 'I'sien-Tsjansdagen
» zoals de volksmond er
zegt? De kerk is oud: het oudste deel het middenschip
dateert van circa
1050, het koor van 14{l0, de zijbeuken van circa 1500 en de toren van 1750.
Het middenschip
is gebouwd in romaanse stijl uit natuursteen
ontgonnen
in de Vlaams Ardennen. Best bekend is het retabel of altaartafel
daterend
van circa 1520.
87)

LEDE. D.L.: Het mirakuleus beeld van O.L. Vrouw van Lede te Dendermonde in 1683. - Oudheidkundige
Kring van het Land van Dendermonde, 196411, blz. 144.
In 1683 bracht men dit beeld in veiligheid te Dendermonde
in het klooster
der Benediktinessen
en werd aldaar ter verering uitgesteld, tot groot nadeel der kollegiale kerk. Na vergeefse
pogingen om dat tekeer te gaan,
zonden de kanunniken
der kerk een klachtbrief
naar de Raad van Vlaanderen; brief die hier in zijn origineel is weergegeven.

·R8) LEDE. - R. van den Ameele-Bellon:
De Lede-ommegang. - Toerisme in
Oostvlaanderen,
Federatie
voor terisme in Oostvlaanderen,
13" jg., 1964,
nr. 2, blz. 48-49 met één illustr.
Ontstaan
en beschrijving
van de Lede-ommegang
met enige lijnen geschiedenis
van het dorp.

vroeger

en nu samen

89) MERE. - Yolanda Suys: ·Sprokelingen. - Mededelingen
van de Heemkundige Kring (Mere) jg. IV, 1964, nr. 2, blz. 14; nr. 3, blz. 23-24.
Enkele

volksverhalen

uit de verzameling

van haar

vader

90) MERE. - Alb. O'Hoker:
De Meerse Pap. - Mededelingen
kundige Kring (Mere) , jg. IV, 1964, nr. 3, blz. 22.

A. Suys.
van de Heem-

Bijdrage aansluitend bij de Meerse spotnamen
(zie volgend nummer) met
het lied De Meersche Pap, geschreven
door Frans van Vaerenbergh
(geboren te Mere in 1862) en muziek van Honoré Vlegels, koster te Mere
(geboren te Mer e in 1858). De onuitgegeven
pianobegeleiding
is van de
Aalsterse toondichter
Gustaaf de Paepe 0857-1920).
91)

MERE. - dullèn 'de Vuyst:· Onze Meerse scheldnamen. - Mededelingen
van de Heemkundige
Kring (Mere ) , jg. IV, 1964, nr. 3, blz. 21-22.
De Merenaren
staan bekend als papboeren
wie zegt klierlijder
beduidt een Merenaar.

of papeters,

als vechters

en

92) MERE. Yolanda Suys: Betekenis en herkomst van de volkse benamingen
van de Meerse families. Mededelingen
van de Heemkundige
Kring
(Mer e). jg. IV, 1964, nr. 2, blz. 12-13; nr. 3, blz. 19-20.'
Voortzetting

van haar reeks volkse benamingen.
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93) MERE. - Albert D'Hoker: Demografische evolutie. - Mededelingen van
de Heemkundige Kring (Mere) , jg. IV, 1964,nr. 2, blz. 9-12; nr 3, blz. 17-19.
Mere groeit. Dat bewijst schrijver aan de hand van cijfers en statistieken.
94) MERE. - P. de Troyer en J. de Vuyst: Sterreliedjes te Mere (11). - Mededelingen van de Heemkundige Kring (Mere) , jg. IV, 1964, nr. 2, blz.
15-16.
Een paar kerstliederen met bij horend kommentaar.
95) OOSTERZELE.
Leon de Neve: Humor-bronlegende
van de H. Gangulfus, - Oostvlaamse Zanten, 3ge jg., 1964,nr. 2, blz. 63-64.
Een tweetal volksverhalen, waarvan de laatste ook in omloop is te SintTruiden.
96) RONSE. - G.H.: Hooreman: Liste des bourgeois d'Alost résldant à Renaix. - L'Intermédiaire des Généalogistes,
nr. 107, sept. 1963, pp. 269-280.
Belangrijke reeks persoonsnamen lopend van 1423 tot 1561. Waarom is
een groot aantal origineel Vlaamse doopnamen in het Frans vertaald? Het
origineel zegt toch veel meer.
97) SI'NT-LIEVENS-ESSE.
- J. de Cuyper: Het dagboek van Jacques Blanehet, een Kortrijkse kapelaan verbannen naar het eiland Ré in 1798. De Leiegouw, Vereniging voor de studie van de lokale Geschiedenis, Taal
en Folklore in het Kortrijkse, jg. VI, Af!. 1, 1964, blz. 31-73.
In de publikatie van het origineel dagboek onderlijnen we Frans van
Volcxem pastoor van Sint-Lievens-Esse. Hij overleed in ballingschap in
Conamama op 18 november 1798. Zeer interessante bijdrage tot de kennis van de lijdensweg van onze Vlaamse priesters tijdens de Franse Revolutie.
98) ZINGEM.
nadier

Gaston P. Baert: Jan Baptist Dhont van Kruishoutem, grevan Napoleon (1790-1810). Bijdrage tot de Geschiedenis der

stad Deinze en van het Land aan Leie en Schelde, XXX, 1963, blz. 7-34,
met twee illustraties.
.
Uit de reeks genealogische gegevens excerperen we Désiré Nachtergaele,
postmeester te Zingem (geboren 1846), die huwde met Maria Dhont uit
Kruishoutem (geboren 1837), nicht van Jan Baptist.
99) ZINGEM.

-

Dr. Jos Goeminne:

De Keete en haar bewoners

te Wanne-

Bijdragen tot de Geschiedenis der stad Deinze en van het
Land aan Leie en Schelde, XXX, 1963,blz. 35-74, met vijf illustraties.

gem-Lede.

-

Rosalie van Cauwenberghe, op dit eeuwenoud hof in 1811 geboren, huwde
met Karel Ceuterick van Zingem.
100) ZOT·TEGEM. - G. Renson: Kasteel van Gaasbeek. - Brabant, Toeristische Federatie van de Provincie Brabant, nr. 3, maart 1964, blz. 34-36,
met vier illustraties.
Dit historisch kasteel, thans een prachtig staatsdomein dat in 1963 zo
maar 60.000 bezoekers mocht ontvangen, werd in 1565 aangekocht door
graaf Lamoraal van Egmont, heer van Zottegem, die enkele dggen later
van ontrouw aan zijn vorst beschuldigd, te Brussel op de Grote Markt
samen met Hoorn is onthoofd.
.
GOTTEM a/Leie.
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AAN ONZE LEDEN!

Met dit nummer ontvangt U het laatste van de zestiende jaargang van « Het Land van Aalst».

Het beheer van de « Heemkundige Vereniging van het Land van
Aalst» betuigt hartelijk
aan al haar trouwe

hun aanhankelijkheid
aan haar ereleden

dank,
leden, die aan de vereniging sinds vele jaren

hebben betoond;
en steunende

leden, die het tijdschrift

nodig

heeft en op wiens steun verder wordt gerekend;
Tot allen een DRINGEND
voor 1965, nl. honderd twintig

verzoek!

Stort onverwijld

uw bijdrage

frank.

Stort heden nog op postrekening

nr. 5869.11 van « de Heemkun-

dige Vereniging van het Land van Aalst», Brussel 19, hetzij uw bijdrage als gewoon lid, hetzij als steunend lid (200 fr.) of als erelid
(500 fr.). Zelf storten spaart U en ons last en onkosten.
Nog één bede: Steunt « het Land van Aalst» door het aanwerven van nieuwe leden!
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