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STRUKTUUR EN TERMINOLOGIE
V AN DE WINDMOLEN
TE NIEUWERKERKEN BIJ AALST
IN DE 17e EEUW
door Dr. Luc Goeminne (Zulte).
Inleiding
We geven hier een gedetailleerde analyse van een prijsschatting van het staande en draaiende werk van de dorpsmolen van
Nieuwerkerken bij Aalst in 1632 (1), (2).
Nieuwerkerken is een klein dorp op 3 km ten Z.W. van
Aalst. In de archiefbronnen is Nieuwerkerken bij Aalst niet geattesteerd vóór 1226 (3).
Er bestaat zelfs geen enkele middelnederlandse oorkonde met
betrekking tot Nieuwerkerken vóór 1300 (4).
Nieuwerkerken maakte reeds in de 14e eeuw deel uit van de bezittingen van het huis van Gavere, heren van Liedekerke, tot deze
heerlijkheid in 1690 verkocht werd aan K.F. Peeters, heer van
Westergem en lid van de Raad van Vlaanderen te Gent (5), (6).
De heerlijkheid Nieuwerkerken was nauw verbonden met het
stadsbestuur van Aalst.
Tot 1671 waren de dorpsheren eigenaar van de enige graanwindmolen in het dorp.
De houten korenwindmolen
De enige dorpsmolen van Nieuwerkerken stond aan de Zuidkant van de Molenstraat, aan de hoek met de molenweg, op het
Kleinmolenveld, ongeveer 300 meter ten Z. W. van het dorpscentrum. (Sectie C n° 328 art. 574) (7), (8).
Het bouwjaar van deze molen is niet bekend.

1) R.A. GENT, Raad van Vlaanderen. N° 24.320, anno 1632. Onuitgegeven.
2) STROOP Jan, Molenaarstermen en Molengeschiedenis. Arnhem. 1979. (Dit
werk bevat geen lexicografische molengegevens over Aalst en Nieuwerkerken
bij Aalst).
( 3) GYSSELING M., Toponymisch Woordenboek, 1960.
( 4) GYSSELING M., Corpus van Middelnederlandse Teksten (tot 1300). Reeks
1.: Ambtelijke bescheiden, 1977.
5) DE POTTER-BROUCKAERT, Geschiedenis van de Gemeenten van OostVlaanderen.
6) DE SEYN Eug., Geschied- en Aardrijkskundig woordenboek der Belgische
Gemeenten. Turnhout 2° deel, p. 980.
7) ROBBIJNS Luc, Nieuwerkerken, persoonlijke mededeling.
8) DE SCHRIJVER Fredy, Nieuwerkerken, persoonlijke mededeling.
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Nieuwerkerken had echter reeds een windmolen in 1572 (9). In de
16e eeuw telde men jn het dorp ook 3 belangrijke pachthoven: het
Goet te Regelsbrugghe, het Hof van Audenbrouc, en het pachtgoed van het hospitaal te Aalst.
Als kleine waterlopen in de gemeente zijn de Hoezebeek, de Kleine
Beek en de Pijpenbeek bekend. Nieuwerkerken schijnt evenwel
nooit een watermolen te hebben gehad. In 1671 wordt de windmolen met de bijhorende hofstede door de Jezuïeten van Aalst
aangekocht van Antoine de Liedekerke.
Waarschijnlijk was Joannes van Landuyt rond 1750-1770 molenaar op de molen van de Jezuïeten die in 1764 volledig vernieuwd
werd (10). \
Onder Keizer Jozef 11 werd de Jezuïetenorde opgeheven en de
eigendommen werden aangeslagen en openbaar verkocht. De verkoop van de windmolen met afhankelijkheden, op 1 bunder en 3
Dagwand (ongeweer 1,6 ha) op Nieuwerkerken greep plaats op 4
januari 1780, voor de prijs van 9.835 gulden.
Van 1840 tot 1922 behoorde hij toe aan dezelfde muldersfamilie
van Landuyt (11). In 1922 werd de molen uiteen genomen en naar
Mere overgebracht, waar hij herbouwd werd, door Jozef Van derHaegen. In 1957 verdween de molen definitief door afbraak.
Op de tremel stond het jaartal 1717, op één van de klauwijzers
1682. Het was een eenvoudige open staakmolen zonder kombuizen en met scherp zadeldak.
Demografische en economische aspecten
Nieuwerkerken heeft een oppervlakte van 729 ha. Effen
bodem. Klei- en zandgronden. Hoofdzakelijk landbouwgemeente
tijdens het Ancien Régime. Rond 1570 telde de gemeente ongeveer
800 inwoners, rond 1630, 900 inwoners. In 1791 had men reeds
1850 inwoners. In 1816, 1909 inwoners (12). In 1856 telde men
2359 inwoners in 462 woningen .

..
.. ..

( 9) DE BROUWER Jozef, De molens in het Land van Aalst omstreeks 1575.
Oost- Vlaams verbond van de Kringen van Geschiedenis. Voorlichtingsreeks,
n° 24, Gent, 1959 p. 19.
(10) DE BROUWER]., De Jezuïeten te Aalst, deel I, p. 194.
(11) Wind- en watermolens in de Provincie Oost- Vlaanderen. Arrondissementen
Aalst en Dendermonde, in: Kultureel Jaarboek van de Provincie OostVlaanderen. 1960,3° deel, Gent 1962. Nieuwerkerken p. 70.
(12) DE BROUWER J., Demografis-che evolutie van het Land van Aalst, 15701810. Brussel, 1968, p. 62 en p. 116.
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In 1707 had het dorp een graanareaal van 288 bunder (ongeveer 430 ha) d.i. 60 %. van de totale dorpsoppervlakte.
In 1856 bedroeg het landbouwland
645 ha d.i. 88 % van de
oppervlakte van de gemeente. Men had toen nog 65 ha weiden en
6 ha bos. In de 18e eeuw telde men hier dus 1 graanwindmolen
(met 1 steenkoppel) voor ongeveer 1500 inwoners, en 430 ha
graanareaal. In de 1ge eeuw had men 1 graanwindmolen
(met 2
steenkoppels?) voor ongeveer 2000 inwoners en 650 ha graanareaal. Het ketsgebied van de molen is onbekend gebleven en
kwam wellicht niet volledig overeen met de dorpsoppervlakte.
In de onmiddellijke buurt van Nieuwerkerken
werden immers in
de 18e eeuw nog andere molens gebouwd, doch niet op het eigenlijk grondgebied van de gemeente.
In september 1758 werd in opdracht van Pieter Mertens van Aalst
een nieuwe molen gebouwd op Sissegem te Aalst (nu Sissegemlaan).
In 1761 bouwde Andries Coppens een nieuwe molen, genoemd de
Groenen Kerselaar, op de kouter te Haaltert.
Productie van de molen.
In 1630 bedroeg de rogge-opbrengst
in het land van Aalst
1684 liter per ha d.i. 1027 kg per ha (12). Immers 1 hl rogge
weegt ongeveer 61 kg.
Veronderstellen
we uit het voorgaande, in 1630, een graanareaal
van 400 ha, dat volledig door de dorpsmolen zou vermalen zijn,
dan komen we tot een graanproduktie
voor de molen van 410.000
kg. In ons land staat de wind slechts 4.500 uren per jaar sterk
genoeg om molenwieken te doen draaien. Een vol jaar telt 8.760
uren. In de veronderstelling dat niet aan nachtmalen werd gedaan,
komt dit overeen met 194 dagen met voldoende wind.
De kerk verbood in het algemeen het malen op zondagen en feestdagen. Dit vermindert het aantal mogelijke werkdagen van de
molenaar tot ongeveer 164 per jaar.
De berekende mogelijke dagproduktie
van de molen te Nieuwerkerken was dus 410.000: 164 of 2.500 kg, dit in de veronderstelling dat geen granen voor export, noch voor brouwerijen en stokerijen werden afgevoerd {gesloten dorpseconomie).
Gerekend aan
een gemiddelde dagtaak van 8 uren van de molenaar bekomt men
een berekende uurproduktie
van iets meer dan 300 kg. Deze
waarde komt inderdaad overeen met de waarden bekomen per
steenkoppel op onze Hartemeersmolen
te Poeke, tijdens proefnemingen in 1980.
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Wijze van uitgave en bewerking
De prezij of prijsschatting bevat ongeveer 73 molentermen. In
de tekst geven we een bondige en schematische transcriptie in het
modern nederlands. Dit geeft een beter inzicht in de molenschatting. In bijlage I geven we de oorspronkelijke tekstuitgave van de
prezij en in bijlage 11het woordglossarium met bondige verklaring
van elk molenonderdeel waar nodig.
Sommige molenschattingen bevatten enkel de prijsopgave van het
draaiende werk, andere schattingen omvatten ook het staande
werk, zoals het gebinte of molenvoet met teerlingen, staak, steekbanden en zetel, alsook het molenkot.
Technische uitrusting
Uit de prijsschatting van 1632 blijkt dat de plaatsmolen een
eenvoudige open staakmolen was. Een korenwindmolen met één
steenkoppel in de achtermolen rechtstreeks aangedreven door het
vangwiel. De lengte van het gevlucht en de diameter van de stenen
worden spijtig genoeg niet aangegeven.
De loper was 8 1/4 duim of 20,8 cm dik. De ligger was sterk versleten en nog slechts 2 duim of 5,0 cm dik.
Metrologie
Een duim meet in het Graafschap Aalst 2,52 cm. Een pond
groten komt overeen met zes gulden. 1 pond is 20 schellingen. Een
schelling is 12 denieren. 1 hl rogge komt overeen met 61 kg rogge.
Prijsschatting van de staakmolen te Nieuwerkerken bij Aalst in
1632. Schetsmatig overzicht in genormaliseerde spelling.
Gebinte of molenvoet
Onderplaat met 4 steekbanden en
blokken
Bovenplaat met 4 steekbanden en
blokken
Staak met zetel en toebehoorten
Voeghouten met beide haalbouten, bandensleutels, vingelingen en kalf
Staart
- Staart, steenhangel, toebehoorten en
ijzerwerk
Molenkot
Steenbalk met beide manen
2 ijzeren bouten door de steenbalk en 1
ijzeren bout aan de staak

9P
9P
14 P 3 S 4 d
6P 8S

3 P 17 S
11 P 3 S
13 S 4 d
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- Meelzolder met ribben
- Steenzolder , met ribben en kleine trap
Maalgang en Lichtwerk
- Lichtbalk, steenbed, ringhout, lichte,
ijzerwerk en toebehoorten
Kap
Kap, 2 daklijsten, koppelbalk, waangespan,
keperbed, schaliën, nagels, kreupelgespan
en toebehoorten
Wanden van het molenkot
Aseindeweeg, markenbouten, sleutels en
vingeling met toebehoorten
Voorweeg, 2 deuren, schutsel, ijzerwerk en
toebehoorten
Lange zijde aan de prange, klauwstijlen,
hartbanden en schutsel met toebehoorten
Lange zijde aan het steenrecht, met banden
en schutsel met toebehoorten
Wind peluw en pinnebalk
- Windpeluw , pinnebalk, ijzerwerk met kenewen, 2 marmerstenen ~n toebehoorten
Gevlucht
Buitenroede met bouten, 2 lassen, scheden,
zomen en toebehoorten
Binnenroede met 3 bouten, 2 lassen, zomen
en toebehoorten
Molenas, vang en vangbalk
As met schenen en ijzerwerk
- Kamwiel, met bouten, sleutels en vingelin. gen, prang; vlegel en toebehoorten
,

.1-

Aandrijfwerk
- Spillegeloop met spillen en 3 bouten met
toebehoorten
Steenkoppel
- Steenkuip, bel, tremel, graanbak, goot en
meelbak met toebehoorten
Luiwerk en repen
- Windas met repen, steenreep,
greyhout, luikap en toebehoorten
Staakijzer
Hals, rijn, spoorpan en staakijzer

lP17S6d
1 P 19 S

2P

6S8d

12P13S8d

13P
9 P

3S4d
6 S

14 P 16 S
14 P 16 S

6P

6S6d

6P13S4d
9 P 10 S
11 P 10 S
6 P 13 S

2P

3P

6S8d

ijzerreep,
3 P11 S 8 d
10 P 13 S 4 d
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Molenstenen
16 P 10 S
- lopende steen, 87 duim dik (20,8 cm)
2P13S4d
- liggende steen, 2 duim dik (5,0 cm)
Allerlei
2 bellen, een handboom
6S6d
1 ijzeren sleutelbout aan de as liggend
lP 2S8d
1 windas aan het huifel, 2 ijzeren vennekens
aan de steenbalk
6S8d
Totaal 208 P gr. 1 S en 2 d of 1248 guldens en 7 stuivers.
De prijsschatting werd verricht in 1632 door Jan Buyle en Gillis
Carnon. Hun herkomst wordt niet medegedeeld.
In 1632 was de afgaande molenaar Karel de Rijlder. De aankomende pachter Jan Hofman. In 1641 was Lieven Boenbeke de
aankomende pachter.

Relatieve waarde van de molen onderdelen in 1632.
In 1632 wordt het staande en draaiende werk tesamen op 208
ponden groot geraamd.
We geven hieronder de relatieve waarden van de bijzonderste
molenonderdelen.
De prijs van het ~ebint (teerlingen, kruisplaten, steekbanden) en
staak bedroeg bijna 39 pond of 18 % van de totale prijs van de
molen. De prijs van het molenkot met steenbalk, windpulrn, ijzerbalk, pinnebalk, marbelstenen en kap bedroeg ongeveer 100 pond
of 48 %. De staart en trap waren 4 pond waard of 2 %. Het gevlucht, de molenas, vangwiel en vang kostte ruim 34 pond of
16 %.
De maalstoel met volledig aandrijfwerk (schijfloop, klauwijzer),
steenkuipen, lichtwerk enz. werd geschat op ruim 18 pond of
7 %. De molenstenen hadden een relatief hoge waarde, ruim 19
pond of 9 %. Doch de ligger was versleten.
We vonden analoge verhoudingen bij de windmolen van Zulte in
1667 (13).
Lokalisatie en datering van molen termen
In prijsschattingen worden meestal enkel de namen van de
molenschatters, doch niet hun leeftijd en herkomst medegedeeld.
De uitgedrukte molentermen worden waarschijnlijk bepaald door
(13) GOEMINNE Luc en VANDEPUTTE Maurits, Structuur en terminologie
van de windmolen te Zulte in de 17° eeuw. Jaarboek Geschied- en Heemkundige Kring, Waregem, 8, 1980, p. 141-154.
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de plaatselijke
molenaar,
in spontane
samenspraak
met de
molenschatters.Als
molenschatters werden vaak molenmakers of
molenmeesters aangeduid.
Molenaars en molenmakers spelen dus samen een belangrijke rol
in het ontstaan, de instandhouding
en de ontwikkeling van een
regionale molenterminologie.
De plaatselijke heer als molenbezitter
zal wel zelden voldoende
vakmanschap bezeten hebben en de plaatselijke klerk die de tekst
gedicteerd kreeg, was ook geen molendeskundige,
zodat verschrijvingen en zelfs fouten vaak voorkwamen. In de historische woordgeografie van het Vlaamse windmolenbedrijf
zijn de molenschattingen van het hoogste belang. De juiste lokalisatie en datering
van de molentermen
zal echter steeds enigszins onnauwkeurig
zijn. Hieraan kan afdoende verholpen worden door de studie van
een groot aantal molenschattingen
uit éénzelfde streek en voor
verschillende tijdstippen.
Het synchroon en diachroon onderzoek van de molenterminologie
heeft echter pas een aanvang genomen met de studie van Stroop in
1977 (19). We hopen een dergelijk onderzoek binnenkort door te
voeren voor de streek tussen Leie en Schelde, tussen 1600 en 1800
(15).
Verklaring van de Molentermen
In het woordglossarium
werd voor de verklaring van de molentermen, gebruik gemaakt van de werken van Ronse (16), Bauters
(17), Verwijs en Verdam (18), Stallaert (19), Joos (20), De Bo
(21) en Cornelissen en Van Hal (22).

(14) Zie voetnoot n° 2.
(15) GOEMINNE Luc, Windmolen terminologie tussen Leie en Schelde in de 17°
en 18° eeuw. In voorbereiding, 1982.
(16) RONSE Alfred, De Windmolens. 1934.179 p.
(17) BAUTERS Paul, Vlaamse Molens. Antwerpen, 1978, 131 p.
(18) VERWIJS en VERDAM, Middelnederlands woordenboek.
(19) STALLAERT, Glossarium. 3 delen. Herdruk 1977.
(20) JOOS Amaat, Waas Idioticon. 1900. Herdruk 1979.
(21) DE BO LL., West-Vlaams Idioticon. 1892. Herdruk 1976.
(22) CORNELISSEN J. en VAN HAL p., Molentermen (Kempen en Antwerpen).
In: Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore 1939, p. 181-217.
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BIJLAGE

I

Prijsschatting van de korenwindmolen
te Nieuwerkerken bij Aalst in,1632.
Prysie vanden coorenwintrneulen
staend binnen de prochie van Niewerkercken
competeren de de onbejaerde weesen van Mser Charles Philips van Liedekerke, ridder burchgrave van Belle etc.
Inden iersten de onderste
somme van IX L gr.

plaete met vier bannen

ende bloc ken es ghepresen

de

'Item de opperste plaete met vier bannen
somme van IX L gr.

ende haer blocken

es ghepresen

de

Item den staek metten zetel ende voorts
somme van XIII 1., III s, iiii g.

zijne toebehoorten

es ghepresen

de

De voechauten met beede de haelhaurien ende de banden sleutels, vinghelingsen
ende toebehoorten
es ghepresen met haer calf VI I. viii s.
Den steert metten steenen hanghel ende sijn toebehoorten
ghepresen de somme van III I. x vii S gr.
Item de steenbalck

met beede de maenen

es ghepresen

ende yserwerck

es

XI I. iii s gr.

Item twee yseren bauten door den voornoemden
steenbalck ende eenen yseren
baut aenden staeck tsamen. (Nota hier te cort xxii yseren bauten) XIII s IIJI gr.
Den ondersten

sol der met zijn rebben es ghepresen

Den oppersten solder met zijn. rebben
somme van I I xix s. gr.

metten

de somme van I I xvii s vi gr.
cleenen

trap es ghepresen

Het vondel met steene bedde ende rinchaut met licht ende yserwerck
toebehoorten
es ghepresen de somme van II I, vi s, viii gr.

de

ende zijn

Item de cappe met twee(n) dackleesren, coppelbalck met waenghespan,
kepers,
bert, schaillen, naeghelen met tereupels ghespan ende voorst syn toebehoorte es
ghepresen de somme van XII I, XIII s. VIII gr.
Dassende weech metten marcquen
baurten sleutels ende vinghelinek
voorts sijn toebehoorten
es ghepresen de somme van XIII I, iiis iiii gr.
Den voorweech mette twee deuren, schutsel, yserwerck
hoorte(n) es ghepresen de somme van IX I, vi s gr.
Item de langhesijde op de(n) pranghe
schutsel ende voorts hair toebehoorte
gr.

ende

ende voorts sijn toebe-

metten clanstijlen ende hartbannen ende
es ghepresen de somme van XIIII I xvi s

Item de langhe sijde op steenreght met hair bannen ende schutsel ende voorts
hair toebehoorten
es ghepresen de somme van XIIII I xvi s gr.
Windpeluw , pennebalck, yserwerck met haer kenewen met twee(n) marbelsteenen ende hair toebehoorten
es ghepresen de somme van VIII, VII s, VI gr.
Item de buyten roe met bauten
haer toebehoorte,
es ghepresen

ende twee lasschen scheien ende zoomen
de som me van VI I xiii s IIII gr.

ende

Item de binnen roe met drye bauten ende twee laschen ende zoomen haer toebehoorte, es ghepresen de somme van IX I, X' s gr.
Item dasse met haer schenen

ende yserwerck

es ghepresen

XI I x s gr.

Het camwiel met hair bauten, sleutels ende vinghelen, pranghe vle(u)ghele(n)
ende sijn toebehoorte
es ghepresen de somme van VIII I xIII s gr.
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Item het spillegeloop mette spillen ende drye bauten ende voorts zijn toebehoorte es ghepresen de som me van 11Ib gr.
Item de cuype mette(n) schel, tremel, graenba(e)ck metten meelba(e)ck ende
gore ende voorts ha ir toebehoorten es ghepresen de somme van III I, xi s, viii
gr.
Twinthaes mette reepen, steenreep, yserreep, grayhaut, capken ende toebehoorte es ghepresen de somme van 11II, xi s, viii gr.
De hals mette rijne spoorpanne met het staeckijser es ghepresen x I, xiii s, iiii
gr.
Den loopenden steen es ghepresen ende bevonden dicke acht duyrnen een quart
ten advenante van ii I (een) den duym es XVI I x s gr.
Den liggher es bevonden dicke twee duymen ter advenante van acht guldens
den duym es 11I, xiii s, iiii gr.
Drij beien ende handtboom es ghepresen VII s, vi gr.
Item eenen yseren sleutel baut die leyt aende asse ende ghepresen I I II s., VIII
gr.
Item een winthaesken vande huyfele ende twee yseren vennekens aen den steenbalck es ghepresen de somme van VI s, VIII gr. (d.i. 208 pond gr., 1 schel·ling en 2 groten).
Summa Ilc viii I, i s ii gr.
In guldens im, ii c, xlviii guldens VII st.
Voorts sijn naer dese presye op den meulen bijden mulders(l)egher ghecocht tot
behoeve van den meulen drye hamers met den brie die hij pachter alsoo moet
overleveren in weerde van dertich ponden gr.
Op de xxv febr. 1632 soo heeft Jan Buyle prysere der voornoemde heere ende
Gillis Carnon dese ieghewoordighe presye ghedaen ende beloven de selve te ha uden
staen voor goer vast ende van weerden de welcke wort aenveert bij Jan Hofrnan
pachter van desen muelen inghevolghe van sijne voorwaerde die hem alsoo bij
Franchois Roelants in qualiteyr als ontfanghen wordt overghelevert toorconden es
dese bijde voornoemde prijsmeesters onderteeckent ende byden voornoemden
Hofrnan, datum als boven ter presentie van Charel de Rylder afgegaen muelder
ende pauweIs de Man praeter deser prochie ende was onderteeckent met het marcq
van Gilli Karnoy ende Jan Hoffman.
Desen xxvi en maerte 1641 heeft aenveert te volcomen de voornoemde preseye Lieven Boenbeke ieghewoordighen mulder die bij Jan Hofman voornoempt alsoo
aeveert was op daete den xxv februarij 1632 ende belooft den voorsereven Boenbeke alsoo over te leveren tsijnen afscheedenis in staere als bijdien hierboven ghespecifiert by hem Boenbeke onderteekent datum als boven ende was onderteeckent
Lieven Boenboek filio arents.
Accordeert metten voorsereven presye ende notitien daer op staende toorcon, greffier der stede ende lande van Aelst.
Overgegheven neffens (?)
ghepresen vanden IX april 1634
Gheconsigneert den IX april 1648 bij Frans Roelants.
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BIJLAGE II

- Woordglossarium
Deze lijst bevat in alfabetische orde de molentermen in genormaliseerde spelling. Daarna volgt een bondig technisch en historisch kommentaar.
Deze prijsschatting bevat in totaal 73 molentermen of onderdelen en enkele benamingen van algemene aard. Talrijke woorden zijn slechts in enkele glossaria of
idiotica te vinden.
1. As:
horizontale molenas, waarop het vangwiel zit. De as wordt aangedreven door
het gevlucht.
2. Aseindeweeg.
windweeg, achtergevel van een staakmolen. Dit is de zijde aan de kant van het
gevlucht (In Nederland is dit de voorgevel!).
3. Banden:
hier schuine stijlen ter versteviging in de zijwegen van het molenkot. Weegbanden.
A. Verkorting van steekbanden t.t.z. meesterbanden en okselbanden.
B. Schuine stijlen ter versteviging van de wanden of wegen van het molenkot. Weegbanden.
Men vindt ze russen de daklijsten, middenlijsten en borstnaald, deurIijsten en
hoeklijsten.
4. Bandensleutels:
Waarschijnlijk de 4 spiehouten, welke rond de staak passen ter hoogte van de
inkavelingen van de kruisplaten. Gewoonlijk spreekt men zonder meer van
sleutels.
Niet bij Verdam, en ook niet bij Stallaert.
Niet bij Ronse. Niet bij De Bo, noch bij Joos.
Ook niet bij Cornelissen en Van Hal.
5. Bel:
scherphamer, bilhamer, om de stenen te scherpen.
6. Binnenroede:
de roede bestaat uit de pestel, doorheen de kop van de molenas, en de beide
(roedel-einden of lassen. Men heeft een binnenroede, (dicht) bij de windweeg.
De andere roede, die tegen de binnenroede drukt, is de buitenroede.
7. Blokken:
kleine dwarse balkjes op de teerlingen, waarop de kruisplaten liggen.
8. Buitenroede:
zie binnenroede.
9. Daklijsten:
voeghouten, twee zware horizontale balken, die boven de hoeklijsten van de
zijwegen liggen. Ze dienen om de windpuim, ijzerbalk en pinnebalk en de kap
te dragen.
Vermeld bij Stallaert in algemene betekenis van lijst onder het dak.
Vermeld bij Joos en bij Cornelissen en Van Hal.
10. Gereihout:
grijhout, greinstok.
Stok met groeven, die op de tremen ligt, waarop de schoen rust. Met een
koord, verstelbaar in de groeven, wordt de graantoevoer geregeld.
De oorspronkelijke betekenis van "gherey" is gerief, uitrusting, opstelling enz.
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Met de term "greihouten" schijnt men soms de tremen zelf te bedoelen.
Niet bij Joos, noch bij Cornelissen en Van Hal.
11. Goot:
meelgoot, vertikale, houten, vierkante koker waardoor het meel van tussen de
molenstenen naar beneden glijdt, om in de zak te worden opgevangen.
12. Graanbak:
schuddebak of schoen, onder de grote graanbak of tremel.
13. Haalbouten:
bouten in de haalhoofden (drie of vier schijven). Ook soms zware ijzeren lange
bouten, om bij middel van een scheers of spie, zware balken aan elkaar te verbinden.
Vermoedelijk analoog aan scheersbouten.
"Halen" betekent hier ophalen, optrekken of aantrekken. Vgl. haalreep.
Hier zware lange ijzeren staaf die de voeghouten verbindt, ter versteviging van
het molenkot (?).
Niet bij Verdam, noch bij Stallaert.
Niet bij Ronse, ook niet bij De Bo, niet bij Joos, noch bij Cornelissen en Van
Hal.
14. Hals:
a. Rond deel van de molenas, waarop de lemmers of schenen liggen en dat
in de halssteen draait.
b. Rond deel van de staak, waartegen de berrie en de kalvers aansluiten.
c. Rond boveneinde van het klauwijzer dat in de neute past.
15. Handboom:

hefboom, koevoet, zware ijzeren staaf met afgeplat en licht gebogen ondereinde om de lopende steen op te lichten, bij middel van een blok hout. Het
woord komt niet voor bij Ronse en ook niet bij Stallaert.
Het komt ook niet voor bij Verwijs en Verdam in molentechnische betekenis.
Ook niet bij Cornelissen en Van Hal.
16. Hartbanden:
onduidelijke term. Weegbanden?
Vermoedelijk bepaalde balken in de zijwand van het molenkot aan de zijde
van de vang.
Niet bij Verdam, noch bij Stallaert.
Niet bij Joos, noch bij Cornelissen en Van Hal.
Niet bij Ronse, noch bij De Bo.
17. Huifel:
luikap, leikap, uitstekend houten kap boven de deur in de voorweeg, om de
luias en de luireep te beschermen tegen de regen.
18. Ijzerreep.

reep die dient om het staakijzer of klauwijzer met het spillegeloop omhoog te
trekken als de stenen gescherpt moeten worden.
Deze molenterm komt in geen enkel idioticon voor.
Ronse, evenals Cornelissen en Van Hal vermelden het woord niet in hun uitgebreide lijst met molentermen.
Niet bij Verdam, noch bij Stallaert.
Ook niet bij De Bo.
19. Kamwiel:
kamrad, vangwiel. Het groot wiel op de molenas, waarop de vang werkt.
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20. Kap:

dak van de molen.
21. Kapje:
luikapje: zie huifel.
22. Keperberd:

zolderribben, dakkepers, dakspanten.
Dit samengesteld woord komt niet voor bij Verdam, noch bij Stallaert.
Ook Ronse vermeldt het niet.
Ook niet bij Joos, noch bij Comelissen en Van Hal.
23. Kenewe:

a) I]zeren springbeugel aan de pinnebalk boven het einde van de molenas, om
het opspringen van de as te beletten.
b) I]zeren beugels aan de roeden, om de pestel en roe-einden te verbinen. In
deze betekenis vermeld door Joos, p. 335.
c) I]zeren beugel om de staart van de molen op te hangen.
In Oost-en West-Vlaanderen is de term kenewe in het Waasland, Brabant en
Limburg: kelf.
Het woord komt niet voor bij Ronse, en ook niet bij Comelissen en Van Hal.
24. Klauwstijlen:
bepaalde vertikale balken van het molen kot, in de wand of weeg van de vangzijde. Hier wordt zeker niet het klauwijzer bedoeld.
Het woord komt niet voor bij Verdam, noch bij Stallaert.
Ook Ronse en De Bo vermelden het niet.
Ook niet bij ]005, en bij Comelissen en Van Hal.
25. Kleine trap:
kleine steeger, binnentrap in de molen van maalzolder naar steenzolder .
.26. Koppelbalk:
bepaalde verbindingsbalk in de kap van een staakmolen, vb. steunbalk tussen
windpulm en stefel- of tempelbalk.
Onduidelijke term.
Misschien hetzelfde als brijskoppel.
Soms misschien ook steunbalk ter hoogte van de brug van de lui.
Hier staat in de tekst: koppelbalk met waangespan (zie aldaar).
Stallaert geeft voor koppelbalk: ijzeren stang ter verbinding en bevestiging van
2 muren.
Niet bij Joos, noch bij Cornelissen en Van Hal.
Niet bij Ronse, noch bij De Bo.
2?

Kreupelgespan:
gebroken dakvorm aan de windzijde. Het profiel van het dak aan de zijde van
het gevlucht is niet rechtlijnig, doch wel "gebroken".
Niet bij Verdam, noch bij Stallaert.
Niet bij ]005, noch bij Cornelissen en Van Hal.
Niet bij Ronse, noch bij De Bo.

28. Kuip:
a) Steenkist, ronde houten kist rond het koppel molenstenen.
Syn.: steenkuip, rinckhout, ringhout.
b) De romp van een (stenen) windmolen.
c) Soms ook meelkuip, meelton. of meelkist.
d) Soms het houten kot van een staakmolen.
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29. Lange zijde aan de prang:
achteraanweeg, vangzijde; zijweeg aan de kant van de vangbalk, zijgevel van
het molenkot aan de kant "'vande vang.
Vermeld bij Joos, p. 47 en bij Cornelissen en Van Hal, p. 182.
Niet bij Ronse.
30. Lange zijde aan het sreenrechr:
steenrecht, vooraanweeg, zijweeg van het molenkot aan de kant waar de loper
wordt gedraaid voor het scherpen van de stenen.
Vermeld bij Joos, p. 625.
Niet bij Ronse, noch bij Cornelissen en Van Hal.
31. Lassen:
Vlaamse term voor roede-einden.
De pestel en de las maken samen de roede uit.
De las verlengt de pestel, waartegen hij stevig aangeklemd wordt met kelven
en bouten.
Het woord komt niet voor bij Verwijs en Verdam, die wellaschiser en laschnagels vermeldt. Ook niet bij Stallaert.
Niet bij Ronse en bij Cornelissen en Van Hal. Ook niet bij De Bo.
Wel bij Joos, p. 389 in deze molentechnische betekenis.
32. Lichte:
lichrwerk, pas, heftuig om de loper hoger te brengen of laag te houden om
grover of fijner te malen.
De lichte bestaat uit 3 voorname delen: de pasbalk of ezel die horizontaal
onder de ligger ligt, scharnierend aan één einde; het lichtijzer en de vlegel of
hefboom, die op een steunpunt rustend de pasbalk aan één zijóe hoger oflager
brengt.
Vermeld bij Joos, p. 397 en bij Cornelissen en Van Hal, p. 192.
33. Liggende steen:
ligger, onderste vastliggende en onbeweeglijke maalsteen. Hierover draait de
loper (zie lopende steen).
34. Lopenden steen:
loper, bovenste maalsteen, die tijdens het malen over de liggende steen ronddraait en het graan tot meel verbrijzelt.
"Lopen" in de molenterminologie betekent "draaien", d.w.z. in de zin van
rond-lopen.
35. Manen:
elk' van de ronde ijzeren platte platen die op de nok van de staak rusten, en
waarop het molenkot ronddraait.
Afgeleid van de ronde vorm van het hemellichaam de maan. Vermeld bij Cornelissen en Van Hal, p. 195. Niet in deze afgeleide molenbetekenis bij Verdam, noch bij Stallaert. Ook niet bij Joos.
36. Marbelsteem
zwaar stuk arduin dat op de windpuim ligt. Deze is van boven rond uitgekapt.
In deze ondiepe uitholling draait de hals van de molenas. Ook stuk arduin dat
op de pinnebalk ligt. In een diepere ronde uitholling draait de pin van de molenas.
37. Meclbak:
kleine bak, onderaan de meelgoot, waarin het gemalen graan valt.
De meelbak wordt afgesloten met een schuif.
Met nagels wordt de meelzak aangehaakt aan de meelbak.

286
38. Onderste plaat:
onderste kruisplaat. _
De kruisplaten zijn 2 zware balken, die kruisgewijs op de stenen teerlingen lig:
gen en door middel van de banden de molenstaak schragen en vertikaal houden. Men heeft een onderste en bovenste kruisplaat.
39. Onderste zolder:
maalzolder, meelzolder onder de steenzolder .
40. Opperste plaat:
bovenste plaat, zie onderste plaat.
41. Opperste zolder:
steenzolder , boven de meelzolder. Zolder waarop de molenstenen liggen.
42. Pinnebalk.
zware horizontale balk aan de voorweeg (deurzijde), waarop de pinnesteen
ligt.
43. Prang:
vang, vangplank die rond het vangwielloopt. Het ene eind is vast aan de daklijst, het andere einde is bevestigd aan de vangvlegel of vangbalk. Door het
zakken van de zware vangbalk wordt de vang als een bandrem om het vangwiel aangespannen, waardoor de molen stilgelegd kan worden.
In West-Vlaanderen wordt de term vang gebruikt, in Brabant, Limburg en
Antwerpen prang. Oost- Vlaanderen is een overgangsgebied.
Prange was ook vroeger de benaming in het Waasland, doch Joos vermeldt het
niet.
44. Prysie:
prijsschatting, prijsraming van een molen (Fr.: estimation de prix, prisée).
Meestal wordt de prijsie enkel van het draaiende molenwerk gedaan, in verband met een méér- of minwaarde, door de afgaande pachter te betalen aan de
aankomende pachter.
45. Repen:
dikke koorden.
Men onderscheidt meerdere repen in een molen.
Klauwreep, zakreep (buiten- en binnenreep), steenreep, ijzerreep enz.
46. Ribben:
rebben, kleinere balken die de roostering van de 2 molenzolders uitmaken.
47. Rijn:
ijzeren kruis, onderaan in de loper bevestigd, dat met een centrale opening op
de perekop draait. Het klauwijzer grijpt met zijn klauw in de rijn om de
bovenste molensteen of loper te doen ronddraaien.
48. Ringhout:
zie kuip, steenkuip.
49. Scheden:
geheel van dwarslatten die door de pestels en de einden zitten en waarop de
zomen genageld zijn.
50. Schel:
bel.
Verwittigingsbel als de graanbak bijna ledig is.
Verwijs en Verdam vermeldt schelle, als schel, bel, klokje.
Niet bij Joos vermeld, wel bij Cornelissen en Van Hal, p. 202.
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51. Schenen:
al Ijzeren lemmers die longitudinaal op de hals van de houten molenas
vastliggen.
b) Ijzeren lemmers die vertikaal op de hals aan de bovenkant van de staak
vastliggen.
cl Ijzeren lemmers die op de vullingsstukken tegen desmeerstijlen liggen.
Niet bij Joos, wel bij Cornelissen en Van Hal, p. 201.
-52. Spillen:
houten staven van een schijfloop of lantaarnwiel.
53. Spillegeloopr
spilrad, schijfloop, rondsel, wiel met spillen waarin de kammen van het kamwiel of vangwiel vatten.
54. Spoorpan:
panne, ijzeren sporrepot waarin de onderste punt, pin of spoor van de peer
draait.
Vermeld bij Cornelissen en Van Hal, p. 204.
55. Staak:
standaard, vertikale zware eiken boomstam, waarop het molenkot hangt en
draaien kan.
56. Staakijzer:
klauwijzer, vorkijzer, vertikale ijzeren staaf, waarop bovenaan de schijfloop
vastzit, en die onderaan voorzien is van een vork of klauw die in de rijn grijpt
en aldus de lopende steen doet draaien.
Niet bij Joos.
Vermeld in WNT, XV, 20 en bij Cornelissen en Van Hal, p. 204.
57. Staart:
zware gebogen eiken balk, naar beneden aflopend, om de molen te kruien of
naar de wind te zetten.
58. Steenbalk:
zeer zware eiken horizontale balk die op de nok van de staak rust en waarop
gans het molenkot draagt.
S9. Steenbed:

zware roostering met eiken balken in de vloer van de steenzolder. Hierop liggen de molenstenen.
60. Steenhangel:
onduidelijke term. Schrijffout voor steunhangeI?
In de tekst staat: "den steerr metten steenen hanghel".
Hangel = haak, hengsel.
Hier misschien hangboom of hanghout onderaan de buitentrap.
Het samengesteld woord komt niet voor bij Verdam, noch bij Stallaert.
Niet bij Ronse, ook niet bij Joos, noch bij Cornelissen en Van Hal.
61. Steenreep:
zeer dikke zware reep die gebruikt wordt om de molenstenen bij middel van de
traag ronddraaiende molenas op te hijsen om ze te scherpen.
62. Tremel:
tremie, tremoulde, graan bak.
Een vierkante grote bak in trechtervorm toelopend, boven de molenstenen.
In deze bak giet men het graan, dat onderaan neervalt in een kleinere schuddebak of schoen, waarna het in het kropgat van de loper glijdt.
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63. Vennenkens:
onduidelijke term. In de tekst staat: "een winthaesken van den huyfele ende
rwee yseren vennekens äen den steenbalck".
Soms windvaan?
Niet bij Verdam, noch bij Stallaert.
Niet bij Ronse.
Niet bij Joos, en ook niet bij Cornelissen en Van Hal.
64. Vingelingen:
ijzeren beugels die rond of vierkant kunnen zijn. Ze worden gebruikt om pestel en roede-einde stevig tegen elkaar te klemmen, of andere balken van het
molen kot samen te verbinden enz.
Verwijs en Verdam vermelden vingerling, vingerlinc als ijzeren ring. Deze
molenterm komt niet voor bij Ronse.
Wel bij Joos, doch niet meer in molentechnische betekenis.
Niet bij Cornelissen en Van Hal.
65. Vlegel:
vangbalk. Zware horizontaal opgehangen balk langsheen de rechter daklijst.
Scharnierend op een vast punt, spant deze de vang aan, rond het vangwiel, bij
het afremmen van het gevlucht.
Bij Ronse komt de term niet voor in de betekenis van vangbalk.
Ook Verwijs en Verdam en Stallaert vermelden het woord niet in molentermische betekenis.
Joos vermeldt vangvlegel, p. 686.
66. Voeghouten:
zie daklijsten. De 2 horizontale balken die boven op de hoekstijlen van de zijwegen van het molen kot liggen. Ze dienen om de windpuIm, pinnebalk en de
kap te dragen.
Verwijs en Verdam, noch Stallaert vermelden het woord niet.
67. Vondel:
vonder, kleine balk die dwars op de pasbrug ligt om de hoogte van de sporrepot te regelen.
In molentechnische betekenis alleen vermeld door Cornelissen en Van Hal, p.
21.0; en door Amaat Joos, p. 722.
Het woord komt niet bij Ronse voor.
Oorspronkelijke betekenis: loopplank over een beek, loopbalk, bruggetje.
68. Voorweg:
staartzijde van een staakmolen, waar de staart met trap en toegangsdeur zich
bevinden.
De molenaar komt aan deze zijde in de molen binnen, vandaar het logische
voor-weeg (In Nederland is dit de achtergevel!).
Niet bij Joos, noch bij Cornelissen en Van Hal.
69. Waangespan:
waaigespan, vanegespan.
Wellicht onderdeel van de kapstructuur, waar de windwijzer opstaat.
Wan: slecht, gebrekkig of waai (?)
Gespan: samenstel van balken, waarop het dak rust, dakstoel.
Als samengesteld woord niet bij Verwijs en "Verdam, en ook niet bij Stallaert.
Niet bij Ronse, niet bij Joos, noch bij Comelissen en Van Hal.
70. Windas, krui-as, winde.
Rol met handspaken, bevestigd op het ondereinde van de staart.
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Op deze rol loopt een reep die vastligt om een paal op de molenberg, om de
molen in de wind te steken of te kruien.
71. Windpeluw:

windpuim. Zeer zware balk die boven op de windweeg ligt en waarop de
halssteen ligt.
Hierin draait de hals van de molenas.
72. Zetel:
zwaar eiken balkenraam dat de molenstaak omringt, om het slingeren van het
molenkot te verhinderen.
Hiertegen schoren de buitenbanden of meesterbanden.
73. Zomen:
de lange latten die evenwijdig aan de roedebalk, op de scheden genageld zijn.
Men onderscheidt de voorzomen, de binnen zomen en de buitenzomen.
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EEN AKTE VAN VERDELING
(MOORSEL 1817)
Vrij uitzonderlijk volgt hieronder een bronuitgave die vooral
genealogisten maar ook voor onderzoekers
inzake toponiemen
richtinggevend kan werken.
Volgende akte van verdeling "tussen levenden" dateert uit de
overgangsperiode Franse naar Hollandse Tijd. Hier blijkt m.n. bij
de waardeberekening
van roerend en onroerend goed dat spijt de
ingrijpende administratieve
en monetaire hervormingen
in de
Franse Tijd, toch nog steeds gerekend wordt in de bekende Brabantse gulden courant. Het zogeheten Brabants wisselgeld wordt
gehanteerd bij financiële en bankverrichtingen
en komt overeen
met de Nederlandse gulden banco. Terzake consultere men de
specialist in monetaire geschiedenis sedert de Oostenrijkse Tijd
met name Valery]anssens.
Dit soort berekeningen in gulden blijven zelfs nog geruime tijd na 1830 in gebruik, net zoals de munten
zelf maar dan meer en meer franse, wat zelfs tot veel speculaties
aanleiding zal geven. Wel tekend voor de invloed van het door de
Fransen ingestelde notariaat is de berekening in aren wel onmiddellijk gevolgd door de meer populaire maten. Men dient er wel
attent op te zijn dat deze cijfers dienen aangepast volgens regio.
Parallel met de instelling van het kadaster winnen de notariële
akten van de 19de eeuw aan nauwkeurigheid
inzake plaatsbeschrijving. Heel wat minuten berusten in onze Rijksarchieven,
bron voor familiestudie en ruimer, de studie van de immobiliënmarkt.
Uit schatting van inboedel kan in cas u uit deze verkaveling
een schaalmodel gereconstrueerd van een eenvoudige hoeve begin
19de eeuw.
In elk geval ook en vooral stof tot betere kennis van de vele
schakels in de familie Uyttersprot-De Wolf waar ene Martine Uyttersprot "naer lang beraed ende deliberatie" vooral bekommerd
blijkt om "geschil naer ha er dood". Een authentiek voorbeeld van
Vlaamse volkse wijsheid.
Uitgave-nota's:

Inleiding: L.D.R:
Cl. Uyttersprot
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CAVELINGE
GEERARDUS

VAN MARTINA
UYTTERSPROT,
DE WOLF, (~ALST, Privéarchief).

WEDUWE

VAN WYLENT

Op heden Dezen vierden Meêrt achtien honderd zeventien compareerden
in de prezentie van getuygenen hier onder genoemd: Martine Uyrrersprot
Weduwe van
Wylent Geerardus De Wolf als Landbouweresse
binnen de commune van Moorssel
ter Eendere; Item Gerardus De Wolf Fius (1) Geerardus Ende van voornoemde
Martina Uyttersprot zynde bejaerden jongman by Zyne Moeder ter tweedere; Item
]osephus De Wolf Eygen Broeder van Eender Vader ende Moeder van den voorgaenden bejaerden jongman by zyne Moeder ter derdere; Item Anna Maria De
Wolf Eygen Zuster van Eender Vader ende Moeder der twee voorgaende bejaerde
Dogter als vooren by haere Moeder in het huyshouden binnen Moorssel ter vierdere; Item Anna theresia De Wolf Eygen Zuster van Eender Vader ende Moeder
der dry voorgaende Zynde in houwelyk met franciscus de Wolf als Landbouwer in
Moorssel ter vyfdere; Item ende finaelyk Anna Margarita de Wolf Eygen Zuster
van Eender Vader ende Moeder der vier voorgaende zynde in houwelyk met henricus de Nul als timmerman van stiele binnen Moorssel als vooren ter Zesde ende
Laestere.
Welke voornoemde Weduwe naer Lang beraed ende delieberatie (2) daer op te vooren gehad ende genomen ende om geen geschil naer haere dood op te staen tusschen haere Kinderen, als mede om geenen Staet van goede te moeten maeken mits
hier toe gedwongen zynde van haere getrouwde Kinderen om hunne Weeze penningen en het deel van hun verstorven vaderlyk goed te bekomen zoo is Zy van
raede geworden van met den Levenden Lyve tusschen haere kinderen de hier vooren genoemde comparanten
te laeren vercaevelen ende deelen alle haere Meubelen
ende goederen zoo vaderlyk als Moederlyk conquest (3) ofte van wat natuur die
zouden mogen weézen tot welken Eynde de Mans hier toe behoorelyk atterigeerden (4) hunne vrouwen ende doende deéze caevelinge (5) onder alle behoorelyke
protestatien
als naer stiele, in der manieren ende onder conditien als hier naer zal
volgen.
De geheele Masse der te vercaevelen goederen met de bartimenren van twee huyzen
schueren en stallen, haegen en Boomgewas, daer op staende beloopt de saemen ter
somme van twee duizend zeven honderd achtien guldens en vyftien honderste dus
G. 2718"15
Déeze somme verdeelt in vyf deel en komt voor ieder
der vyf kinderen eene som me van vyf honderd dry en veertig
guldens en dry en t'zestig honderste dus
543"63
Alzoo dat daer van by deéze tegenwoordige
Scheydinge ende deylinge
onder de lener A te deele gevallen ende aengeschreven
zyn aen
Anna Maria de Wolf de naervolgende goederen
Eerst d'helligt (6) van Eene behuysde hofstede binnen de commune van Moorssel
in het Spitshoek (7) paelende oost de straere, zuyd frans de Backer en de Via (8)

( 1) Fius = filius = zoon van.
( 2) delieberatie
= bespreking, overleg plegen (Fr. délibérer)
( 3) zoo vaderlyk als moederlyk conquest = verworven hetzij door de vader, hetzij door de moeder (Fr. conquêr)
( 4) atterigeeren
= machtigen
( 5) caevelinghe = kavel = gelijkwaardige
verdeling van goederen
( 6) d'helligt of de heilicht = de helft
( 7) Spitshoek = Spruithoek re Moorse!
( 8) via = vidua = weduwe van
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peer Vermoezen, west het Wederdeel ofte caevel B gevallen aen Anna theresia de
Wolf met frans de Wolf, scheydende Lienie recht door het midden der Schouwe
dweêrs door de hofstede ènde noord d'heer van grootvelde tot Dendermonde;
groot dit deel circa tien Ares en vyf en dertig centiares oft Een en dertig roeden
oude maete genomen den blooten grond tusschen hun caevelanten ter somme van
honderd guldens nederlandsche rnunte dus
100"00
Item d'helligt van het Woonhuys tot in de Schouwe zynde de keuken.
voorvloer (9), met de Schuere daer aen hangende genomen op honderd
zeven guldens en veertien honderdste dus
107"14
Item alle de haegen en boom gewas genomen op dry en dertig guldens en
vier en veertig honderste dus
33'44
Item een partyken zaeyland in Moorssel liggende agter den koolhof
maekende deel van de hofstede, paelende oost ende Zuyd, caevel B,
ofte Anna theresia de Wolf met frans de Wolf, West den heere van
Moorssel ende noord d'heer van groot velde, groot van gronde circa Elf
ares en twee centiares ofte vier en dertig roeden oude maete, genomen
den blooren grond ter weerde van honderd en zeven guldens en negen
en vyfrig honderdste dus
107"59
Item het boomgewas daer aen staende tot dry guldens en twee en veertig honderdste dus
3"42
Item Een deel van Eene Meerdere
partye Zaeyland
in Moorssel
genaemd d'hemelryken
(10) paelende dit deel oost de gewezene abdye
van Affligem, Zuyd cornelius Bosteel West, de via Jan Bte Van den
Meêrssche, ende noord het wederdeel ofre caevel E, gevallen aan Anna
Margarita de Wolf met henricus de Nul groot van gronde dit deel circa
vier en dertig ares, ofre zeven en t'Zestig roeden oude rnaete genomen
den blooten grond tusschen hun caevelanten ter weerde van twee honderd en eenen guldens dus
201"00
Item de boomen daer aen sta ende geprezen op Eenen gulden en Een en
t'zeventig honderdste dus
1"71
Somma
t'Saemen
van deéze Voórenstaende
sommen
beloopen
tot vyf honderd
vier en vyftig guldens en
dertig honderdste dus
554"30
Doende in oud brabants courant 646"13"9
Doch alzoo voor een juiste vijfde paert maer en moet hebben Eene
Som me van vyf honderd dry en veertig guldens en dry en t'zestig honderdste dus alhier te veel eene somme van tien guldens zeven en r'zestig
honderdste dus
Welke somme Haer beweézen (11) word te betaelen en op te leggen,
Eerst aen caeve! Boft frans de Wolf tot
Item aan caevel E: oft henricus de nul tot
Ende aen caevel C: oft gerardus de Wolf tot
Ende behoud hiermede haer Contingent (12)

10"67
2"54

7" 7
I" 6
10"67

( 9) voorvloer
= afgesloten klein gedeelte aan het huis voor men de eigenlijke
woonplaats
binnentreedt
(10) d'hemelryken
= op de wijk Spruit hoek te Moorse!
(11) beweézen = opgedragen aan; toegewezen te betalen of te ontvangen
(12) contingent
het aan hem af aan haar toegekend gedeelte van de eigendom.

=
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Item Caevel B: gevallen aan Anne theresia de Wolf met
Frans de Wolf zijn aengeschreven
de volgende goederen
Te weéten Eerst de heilicht van Eene behuysde hofstede gelegen binnen
de commune van Moorssel in het Spitrhoek paelende oost het wederdeel oft caevel A: gevallen aen Anna Maria de Wolf scheydende Linie
recht door het midden der Schouwe, d'weers doór de hofstee; zuyd
frans de Backer ende via peer Vermoesen; West het wederdeel van de
zelve hofstede ofte zyn Zelfs noord d'heer van groot velde tot Dendermonde groot dit deel circa thien ares en vyf en dertig centiares oft Een
en dertig roeden oude rnaere; genomen den blooren grond tusschen hun
Caevelanten
ter weerde van honderd zes guldens en t'Zeventig honderdsten dus
Item de heiligt van het Woonhuys Synde de Caemer met den Koystal
(13) scheydende in het midden der schouwe genomen op vier en t'zestig
guldens en acht en rwintig honderdsten
Item het boomgewas daer aen staende geprezen met de haegen op twintig guldens en veertien honderdste dus
Item een partyken Land en ten deel bosch gelegen in Moorssel rnaekende deel der voornoemde
hofstede paelende oost den Koolhof dezer
voorgaende hofstede; zuyd frans de backer en de via peer vermoesen als
mede den heere van Moorssel; west noord waerd van deéze gescheyden
oft Caevel A: gevallen aan Anna Maria de Wolf, groot circa Elf ares
twee centiares oft vier en dertig roeden oude rnaere genomen den blooten grond tusschen hun Caevelanten ter weerde van honderd en zeven
guldens en negen en vyftig honderdsten dus
Item de boomen daer aen staende tot dry en dertig guldens dus
Item een partyken zaeyland in Moorssel genaemd den Cauter zynde de
heiligt van eene meerdere partye paelende oost dit deel Cornelius Bosteels; zuyd de gewezen abdye van ten roozen; west de Conyn aerde (14)
ende noord het wederdeel groot dit deel rwintig ares oft negen en vyftig
roeden genomen den blooten grond ter weérde van rwee honderd rwee
guldens negen en twintig honderdste dus
Somme
t'Saemen
van deéze
voörenstaende
sommen
beloop en tot vyf honderd
vier en dertig guldens, dus
Doch al zoo ieder voor Een Juste vyfde paert moet hebben in weerde
van goederen battimenten
en boomgewas
eene somme van vyf honderd dry en veertig guldens en dry en t'zestig honderste dus alhier te
kort eene Somme van negen guldens en dry en t'zestig honderdste dus
We!ke Somme hun beweézen word te ontfangen Eerste van Caeve! A:
oft anna Maria de Wolf tot
Ende van Caevel D: oft josephus de Wolf tot
en behouden hiermede hun Contingent
Item Caevel C: gevallen aen gerardus
de Wolf zijn
aengeschreven de naer volgende goederen
Te weeten Eene behuysde hofstede ook in Moorssel Spi tt-hoek paelende oost ende noord Adrianus uyttersprot,
west ende zuyd deeze Caevelanten
en de Straete; groot van gronde negen en dertig ares
of honderd en zeventhien roeden oude maete, genomen den blooten grond russchen hun Caevelanten ter weerde van dry honderd guldens en zes en tachentig honderdste-dus
(13)
(14)

koystal = koestal
Conynaerde
= op de wijk Eksterken

te Moorse!

106"70

64"28
20"14

107"59
33"00

202"29
534"00

9"63
2"54

7" 9
9"63

300"86
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Item de battimenten
van het huys schuer ende stallingen daer aen hangende geprezen op honderd acht en twintig gulden en zeven en vyftig
honderste dus
Item alle de haegen en boomgewas aen de zelve hofstede Staende geprezen op honderd
derthien
guldens
en veerthien
honderdste
dus
Somma
t'Saemen
van deeze voörensraende
Sommen
beloopen
ter Somme van vyf honderd twee en veertig
guldens en zeven en vyftig honderdste dus
in Courant tot 633"00"0
Doch alzoo ieder voór een juste vyfde paert moet hebben in weerde van
goederen battimenten en boomgewas Eene somme van vyf honderd dry
en veertig guldens en dry en t'zestig Centimes dus alhier te kort eene
somme van Eenen gulden en zes honderdste
oft Centimes
dus
Welke somme hem beweézen word te ontfangen van Caevel A oft Anna
Maria de wcilf en bekomt hier mede zyn Contingent
Item Caevel D: gevallen
aan Josephus
de Wolf zyn
aengeschreven de naervolgende
goederen
Eerst eene parrye boomgaerd in Moorssel Spitt-hoek genaemd den leiren teen (15), paelende oost frans uyttersprot,
zuyd Bernardus de waegeneér, west de Straete; ende noord Caevel C; oft gerardus de Wolf,
groot van grande zes en twintig ares twee en zeventig Centiares oft
tachentig roeden oude maete, genomen den blooren grond tusschen
hun Caevelanten
ter somrne van twee honderd veertig guldens dus
Item alle het boomgewas daer aen staende geprezen op dry en tachentig
guldens en veerthien honderdste dus
Item het werkhuys om te verzetten staende op den Caevel C: gevallen
aan gerardus de Wolf, gepreézen op een en twintig guldens en dry en
veertig honderste dus
Item Een partyken Zaeyland in Moorssel zynde deel van eene meerdere
parrye genaemd den Cauter, paelende oost ende noord Cornelius Bosteels, zuyd Caevel B: ofr frans de Wolf, ende west de via Jan Bapra van
de Meerssche, groot dit deel twintig ares oft negen en vyftig roeden
oude maete, genomen den blooten grond tusschen hun Caevelanten ter
somme van twee honderd twee guldens en twintig honderste
dus
Item de boomen daer aen Sta ende gepresen op dry gulden en zes en
tachentig honderste dus
Somma
t'Saemen
van deéze voörenstaende
sommen
beloopen rot vyf honderd vyftig guldens en twee en t'zeventig bondersten dus
in Courant tot 642"10"0
Doch alzoo ieder voór een Juste vyfde paert moet hebben in weerde van
goederen battimenten en boomgewas eene Somme van vyf honderd dry
en veertig guldens en dry en t'zestig honderste, dus alhier te veél eene
somme van zeven guldens en negen hondersre dus
Welke Som me hem beweézen word op te leggen en te betaelen aen Caevel B: oft frans de Wolf en behoud hier mede zijn Contingent.
[tem Caevel E: gevallen aen Anna Margareta
de Wolf
met henricus de Nul zyn aengeschreven
de naervolgende
goederen
Eerst Een deel van Een partye zaeyland
in Moorssel
genaemd
d'hemelryken paelende oost de geweézen abdye van Aflighem zuyd het
(15)

den lei ren teen

=

op de wijk Spruithoek

te Moorse!

128"57
113"14

542"57

1" 6

240"00
83"14

21"43

202"29
3"86

550"72

7" 9
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wederpaert
of anna Marie de Wolf, west de via Jan Bapta van den
Meérssche, ende noörd frans Saeys en jan Vinck; groot dit deel dertig
ares en zes Centiares oft r'negentig roeden oude maere, genomen den
blooten grond tusschen hun Caevelanten ter somme van twee honderd
en seventig guldens dus
270"00
Item de boom en daer aen staende gepreézen op zeven en t'zesrig guldens
en Een en t'zeventig honderste dus
67"71
Item eene partye zaeyland in Moorssel genaemd het Cruys (16) paelende oost de heer beekman; zuyd d'Erfgenamen
Jan Meens, west
d'Erfgenamen
jan De Kegel ende noord de Straete groot zeven en twintig ares en dry en t'zeventig Centiares of dry en tachentig roeden oude
maete, genomen den blooren grond tusschen hun Caevelanten
ter
somme van twee honderd vier en tachentig guldens en. zes en vijftig
hondersre, maer gemerkt deeze partye belast is met eene rente van vyf
en rachenrig guldens een en t'zeventig honderste ten profyte van het
hospitael Cieviel tot Aalst zoo word alhier de zelve somme afgetrokken
ende in Liquedaetie maer gebracht Eene Somme van honderd acht en
negentig guldens en vijf en rachentig honderste dus
198"85
Somma
t'Saemen
van deéze voörenstaende
Sommen
beloopen
tot vyf honderd
zes en dertig guldens
en
zes en vijftig honderdste,
dus alhier de zelve somrne van
536"56
in courant tot 626"00"0
Doch alzoo ieder voor een juste vyfde paert moet hebben in werde van
goederen battimenten enboomgewas
eene somme van vyf honderd dry
en veertig guldens dry en t'zestig honderdste
dus alhier te kort eene
somme van zeven guldens en zeven honderdste, dus
7" 7
Welke somme hun beweézen word te ontfangen van caevel A: ofte
Anna Maria de Wolf hier mede hun contingent ende alles effen ende
bewezen.
Wat aengaet de afrekeninge ofte Liquedatie word alhier te kennen gegeven dat het meeste deel der meubels doör de dry ongetrouwde
zyn by
pryzye (17)aenveerd,
breed er te zien in het project ofte moeder Caevel
berustende by de moeder, van welke pryzye de totale som me komt te
beloopen tot vyf honderd negen en twintig guldens en zeven en zeventig
honderste dus
529"77
in Courant tot 618"1"3.
Ende omme de moeder niet ten volle te verliesen haere inkomsten, en
zal men alhier deéze vyf honderd guldens niet verdeel en maer alleenelyk
de oneffen negen en twintig guldens en zeven en t'zeventig honderste
dus de zelve somme van
29"77
Welke somme verdeelt in v.yf deelen komt voör ieder der vyf kinderen
eene somme van vyf guldens en vyf en negentig honderste
dus
5"95
Welke Som me hun alhier zal beweezen worden.
Welke vyf honderd guldens als hier vooren gezegd is blyven ten profyte van de
Moeder, ende tot Laste van de dry ongetrouwde,
onder conditien als hier naer zal
volgen.
Ten Eersten dat de moeder jaerlyks zal trekken van Intrest over deeze vyf honderd
guldens, eene Somme van twintig guldens gelyke nederlandsche
munte, oft vyf par
Cento, te weéten van de dry ongetrouwde,
gerardus, Anna Maria, ende Josephus

(16)
(17)

het Cruys = wijk houten
pryzye = schatting

Kruis te Moorsel
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de Wolf, ofte van iemant die het van hun dryen andermael zal aenveérden.
Ten tweeden dat zy jaerlyks zullen betaelen binnen de zes weken naer den vervaldag (18), op pene van vervolg op hunne meubelen, welken valdag zal zyn op gelyken dage, te beginnen van date deézer , zoo dat het Eerste jaer van betaelingen zal
zyn den vierden Meért 1800 en achthien, en zoo voorts van jaere tot jaere tot de
volle kwytinge.
Ten derden zullen zy deeze kwytinge ofte aflossinge moegen doen, aen hunne moeder, alwaers (19) met vyftig guldens seffens, mits verminderenden
intrest arato.
Ten vierden zal de moeder gerecht zyn van alle jaeren te doen afleggen eene somme
van vyftig guldens, mits verminderende
als vooren arato.
Ten vyfden zullen zy de volle somme moeten afleggen ten geheele ofte ten deele, als
zy alsdan nog zullen schuldig zyn , ten langhsten binnen Een jaer naer de dood van
de moeder, ten profyte van alle de als dan nog levende Erfgenaemen.
Ten zesden word alhier te kennen gegeven dat de Moeder aen haer heéft gereserveérd alle haere liggende penningen, alle de renten en obligatien, actien en Credieten, haer bedde en Slaepdingen,
kleeders en Lynwaert, een Spinnewiel, Staende
horlogie met de kas, en den haen met al de hinnen (20).
Ten zevensten reserveerd zy de kinderen vry van alle de Loopende Schulden, tot
date dezer, houdende die tot haeren Laste.
Ten achtsten dat alhier niet en is gepreezen de graenen op den zolder, zoo van
koren, tarwe, haever oft andersins, pattatters ende het verken vleesch, het welk
alle onder malkanderen
zal verdeelt worden.
Ten negensten dat het meestendeel der groore boomen aen de hofsteden ende landen op den vyfentwintigsten
febriarius 1800 zevetien by piblieque venditie zyn verkogt, ende de penningen daer van voord komende zullen tusschen de Moeder en de
vyf kinderen in zes paerten verdeelt worden.
Ten tienden wat aengaet die hier voorenstaende
caevelinge zal iederen caevelant
komen in volle possessie ende gebruyk met het onderteekenen
deézer ende zal ieder
mogen boomen kappen ende planten, battimenten vermeerderen ofte verminderen
naer hun geliefte.
Ten Elfsten niet teégenstaende
deézen voorenstaenden
artiekel zal niemand der
caevelanten vermogen van over de heilicht van hun aengecaeveld paert te verkoopen binnen het Leven van de moeder, mits alhier merkelyk is decondietieoneerd,
dat iederen caevelant voor de resteérende ofte onverkogte heilicht van hun goederen battiementen
oft boomgewas,
jaerlkx zal beraelen aen hunne Moeder voor
pagt, ter Somme van acht guldens en zeven en vyftig hondersre dus
8"57
betaelende altyd binnen de zes weken naer den val dag op pene van haer vervolg op
de zelve goederen, waer van den eerste valdag zal zyn te Kerssemisse (21) Eerst
komende achtien honderd zeventien.
Ten rwelfsten dat ieder van zyn aangecaeveld goed zal moeten betaelen de dorps
Lasten van geheel dit Loopende jaer al ofr zy van Kerssemisse in het gebruyk hadden geweest.
.
Ten dertienden
dat er van iemant der caevelanten
met den rechte Eenige der
voorschreven
goederen wierden gepretendeerd
ofte afgenomen t'zelve zullen zy
malkanderen
helpen deffendeeren
ende guarandeéren
(22) tot Een jaer naer de
dood van de Moeder.
(18) valdag = vervaldatum;
dag waarop de jaarlijkse interest moet betaald
den
(19) alwaers = al ware het maar
(20) de hinnen = de hennen; kiekens
(21) Kerssemisse = Kerstmis
(22) deffendeeren ende guarandeéren
= verdedigen en waarborgen

wor-
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Ten veertienden dat iederen caevelant hem zal moeten te vreden houden met de
groote ende gelegentheyd
gelyck de zelve gestaen ende gelegen zyn zonder op
Elkanders Lothe (23), paert ofte deel nog iet te pretendeeren ofte re behouden, als
deéze teégenwoordige
Scheydinge ende deylinge daer op gernaekr, inhoud ende
begrypt en op Expresse condirien.
Ten vyftienden dat den opleg van deéze voorenstaende
caevelinge ende ook deéze
kleyne rekeninge, alhier ter tafelen is ten vollen voldaen ende betaeld, dienende
alhier voörgeneraele quittantie Gelovende diens volgens aen Malkanderen
over alle
het gone voorschreven Waerschap ende guarrand in forma, mits gaeders deéze teégenwoordige
Scheydinge ende deylinge te houden voor goed, vast, ende van
Weêrde ende onverbrekelyk ten Eeuwigen dage, onder verbinrenisse van hunne respectieve persoonen ende goederen, prezent ende toekomende Ende naemenrlyk der
go ne aen Elk in déeze vercaevelinge te deele gevallen ende aengeschreeven zyn, met
vertydenisse van d'Een aen d'andere Loth, (24) ren Effecte welkers zy onwederoepelyk verclaeren re constitueren mirs deézen aen N: : ende Elk bezondere thoonder deézer ofte van des zelfs copye deezer authentieke,
om in hunnen naem ende
van hunnen t'wegen re gaen ende re compareeren voor her rribunael Civiel der provintie van Oost Vlaenderen ofte voor juge comperent. Ende alle omme Elders daer
des behooren of van noode weézen zal, ren eynde van den inhoud deezer aldaer re
vernemen ende te Erkennen ende de gébrekelyke van hun vrijwilliglyk re doen ofte
laeten condemneren met kosten, op aggreatie ende approbatie (25) in forma. Ende
voorts als naer rechre.
N :B: Dat Caevel A: ende B: gevallen in de hofstede, de voors re aen de agrerste
altyd zullen moeten vry op ende afrede, verleen en r'allen ryde des jaers.
Aldus gedaen onder vyf Orriginele Srikken binnen de commune van Moorssel canton van Aelst Arrondissement
van Dendermonde
provintie van Oost Vlaenderen in
de presentie van jan Anthonius de Backer ende Adrianus franciscus Van Langenhove beyde Landslieden in Baerdeghem als getuygen hier toe aenzogt.
Actum Date ut ante.
Dit is het + Merk van Martina Uyttersprot
het + merk van Anna theresia de Wolf
het + merk van Anna Margarita de Wolf
het + merk van Geerardus
de Wolf verclaerende
alle nier re konnen
Schryven.
henricus de nil
i: de wolf
franciscus de Wolf
A:m: de wolf
J.D. Backer
A.F.V. Langenhove.

(23) elkanders lothe = lot = het toegewezen gedeelte van de eigendom
(24) met vertydenisse van d'een aen d'anderen loth = in geval van niet erkenning
door een van de partijen van her gedeelte van de eigendom dat aan elk werd
toegewezen
(25) aggreatie ende approbatie
= goedkeuring en instemming
Roede: oude lengtemaat. De Aalsterse roede mat 5,54 m.
3 roeden = 1 are.
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PRYZYE DER MEUMELS (1) ENDE VRUGTEN
TE VELDE BY MARTINA
UYTTERSPROT
WEDUWE
VAN WYLENT GEERARDUS
DE WOLF BIN- .
NEN DE COMMUNE
VAN MOORSSEL.
Eerst in de keuken alle het geleyzewerk (2) bestaende in zes en twintig
geleyze schotels en tailloyren (3), een kommeken, een pint, acht thetassen en acht kopkens, acht glazen, stee ne bierpotten en pinten, slegte the
oft Caffe canne keus alle te saemen tot vyf guldens en veerthien honderste nederlandsche rnunte dus
Arth? 2
Item twee melkkuypen,
een klyn kuypken, twee heemers (4) waschvat
ende aerdewerk tot zes guldens dus
Art? 3
Item een en koperen ketel, een en haeker (5) en een vispaen tot zes guldens en t;.en entwintig honderste dus
Art? 4
Item alle tinne lepels, blaespyp (6), hangel (7), tange en vuerschip (8),
lanteirne huysel (9), en lampen tot dry guldens en vier en tachentig honderste dus
Art? 5
Item een taefel met alle de stoelen twee slegte eyzere potten tot vyf guldens en veerthien honderste dus
Art° 6
In de Caemer een hekel (10), een moille (11), een vleeschkuyp twee
braskuypen (12) tot vyf guldens en acht en t'zeventig honderdste dus
De moeder reserveerd aen haer bedde en slaepdingen, haer kleeders en
lynwaet, spinnewiel, horlogie met de kas, en den haen met alle de hinnen (13)
Art? 7
In den kelder twee tobbens met vet in tot vyfthien guldens en twee en
veertig honderste dus
Art? 8
Item op den zolder berders (14), schaelen, prondeling van hout (15),

(
(
(
(
(
(
(
(

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

( 9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

5"14

6"00

6"21

3"84

5"14

5"78

Memorie

Pryzye der meumels = prijsschatring
van de meubels.
geleyzewerk = gleiswerk.
tailloyren = teljoren.
heemer = emmer.
haeker = emmer om water te putten.
blaespyp = blikken pijp om het vuur aan te blazen in de haard.
hangel = hengsel waaraan de ketels werden opgehangen.
vuerschip = schop waarmee het vuur werd aangewakkerd
of van
plaats naar de andere overgebracht.
lanteirne huysel
haak om de lantaarn aan te hangen.
hekel = werktuig om het vlas en de hennep van de houtachtige afval
gen.
moille - moel de = broodtrog
= trog waarin het meel tot brood wordt
braskuip
= kuip dienstig tot het klaarmaken
van eten voor de
hinnen = hennen = kiekens.
berders = planken.
prondeling van hout = kleine overschot jes.

15"42

de ene

=

te reinibereid.
dieren.
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wan (16), vierling (17), balans met de gewigten houte schip, aerde gety
en haemer (18), hopboor met kwaed eyzer (19) tot zes guldens en vyftig
honderste dus
Laetende alle het graen, terf (20), haever en hop om onder maIkanderen te verdeelen dus
Art? 9
Item nog dry zakken tot twee guldens dus
Art? 10
Op den voörvloer alle het werk haelam bestaende in twee pikken en
haeken, een zeysen, kappen, meschthaeken,
byl, haweelen, gaffels, rieken, spuyen (21) schippen &0 tot zeven guldens en vyf en twintig honderste dus
Arro 11
In de schuer eenen handwan. twee leeren, vleeschblok eenen kapblok,
Eélback (22) en koyzykkuyp (23) tot zes guldens en vyf en tachentig
honderste dus
Art? 12
Item dry tonnen en een half tonne tot zes guldens en twee en veertig
honderste dus
Art? 13
Item op den hof dry korte waegens (24) tot zes guldens dus
Art? 14
Item in den koystal twee koyen tot twee en zeventig guldens dus
Art? 15
Item alle het hoy op den schelft tot twee guldens en zeven en vyftig honderste dus
Art" 16
Item alle het mesch en koyzyk op de twee hofsteden bevonden ter
somme van vyf en twintig guldens en een en t'zeventig honderste dus
Art? 17
Item een liggende eyken boom ken op het land agter den hof, een idem
op den hof met een schael, en een erzelaeren boomken op de ander
hofstede met wat petzen (25) tot negen guldens en twee en veertig hondersre dus
Item alle het schaerhout liggende gekapt op alle twee de hofsteden tot
veerthien guldens dus
Art? 19
Item in het oud huys bewoond doör frans de Wolf In de schuere alle het

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

6"50
Memorie
2"00

7"25

6"85

6"42
6"00
72"00

2"57

25"71

9"42
14"00

wan = platte mand om het koren mee te zuiveren.
vierling = twee gekruiste balken waaronder vier poten; dient gewoonlijk om
er een kuip of ton op te zetten.
aerde gety = alaam voor het scherpen van de zeis.
hopboor met kwaed yzer = alaam om gaten te boren op het veld en waarin
de hopstaken werden geplant.
terf = tarwe.
spuyen = spaden.
Eélback = aalbak = bak waarin de aal werd geschept.
koyzykkuyp
= beerkuip.
korte waegens = kruiwagens.
petzen = twijgen (waarschijnlijk
Fr. perche).
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stroyen kaf terwe zift, vlegels, boökhaerners (26) houte schip (27), een
berd c1aeverzaed in poppen te saemen tot een en veertig guldens en
veertien honderste dus
Art? 20
Item den windwam (28) tot dertien guldens en een t'zeventig honderste
dus
Art? 21
Item alle het Cuypers haelarn met de kerfzaege duygen en baerden (29)
met het brandhout in den werk stal tot twee en veertig guldens en vyf en
tachentig honderste dus
pryzye der vrugten te velde.
Art? 22
Item op de partye land genaemd de agterste Conyn aerde (30) huerland
groot dry dagwanden waer van d'helfr (31) met te rf bezayd en d'helft
ledige terwe stoppels. Leste vaegd (32) liggende te saemen tot twintig
guldens en twelf honderste dus
ArtO 23
Item op de partye genaemd de voorste Conyn aerde twee dagwanden en
half met koren en terf besta en te saemen tot een en tagentig guldens en
twee en veertig honderste dus
Art? 24
Item op de zelve partye nog vyf en twintig roeden loofland tot twee guldens en zeven en vyftig honderste dus
Art? 25
Item het schaerhout staende aen de zelve partye tot zeven guldens en
een en dertig honderste dus
Art? 26
Item op de partye agter het huys vyftig roeden tarwe stoppelland
gemest en gelaubeurd (33) tot twalf guldens dus
Art? 27
Item in de zelve partye veertig roeden koren tot twalf guldens en vyf en
tagentig honderste dus
Art? 28
Item in de zelve partye alle den prys in de hoppekuylen tot vyfthien guldens en twee en veertig honderste dus
Art? 30 (?)
Item alle de hoppestaeken
tot vyf en twintig gulden en een t'zeventig
honderste dus
ArtO 31
Item alle het schaerhout en wynen (34) aen de zelve partye tot zeven
guldens en een t'zeventig honderste dus

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

bo6khaemer
= alaam om boekweit te dorsen.
houten schip = houten schop.
wandwan
= wanmolen.
duygen en baerden = gebogen zijplanken van een ton met houten
Conynaerde
= de Konijnaarde
op de wijk Eksterken te Moorse!.
d'helft = de helft.
vaegd = onbewerkt liggend.
gelaubeurd
= bewerkt.
wynen = wij men = twijgen gebruikt voor her vlechten van manden
ven.

41"14

13"71

42"85

20"12

81"42

2"57

7"31

12"00

12"85

15"42

25"71

7"71

ringen.

en kor-
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Art? 32
Item een party ken in de hernelryken (35) groot zeven en vyftig roeden
tarwe stoppels gelaubeurd tot eenen gulden en een en r'zevenrig honderste dus
ArrO 33
Item op de parrye genaemd den Cauter negen en vyftig roeden west
noörd waerts met jonge Claevers bestaen tot thien guldens en een en
t'zeventig hondersre dus
Art° 34
Item het schaerhout tot eenen gulden en vier en vyftig honderste dus
Art? 35
Item het wederdeel negen en vyftig roeden jonge Claevers oost Zuydwa erts tot thien guldens en een en t'zeventig honderste dus
Art? 36
Item op de partye ageer den Koolhof vier en dertig roeden west noörd
wa erts liggen ledig Loofland tot twee guldens dus
ArtO 37
Item het wederdeel Oost Zuyd waerts circa vyf en twintig roeden Loofland tot eenen gulden en zeven en t'zeventig honderste dus
Art? 38
Item het schaerhout daer aen staende met het bosken tot zes guldens en
vyftighonderste
dus
Art? 39
Item de vervoedheyd (36) in den koolhof tot een en vyftig honderste dus
Art? 40
Item op de partye genaemd het Cruys (37) dry en tagentig roeden Loofland tot twee guldens en zeven en tachentig honderste dus

Art? 41

1"71

10"71
1"54

10"71

2"00

1"77

6"50
0"51

2"87

.

Item het schaerhout daer aen staende tot twee guldens dus
Nota De pattarters en alle het verkenvleesch zullen ook onder malkanderen verdeelt worden dus
Somma t'saemen van deéze voörenstaende
pryzye beloopt tot vyf honderd negen en twintig guldens en zeven en t'zeventig honderste alhier de
zelve somme van
in courant 618"1"3.

2"00
Memorie

529"77

Cl. Uyttersprot,

(35) de hemelryken
= op de wijk Spit hoek (Spruithoek) te Moors;l:(36) vervoedheyd
= het bewerken van de grond, klaar maken tot beplanten.
(37) het Cruys = de wijk Houten Kruis te Moorsel.
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over de geschiedenis van de provincie Oost- Vlaanderen en het Graafschap
Vlaanderen. Systematisch overzicht van de licentiaats- en doctoraatsuerbandelingen voorgelegd aan de sekties geschiedenis van de Belgische universiteiten

BLONDEEL

(1971-1980). Uit velerlei eeuwen. Historische en kunsthistorische
bijdragen.
Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe
reeks - Nr. 18. Gent, 1982, p. 73-104.
Deze lijst, die de periode 1971-1980 bestrijkt, is een aanvulling op analoge
overzichten van verhandelingen
opgenomen in de Kulturele Jaarboeken
van 1970
en 1971 m.b.t. de periode 1921-1960,
resp. 1961-1970.
De bedoeling van deze
repertoria is onveranderd
gebleven: tegemoetkomen
aan de.beboefte om een brug
te slaan tussen wat buiten en binnen de universitaire muren aan lokale en regionale
geschiedenisstudie
wordt gepresteerd.
Daar het aantal titels dat betrekking heeft
op het hele Land van Aalst, op een gedeelte ervan, of op één enkele lokaliteit zo
groot is, hebben we hier al deze plaatsen niet vermeld.
S.D.L.
BROU (W. en H.). Routes Romaines et vestes chaussées en Gaule. Brussel, 1981,
269 blz. met kaarten en illustraties.
De auteurs, die reeds enkele werken omtrent de Romeinse periode in onze
streken geschreven hebben geven in hun laatste uitgave een uitvoerige beschrijving
van het verloop van belangrijke en minder belangrijke Romeinse heirbanen met
hun wisselposten en hun mansiones.
In een eerste hoofdstuk
"Bavay en zijn wegenknooppunt"
behandelen
zij
onder de rubriek: Bavay-Noordzee-Schelde,
de "Steenweg der Menapiers", die vertrekt van Blicquy en eindigt in de omgeving van Zeliate. Deze Romeinse baan deed
verschillende
gemeenten in het Land van Aalst aan: ELST, MUNKZWALM,
OPBRAKEL en VELZEKE.
Een tweede' beschreven weg, die onze streek doorkruist,
is deze van Tongeren
naar Boulogne met de secties Buizingen-Dender
en Dender-Schelde.
Hierbij komen
dan volgende gemeenten voor: ELST, GERAARDSBERGEN,
GOEFERDINGEN, MOERBEKE,
MOREGEM,
NEDERBRAKEL,
ONKERZELE,
OOMBERGEN, OVERBOELARE,
VELZEKE en ZARLARDINGE.
Een lijst van archeologische musea, van plaatsnamen per land en per provincie
en een niet altijd overtuigende bibliografie rondt het interessante werk af.
G.V.B
(A.). Rente- en cbeinsboek van het klooster van Nieuu/enbos te
Heusden.ln: Vlaamse Stam, 16e jg., 1980, p. 15-20,94-101.

DE BAETS

Geeft een tekstuele weergave van het cijnsboek. Volgende gemeenten uit het
werkgebied van het Land van Aalst worden vermeld: BAVEGEM, MASSEMEN,
MERE, SCHELLEBELLE,
ZOMERGEM
en ZOTTEGEM.
H.V.I.
(Ch.). Een mijnwerker getuigt. Donker leven in Zuid-Oost- Vlaanderen en Henegouwen. Gent, Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundi-

DE CLERCQ

gen, en Brakel, Boekhandel
Charles

J.

Braeckman,

1980,

112 blz.

De Clercq heeft 30 jaar lang, van 1919 tot 1946, kolen gekapt

in de
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Hengouwse
mijnen, schouder aan schouder met honderden andere kompels uit
Zuid-Oost- Vlaanderen.
Hij behoort tot de laatste generatie Vlamingen die in de
tijd van "Arm Vlaanderen"
dagelijks uren met de trein pendelden naar de Waalse
koolmijnen.
De publikatie "Een mijnwerker getuigt" heeft geen literaire aspiraties; het is
zoals de titel het laat vermoeden, inderdaad een eerlijke getuigenis van dit zwoegersbestaan, van een leven vol gevaar en mizerie: in de schemer van de ochtend uit de lift klimmen, op harde treinbanken
indommelen en nooit rusten, overdag zes
uur slapen en in de late namiddag weer naar de trein en opnieuw onder de grond.
Charles De Clercq is niet wrokkig, niet bitter, hij is wel getekend door de
ellende. Toch schrijft hij met intense vreugde, omdat hij, in tegenstelling met zijn
voormalige werkmakkers,
nog in leven is.
Charles De Clercq heeft een stuk aangrijpende
levensechte geschiedenis geschreven, een verhalende
historische
bron van eerste rang. "Een mijnwerker
getuigt" is een verhalende historische bron van eerste rang, waarin de auteur een
facet van de Vlaamse sociale geschiedenis op aangrijpende
en eerlijke wijze heeft
beschreven.
S.D.L.
DE KEMPENEER
(J.). De dagboeken van de abten van Ninoue. Ninove,
blad De Denderklok,
1975-1981.

week-

In dit weekblad verscheen in afleveringen de vertaling van de dagboeken van 6
abten van de abdij van Ninove (Rijksarchief Gent, fonds abdij Ninove nrs. 6 en 7).
De reeks vangt aan in 1657 en eindigt in 1783.
De abten noteerden niet alleen gegevens over de abdij zelf, de toestand op
politiek, economisch en sociaal gebied wordt dikwijls vermeld en besproken. Door
hun groot aantal bezittinger. enerzijds en door hun plaats als afgevaardigde
in de
Staten van Vlaanderen anderzijds waren de abten goed in staat een beeld te geven
van het tijdsgebeuren en kunnen we hun dagboeken bestempelen als een kroniek
van de gebeurtenissen
in het Land van Aalst.
H.V.1.
DE LANGE (5.) en DE TEMMERMAN
Brakel, Davidsfonds,
1981,44 blz.

(L.).

D'Hoppe, Parel aart de grens.

Deze keurig uitgegeven en rijk geïllustreerde brochure over D'Hoppe biedt een
degelijke monografie,
waarin zowel de ligging, het ontstaan en de groei van het
grensgehucht
worden belicht en waaraan
een aantal beschouwingen
worden
gekoppeld rond de brugfunctie die deze gemeenschap vormt tussen de twee landskulturen. D'Hoppe, gelegen aan de taalgrens tussen Ronse en Brakel, uitspringend
tussen de Oostvlaamse gemeenten Opbrakel en Schorisse, wordt immers de meest
noordelijk gelegen wijk van de gemeente Vloesberg.
Na een voorwoord van de hand van Prof. M. Hoebeke worden achtereenvolgens de ligging, verduidelijkt
door kaarten,
het ontstaan en de groei van het
gehucht en het prachtig natuurgebied
dat het beslaat, behandeld. Het tweede deel
wordt aan de Vlaamse bewoning gewijd: de demografische
evolutie en de inwoners, de geschiedenis van de taalgrensregeling
en de toestand in 1966. Het derde
deel behelst beschouwingen
rond de gevolgen van de faciliteitenregeling.
Tenslotte
worden dan nog enkele toekomstperspektieven
van deze Vlaamse kern in het taalgrensgebied
opgehangen.
Bibliografie en inhoudsopgave
besluiten deze keurige
publikatie,
waarin met wetenschappelijke
degelijkheid en grote objectiviteit dit
"delicate" communautaire
punt werd behandeld.
L.R.
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DE LANNOY (M.). Bevolkingscijfers betreffende Groot-Lede. In: Ken uw dorp
en uw familie. Tijdschrift van de heemkundige kring Lede, 1977, nr. 9, p. 33.
In een tabel worden de bevolkingscijfers van IMPE, LEDE, OORDEGEM,
SMETLEDE, PAPEGEM en WANZELE vergeleken. Het gaat hier om de toestand op 31-12-1976.
H.V.I.
DE POTTER (F.) en BROECKAERT (J.). Geschiedenis van de gemeenten behorende tot het huidige Zottegem nl. ELENE, ER WETEGEM, GOD VEERDEGEM, GROTENBERGE, LEEUWERGEM, OOMBERGEN, ST.-GOR/KSOUDENHOVE, ST.-MAR/A-OUDENHOVEN,
STRIJPEN, VELZEKE RUDDERSHOVE en ZOTTEGEM; met beschouwingen en kanttekeningen
bij de herdruk door De Bath L. en Van Durme L. Zottegem, XXVste jaarboek
van de Zottegemse Kulturele Kring, 1981.
De naam van de auteurs en de titel spreken genoeg voor zichzelf van wat men
in deze uitgave kan vinden. De inleiding geeft een goede kritiek op de bruikbaarheid van het werk en de zwakke plekken van hun geschiedschrijving. Beide auteurs
waren immers niet helemaal vrij te pleiten van een zekere vooringenomenheid.
H.V.1.
DE POTTER (F.) en BROECKAERTS (J.). Geschiedenis van de gemeenten der
provincie Oost- Vlaanderen. Heruitgave van de geschiedenis van de fusiegemeente Erpe-Mere nl. AAIGEM, BAMBRUGGE, BURST, ERONDEGEM,
ERPE, MERE, OTTER GEM, en VLEKKEM. Erpe-Mere, heemkundige
kring, 1980.
De heemkundige kring nam het initiatief tot heruitgave omdat dit werk nog
altijd een goede basis is om te starten met de kennismaking met de eigen gemeente.
In een voorwoord werd op de lacunes van het werk gewezen.
H.V.1.
DEVOS (P.). Bibliografie van de universitaire proefschriften over archeologie,
kunstgeschiedenis en musikologie in verband met Oost- Vlaanderen. Uit velerlei eeuwen. Historische en kunsthistorische bijdragen. Kultureel Jaarboek
voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe reeks - Nr. 18. Gent,
1982, p. 211-254.

Repertorium van universitaire proefschriften handelend over in titel vermelde
aspecten in verband met Oost-Vlaanderen; de lijst bevat alle proefschriften opgesteld vóór het einde van 1980. Wegens het groot aantal titels, waaruit dikwijls niet
op te maken valt, of ze betrekking hebben op het Land van Aalst of een gedeelte
ervan, hebben we geen plaatsen vermeld. Volgens de auteur wordt overwogen, ten
gerieve van de speciaal geïnteresseerden, onder gepolycopieerde vorm, een lijst ter
beschikking te stellen van alle universitaire proefschriften, ingedeeld per sector.
Deze lijst, geheel of sectorieel, zou dan kunnen besteld worden bij de Provinciale
Dienst voor Culturele Aangelegenheden. Kunstpatrimonium, Bisdomplein 3,9000
Gent.
S.D.L.
Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische Bedehuizen. Provincie OostVlaanderen. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (A.C.L.), Brussel, 1975-1982.
Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium,

belast met de fotogra-
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fische inventaris van het kerkmeubilair
in België, publiceert sedert 1972 beredeneerde catalogi van de voorhanden
zijnde foto's. De bedehuizen zijn gerangschikt
per gerechtel~k kanton.
Alle voorwerpen die van artistiek, oudheidkundig,
historisch of volkskundig
belang zijn werden gefotografeerd
en kort beschreven in dit repertorium.
De publikaties
vertegenwoordigen
niet alleen een werkinstrument
voor de
verantwoordelijken
van de beveiliging van het nationaal kunstbezit, maar vormen
tevens een rijke documentatie
voor de kunstgeschiedenis.
Wat het Land van Aalst betreft zijn de volgende kantons beschikbaar: Aalst I
en IJ (1979); Brakel (1980); Dendermonde
(1982); Geraardsbergen
(1975); Herzele (1976); Ninove (1976); Oudenaarde (1978), Ronse (1981); Wetteren (1978);
Zottegem (1976).
L.R.
GADEYNE
(G.). Inventdris van. het archief van het klooster van Onze-LieveVrouw van de Karmelberg
(Geschoeide
Karmelieten)
te Geraardsbergen.
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Rijksarchief te Ronse,
Brussel, 1981, 82 blz.
Van de heer Gadeyne, archivaris van het Rijksarchief te Ronse, verscheen
vorig jaar een nieuwe inventaris over het Karmelietenklooster
dat in 1466 definitief
werd gesticht door Maria vander Gracht, weduwe van ridder Rogier van Schorisse. Na 330 jaar werking in de streek werd het tijdens de Franse Revolutie gesloten maar reeds in 1818 werd het terug betrokken door de paters ]ozefieten.
Archivaris Gadeyne behandelt na een korte historiek van de orde, uitvoerig de
geschiedenis van het archief en zijn ordening. Vervolgens stelt hij een concordantietafel op met de vroegere handschriftelijke
inventaris en beschrijft hij tenslotte op
een degelijke wijze de 175 nummers, die het fonds rijk is.
De inventaris wordt afgesloten met een chronologische
regesrenlijst, een klapper op de persoons- en plaatsnamen
en een lijst van de zegels.
Het is duidelijk dat veel van die namen zich situeren in het Land van Aalst:
AALST, APPELTERRE,
DEFTINGE,
DENDERWINDEKE,
ELENE, ERWETEGEM, GAVERE, GOEFERDINGE,
GRIMMINGE,
HEMELVEERDEGEM,
HERZELE,
IDEGEM,
LEEUWERGEM,
MEERBEKE,
MOORSEL,
NEDERBOELARE,
NE[GEM,
NINOVE,
ONKERZELE,
OPHASSELT,
OVERBOELARE,
POLLARE,
SCHENDELBEKE,
ST.-LIEVENS-ESSE,
ST.-MARIALIERDE, STEENHUIZE,
VLOERZEGEM,
VOORDE, ZANDBERGEN,
ZARLARDINGE en ZOTTEGEM.
G.V.B.
GADEYNE
(G.). Oostvlaamse
medici en parochiepriesters,
slachtoffers
van de
tyfusepidemie.
1847-48. Een episode uit de sociale geschiedenis.
In: Handelingen der Maatschappij
voor Geschiedenis en Oudheidkunde
te Gent, nieuwe
reeks, dl. XXXIV, 1980, p. 167-179.
In 1848 stelde men een verband vast tussen armoede en de optredende tyfusepidemie. Vooral de arrondissementen
Oudenaarde
en Aalst waren hiervan een
voorbeeld. Bijgevoegd is een lijst van de medici en parochiepriesters
die ofwel overleden aan tyfus ofwel erdoor aangetast waren in de jaren 1847-48.
Medici: AAIGEM, AALST, ETIKHOVE,
MAARKE-KERKEM,
NEDERBRAKEL, OORDEGEM.
Priesters: MAARKE, MASSEMEN,
MERELBEKE,
MICHELBEKE,
MUNKZWALM, MUNTE,
RONSE, SCHOONAARDE,
ST.-MARIA-LIERDE,
WANZELE.
H.V.1.
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GUILLEMIJN (B.) en VAN DEN BREMT W.). Het Honegemgebiedte
ErpeMere, Lede en Aalst .. R.M.I.Z. - Documentatiemap Landschapsonderzoek nr.
3, december 1981, p. 63-82.
Deze studie behelst voornamelijk het landschap van het Honegemgebied, gelegen ten noordwesten van Aalst, hoofdzakelijk tussen de spoorlijn Gent-Brussel en
Aalst-Burst, en is opgemaakt door twee biologen. Het totale gebied van 106 ha.
wordt voorgesteld voor bescherming als landschap.
De studie bespreekt achtereenvolgens de situering van het gebied, de fysische
gegevens, enkele historische gegevens i.V.m. Honegem (toponymie, geschiedenis
van 18e eeuw tot heden) en Salegem en natuurwetenschappelijke gegevens over
flora en fauna. Tenslotte een aantal referenties. Deze hoofdzakelijk natuurwetenschappelijke studie wordt verduidelijkt door een aantal kaarten en tabellen.
L.R.
HUYS (P.). De oprichting van nieuwe molens in Oost- Vlaanderen in de late achttiende eeuw. Uit velerlei eeuwen. Historische en kunsthistorische bijdragen.
Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe
reeks - Nr. 18. Gent, 1982, p. 57-72.
Beknopte inventarislijst gepubliceerd door Cultureel Adviseur Dr. P. Huys
van aanvragen tot het bekomen van octrooien voor het oprichten van nieuwe
wind-, water- of rosmolens in Oost-Vlaanderen in de late 18de eeuw. Volgende
plaatsen van het voormalige Land van Aalst komen er in voor: AALST, ASPELARE, BALEGEM, BAVEGEM, BORSBEKE, DENDERHOUTEM, DENDERLEEUW, DENDERWINDEKE, EREMBODEGEM, ERPE, ERWETEGEM,
GENTBRUGGE, GERAARDSBERGEN, HERDERSEM, MELLE, MERELBEKE, MICHELBEKE, MOORSEL, NEDERBRAKEL, NEIGEM, NINOVE,
OPBRAKEL, OUDENAARDE, OUTER, OVERBOELARE, SCHEND ELBEKE, SINT-LIEVENS-HOUTEM, SINT-MARIA-LA TEM, VIANE, VLIERZELE, WICHELEN.
S.D.L.
Inventaris van het cultuurbezit
in België. Architectuur.
Bouwen door de eeuwen
heen in Vlaanderen. Provincie Oost- Vlaanderen. Arrondissement
Aa/st. Deel
5 nr. 1-2. Gent, Drukkerij Snoeck-Ducaju en Zoon n.v., 1978, 869 blz., 2011

foto's.
In de reeks "Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen", uitgegeven in
opdracht van het Ministerie van Nederlandse Cultuur, Rijksdienst voor
Monumenten- en Landschapszorg, is het vijfde deel, gewijd aan het arrondissement Aalst, verschenen. Opzet en uitgave zijn zoveel mogelijk onveranderd gebleven: het is een beschermingsinstrument en uitgangspunt voor de op te stellen lijsten
van te beschermen monumenten, dorps- en stadsgezichten, het is een gids voor de
architectuur van de streek, het geeft een overzicht van het bouwkundig erfgoed en
is meteen een basis voor verdere wetenschappelijke uitdieping. Deze publikatie is
veruit de volledigste inventaris van wat het arrondissement Aalst, geconcentreerd
rond de centra Aalst, Geraardsbergen, Ninove en Zottegem, te bieden heeft aan
waardevolle architecturalia, zowel kerkelijke als burgerlijke als industriële gebouwen. Deze inventaris is wetenschappelijk, volledig, overzichtelijk, prachtig geïllustreerd, rijk aan bibliografische verwijzingen, rijk aan kaarten en plans, kortom een
waardevolle aanwinst voor al wie zijn streek lief heeft en beter wil leren kennen.
S.D.L.
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KEN

1976,

UW DORP.
Tijdschrift
van de kring voor heemkunde.
Lede,
nr. 8. Speciaal nr.
De gemeenten Impe, Lede, Oordegem, Papegem (Vlierzele) Smetlede,
zele, vóór de fusie.

Wan-

Verscheidene auteurs geven een overzicht van het bestuursapparaat,
het godsdienstig, het cultureel, het sociaal, sport- en ontspanningsleven
in deze gemeenten.
Overzichten en feiten lopen over het jaar 1975.
Dit overzicht, dat alle facetten van het gemeentelijk leven omvat, geeft een beeld op
welke wijze de onderscheiden
gemeenten de fusieoperatie zijn binnengestapt.
Het
bevat waardevolle informatie.
H.V.I.
LAMARCQ
(D.). Bibliografie bij de geschiedenis
lIan de gemeenten
behorende
tot het huidige Zottegem.
Zottegem,
XXVste jaarboek van de Zottegemse
Kulturele Kring, 1981, p. 31-46.
Zeer verdienstelijke poging van de schrijver om rond de vroegere gemeenten
de bibliografie
verschenen bij L. De Wachter verder aan te vullen. Gezien de
beperktheid van de geëxerpeerde tijdschriften zal er nog wel wat te oogsten zijn.
De voornaamste
en bijzonderste
publicaties zijn echter allemaal vermeld.
Plaatselijke belangstellenden
in het verleden van hun dorp of streek hebben het
weer een sruk makkelijker gekregen om kennis over hun onderwerp te verwerven.
H.V.I.
MERTENS
O.A.). Bibliografie uan werken ouer oude maten en gewichten in
de Nederlanden.
Bibliographia Be1gica, Huidevetterstraat
80-84, 1000 Brussel, nr. 136, 1980.
Dit werkje is een herneming en aanvulling van een in 1964 verschenen bibliografie. Op deze uitgave zijn heel wat aanmerkingen
te maken i. v.m. het volgen van
de voor zichzelf uitgestippelde
richtlijnen bij het samenstellen
ervan. Volgende
plaatsen uit het land van Aalst komen in de index voor: AALST, BORCHTLOMBEEK, GAVERE,
GERAARDSBERGE
, IMPE, MASSEMEN,
SCHELLEBELLE, TERALFENE.
Deze index is zeer summier gehouden en geeft geen beeld
van de rijkdom die in sommige werken verscholen zit.
Vele vorsers hebben moeilijkheden
bij het bewerken van hun bronnen om de
maten correct om te zetten. Dit werkje geeft hun een schat aan informatie. Aan te
raden.
H.V.I.
Ninoue

79 de kracht uan het dozijn ... Gemeentekrediet

van België. 1979.

Deze brochure werd gerealiseerd naar aanleiding van het bezoek van koning
Boudewijn en koningin Fabiola aan Ninove op 4 oktober 1979. Naast een overzicht van de infrastructuur
van de huidige fusiestad Ninove wordt ook een beknopt
overzicht gegeven van het verleden van alle gemeenten van deze nieuwe entiteit.
Het geheel is prachtig geïllustreerd.
H.V.I.
ROBlJNS (L.). Uitstraling uan Rubens' Rochusschilderij
in de Sint-Martinuskerk
te Aalst. Uit velerlei eeuwen. Historische en kunsthistorische
bijdragen. Kulru reel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe reeks Nr. 18. Gent, 1982, p. 149-195, 12 ill.
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trimoniurn, bundelt en bespreekt in deze studie de hem bekende kopieën en navolgingen van Rubens' schilderij "Rochus aangesteld tot patroon van de pestlijders"
(1626) en rangschikt ze volgens aard en ontstaansperiode.
Tevens belicht hij in
deze fraai geillustreerde bijdrage de oorsprong van het iconografisch thema en de
invloed die het onderwerp later heeft gehad.
In het Land van Aalst komen geschilderde kopieën voor te AALST, DENDERLEEUW , GERAARDSBERGEN
en GIJZEGEM.
S.D.L.
(L.). Historie van de ketterij te Oudenaarde. Inleiding tot het werk en een
proeve tot een schets van de geschiedenis van Oudenaarde en het Oudenaardse in de 16e eeuw door Luc D'Hondt. Oudenaarde,
geschied- en

ROBYN

oudheidkundige

kring,

1982.

Dit is een heruitgave van een werk dat voor de eerste maal werd uitgegeven in
1721. L. Robyn baseerde zich op documenten uit het stadsarchief. Door de buitengewoon goede inleiding leren we de auteur en zijn motieven beter begrijpen en kunnen we de "historie" in zijn juiste context plaatsen. Voorts volgt dan een synthese
van de gegevens over het Oudenaardse
van de 16e eeuw.
Door de eigenaardige ligging van Oudenaarde
op de grens van het Land van
Aalst komen de dorpen in die omgeving vrij veel aan bod. Dit boek bevat ook de
"historie der kettersche beroerten ... te Ronse." van een onbekende auteur.
De uitgave van deze "hisrorien" voldoet aan een behoefte en door de uitstekende
inleiding is de bruikbaarheid
ervan enorm verhoogd.
H.V.I.
RUYS (R.). 250 jaar confrerie van Sint-Elooi te Tielrode. Volksdevotie tot SintElooi in 005t- Vlaanderen. Tielrode, 1982, 151 p., ill.
Bij de behandeling van de devotie tot Sint-Elooi in Oost-Vlaanderen
worden
de gebruiken en verering van de heilige in volgende gemeenten besproken: AALST,
BURST, GENTBRUGGE,
GRIMMINGE,
HERDERSEM,
LEEUWERGEM,
LIEFERINGE,
MAARKE en MERELBEKE.
Degelijke bespreking met verwijzing
naar verdere bronnen!
H.V.I.
RUYS (R.) en DAUWE (J.). Catalogus van de tentoonstelling: Volksdevotie tot
St.-Elooi in Oost-Vlaanderen, Tielrode 2-6 juli 1982.
De catalogus kan dienen als lijst van wat verscheidene verzamelaars nog bezitten aan bedevaartvaantjes,
litanieën en devotieprentjes
van de gemeenten van het
Land van Aalst waar St.-Elooi patroonheilige
was. Volgende gemeenten worden
vernoemd:
AALST, BURST, GENTBRUGGE,
HERDERSEM,
LEEUWERGEM, LIEFERINGEN,
MAARKE-KERKEM,
MERELBEKE,
OORDEGEM,
SCHELDEWINDEKE.
H.V.1.
VAN AERSCHOT-VAN
HAEVERBEECK
(5.) en VAN TYGHEM (F.).
Gotisch bouwen in Brabant. In: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, jg. 18,
1980, nr. 4, p. 123-162.
Zoals steeds is deze aflevering van Openbaar Kunstbezit uiterst verzorgd uitgegeven en bijzonder rijk en fraai geïllustreerd. Het artikel biedt een goed overzicht
van wat gewoonlijk "De Brabantse Gotiek" wordt genoemd.
Het geheel wordt gebracht in de vorm van een drieluik, met een ruim geïllus-
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treerd middenpaneel, waarin kunstfotograaf F. Tas een nieuwe visuele prikkeling
brengt. In een eerste zijluik wordt een algemene achtergrond geschetst van het
toenmalig hertogdom Brabant en de ontwikkeling van de stedebouwkundige en
architekturale kontekst. In het tweede luik wordt aandacht gevraagd voor de interessante stijlontwikkeling en de talrijke bekende bouwmeesters en anonieme
bouwvakkers die deze belangrijke realisaties hebben mogelijk gemaakt.
In dit artikel komt de Aalsterse Sinr-Martinuskerk
goed aan bod. Het vormt
een goede inleiding voor al wie een inzicht wil verwerven in de laat-gotische bouwkunst in onze streken.
L.R.
VAN DE VELDE (F.). De familie Pellisi. Vlaamse Stam, 16e jg., 1980, p.
400-409.
Volgens de auteur zijn er Pellisi geweest of nog aanwezig in de volgende
gemeenten: AAIGEM, AALST, ASPELAAR, BAMBRUGGE, BAVEGEM, BERCHEM, BEVEGEM, BORSBEKE, ELENE, EREMBODEGEM, ERWETEGEM, GENTBRUGGE, HERZELE, HILLEGEM, LEEUWERGEM, LETTERHOUTEM,
MASSEMEN,
MELSELE, MERELBEKE,
MOERI3EKE,
MOORTSELE, MUNKZWALM, NEDERHASSELT, NINOVE, OOMBERGEN, OORDEGEM, OOSTERZELE, RONSE, SCHELDEWINDEKE, SCHELLEBELLE, ST.-LIEVENS-ESSE,
ST.-LIEVENS-HOUTEM,
ST.-MARIALIERDE, STRI]PEN, VLIERZELE, WESTREM, ZEGELSEM, ZONNEGEM,
ZOTTEGEM.
H.V.1.
VANWELDEN (M.). Het tapijtweversambacht te Oudenaarde 1441-1772.
Oudenaarde, stadsarchief, 1979.
Het Land van Aalst vormde voor de meesters tapijtwevers van Oudenaarde
een gunstig recruteringsgebied voor thuiswerkers. Over de sociale verhoudingen
tussen de bazen en hun loonwerkers in de dorpen van het Land van Aalst valt heel
wat te leren. Zo verbond Jan Moreels uit St.-Blasius-Boekel zich in 1660 ertoe zijn
leven lang te werken voor David Brant en dat in ruil voor een paar kledingstukken
en het aflossen van een rente van 6 lb gr.. Ook zijn vrouwen kinderen waren
gebonden door dit contract.
H.V.l.
VERBESSELT (J.). De oude grenzen tussen Brabant en Vlaanderen-Henegouwen. In: Eigen Schoon en De Brabander, jg. LXV, 1982, p. 121-154.
Het ontstaan van de grenzen tussen de vroegere graafschappen en het hertogdom schijnt niet toevallig gebeurd te zijn maar gebaseerd geweest op hoogfeodale
machtsposities van het ogenblik (± 1056), gevestigd op de voogdij over bepaalde
gebieden en plaatsen.
De Dender vormde de voornaamste grens tussen Brabant en Vlaanderen. De
auteur onderzoekt waarom bepaalde plaatsen wel en andere niet naar Vlaanderen
ofwel Brabant gingen. Zeer veel dorpen aan de Dender gelegen worden vernoemd.
H.V.1.
Vergelijkingstafelen van oude plaetselijke in metrieke en metrieke in oude plaetselijke landmaeten van Oostvlaenderen. (Gent, A. Van der Meersch. Gedeeltelijk heruitgegeven door De Vrieze (A.) in Notulenblad nr. 67 van heemkudin ge kring Marka, Mariakerke, p. 4-15.
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Voor het Land van Aalst worden de omzettingen van bunder naar haweergegeven. Een vluchtige controle liet toe een fout te noteren: p. 10 Meerbeke 1 bunder
1 ha 22 aren 22 ca en &91100. Men raadplege toch nog best het origineel!
H.V.I.
VERSTRAETE
(E.). Documenten
betreffende genealogie en heraldiek
in het bandschriftencabinet
van de bibliotheek der rijksuniversiteit
Vlaamse Stam, 16e jg. 1980, p. 347-352.

aanwezig
te Gent.

Van volgende gemeenten berust er een handschrift.
AALST, nr. 1747 Leven van begynJoanna
Dedemaecker
tAaist 1631, hs. 1659.
AALST, nr. 3023 Attest 1682 betreffende wapens van joh. ph. Limnander.
nr. 3645. J.B. Wemaer, mémoire sur les épitaphes ... dans les églises.
BALEGEM, nrs. 2461-2 Handboek
Marie Mart. van den Vijver te Balegem hs.
1781-1804.
ENAME, nr. 2326 obituarium abdij Ename e.a. hs. 1784.
ETIKHOVE,
id. als nr. 3645.
HEMELVEERDEGEM,
nr. 789 Eigendommen
heerlijkheid Hemelveerdegem,
door Gillis Hoolman, in Land van Aalst, hs. 165l.
NINOVE,
nr. 700 Remarcques sur les cornptes terres de Ninove, hs 18de eeuw.
RONSE, nr. 2348 Handboek van Pr. Titelmans, deken van Ronse en familie, hs.
16-17e eeuw.
ZOTTEGEM,
nr. 2395: Handboek jos. Jan de Rouck te Zottegem,
hs. 17991807.
H.V.I.
WALTENIER
(G.). Onze kwartierstaat:
16e jg., 1980, p. 445-449.

Clementina

Lateur.

Vlaamse

Stam,

In deze kwartierstaat
zijn er voorouders
uit APPEL TERRE (De Cooman),
DEFTINGE
(Lateur, Van der Biest), KERKEM (Dhondt), POLLARE (Derneter),
SCHORISSE (Van der Donckt).
H.V.I.
De waterzuivering
in landelijke gebieden inzonderheid
Documentatiemap
infodagen
4-5 juni 1982.
Geraardsbergen
en Ninove, 1982.

het Denderbekken.
Werkgroepen
leefmilieu

Verscheidene zeer bevoegde auteurs bespreken het Denderbekken
(tussen Ath
en Dendermonde)
in verband met de leefmilieuproblematiek.
De map bevat interessante gegevens voor de gemeenten die door de Dender "bespoeld" worden o.a.
over geuroverlast,
samenstelling
van het Denderwater , oorzaken van vervuiling.
ete. Spijtig dat aan de afwerking en het uitzicht van de map zo weinig zorg werd
besteed.
H.V.l.

AALST
Aalst: sociaal, economisch,
3 april 1981.

cultureel.

De Financieel-Economische

Tijd, katern

2,

Normaal werden in onze bibliografische
nota's geen bijdragen opgenomen uit
de pers. Een voorzichtige uitzondering
voor dit overzicht: arrondisement
Aalst sociaal en economisch zelfs cultureel, maar dan nogal oppervlakkig.
Vooriztter L.
Moyersoen , van de Intercommunale
"Het Land van Aalst" kan geen rooskleurig
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bilan aanbieden (zie overzicht uitgevoerde werken op p. 7). Er is het "zorgenkind
Dender" en een werkloosheidsgraad
ver boven het rijksgemiddelde.
Enige troost:
de trend van de bedrijfsluitingen
verloopt wel in dalende lijn. Er valt overigens niet
veel meer te sluiten ... Alleen de dienstensector
groeit maar hier wordt het statistisch materiaal scheefgetrokken
door de inbreng van de BTK'ers. En de tweede
hoofdstad van het oude Land van Aalst glijdt af tot een toeristisch reservaat.
Wat met de K.M.O.'s en de Handelskamer
als promotoren
van het kleinschalig bedrijf en negotie? Van die Handelskamer
wordt ons een historisch overzicht
geboden maar dan zonder het onderscheid te maken tussen de periode met "officiële" en die met privé Handelskamer.
Tussen haakjes: de archieven van die officiële Kamer bevinden zich in het A.R. Brussel. Voor de periode 1860-1875 werd in
Aalst zelf bij G. De Vos een "Algemeen Verslag" gedrukt.
Een opmerkelijk standpunt vanwege de handelskringen
tegengesteld aan dat
van de patronale organisaties: de lonen zijn geen rem op de economische bedrijvigheid in de regio, wel integendeel.
Aan de wegenstructuur
werd en wordt heel wat verbeterd. Knelpunten zijn
o.a. de N.Z. as m.n. rijksweg 56 (Bergen-Breskens)
die loopt via Zottegem. Hierover een bijdrage van Burgemeester F. Van de Meulebroucke.
De culturele informatie legt vooral de nadruk op Aalst-Stad. Voor Stadsarchief en Museum verwijst
men nog naar het ... Belfort. Over Museum-Archief
Daens vernemen we niets. Wel
krijgen Affligem, de Faluintjes, de Oudenberg en de oude markt van Geraardsbergen naast het recreatiegebied
"De Gavers" een fraaie beurt, alles behoorlijk geïllustreerd. In het taalgebruik gaat een reporter op de lyrische toer en heeft het over
"schichtige kerktorens" en de Dender "schuimbekkend
van de viezigheid". Kon tot
slot in de publiciteit tekst en illustratie niet aangepast aan het kader. Het kán, zie
p.8.
L.D.R.
Aalst

1830. (Alostana 2. Historische
Bijdragen).
Geschiedenis,
Aalst, 1980,464
blz.

Genootschap

voor

Aalsterse

Naar aanleiding van 150 jaar België werd door de leden van het Genootschap
voor Aalsterse Geschiedenis de periode rond 1830 onder de loupe genomen en bestudeerd. Het resultaat hiervan is te lezen in deze lijvige publikatie.
De studie van de eerste helft der 1ge eeuw werd vooral onder impuls van de
eerste voorzitter van het Genootschap,
Hendrik Strijpens, aangevat en na zijn ontslag door de andere leden voortgezet; zijn bijdrage werd gepubliceerd in "OostVlaanderen:
bouwheer van de "staat" België (zie elders). De bijdragen in dit verzamelwerk, dat vooral door de drijfveer achter het Genootschap Jos Ghysens werd
tot stand gebracht, zijn van velerlei aard: Luc DE RI]CK opent de reeks met een
artikel "Aalst en de onafhankelijkheidsbeweging
op het einde van de 18de eeuw"
(p. 5-80).
Erik COPPENS behandelt drie onderwerpen:
"Vijfentwintig
jaar politieke en
militaire agitatie te Aalst, 1808-1833" (p. 81-168), "De vrijwilligers van 1830" (p.
169-180) en "Het militair detentiehuis te Aalst" (p. 457-463). "De Burgerwacht te
Aalst" wordt belicht door Voorzitter
Wilfried VERNAEVE
(p. 181-210). Jas
GHYSENS geeft een "Vademecum
van het beroepsleven te Aalst. 1827-1836" (p.
211-358). Z.E.H. Jozef DE BROUWER schreef een korte bijdrage over "De Aalsterse kerk en het geloofsleven omstreeks 1830" (p. 359-364). Geert VAN CLEEMPUT leverde een bijzonder interessante bijdrage over "Een halve eeuw cultureel en
mondain leven te Aalst 1790-1840" (p. 365-422). Verder is er nog een artikel van
Luc ROBIJNS over "Een nieuw stadhuis voor Aalst" (p. 423-434) en van Michèle
EEMAN over "De plastische kunsten in de eerste helft van de 19de eeuw te Aalst".
Deze publikatie geeft een vrij goed tijdsbeeld van Aalst in de eerste helft der
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19de eeuw; ze stelt een aantal
wijzen en synthesen.

nieuwe gegevens in het licht en geeft nieuwe ziensS.D.L.

Beaux livres anciens et modernes. Verkoop L. Moorthaurens,
Brussel,

12 mei 1979.

1979. 61 blz.

Onder lot nr. 9 komt een antifonarium
is van de zusters Annunciaten
uit Aalst.

voor uit de XVIIe eeuw, dat afkomstig
G.V.B.

COURTEAUX
tuurschoon

(F.). Aalst. Mededelingen
(V.V.A.K.),
IX, 4-1980,

van de Vereniging
p. 3-5.

voor Aalsters

Kul-

Schrijver biedt ons een bijzonder vlot overzicht van .het toponiem "Aalst": als
naamgeving zelfs ouder dan de akten van de abdij van Lobbes. In de "descriptie
villarum" komt de naam voor als "Alost", Voor de kerstening van het Land heeft
deze abdij de eerste inzet geleverd (monnik Ursmaar).
Volgt nog een lange lijst van gehuchten, goederen en percelen in binnen- en
buitenland (heel wat in Nederland) die de naam Aalst of Aelst dragen. Schrijver
wijst op de polemiek tussen Prof. Vercouille en Prof. Lindemans inzake de juiste
betekenis van "Aalst". Ook de ciassicus Carnoy boog zich over de interpretatie.
Al met al een vlot werkinstrument
voor studenten die zo dikwijls in studie of
script met historische inleidingen worstelen.
L.D.R.
E.H.

Jozef DE BROUWER,

pr. "De Jezuïeten te Aalst", deel 2, "Herleving en
Het Genootschap
voor Aalsterse Geschiedenis,

nieuwe bloeitijd: 1831-1981".
1980.

Amper na één jaar wist E.H. De Brouwer deze omvangrijke periode in een
boeiende
monografie
historisch
gefundeerd
te behandelen
met overvloedige
details.
Samengevat wil hij twee accenten leggen: vooral het apostelaat van de communiteit bij de leerlingen, in de stad en ver daarbuiten en meteen de langzame ontwikkeling schetsen van een franstalig aristocratisch naar een nederlandstalig
democratisch instituut, welke de laatste decennia sterk gelaïciseerd werd.
In 3 korte hoofdstukken
beschrijft de auteur achtereenvolgens:
«Een nieuwe
start" met het voortzetten van het stadscollege onder leiding van het bisdom, waarbij Mgr. ].F. Vandevelde beroep doet op de Jezuïeten, vervolgens de verhouding
met het stadsbestuur:
van huurders tot eigenaars in 1885 en nadien de bouwgeschiedenis, eerst de vernieuwingen
en daarop de verschillende uitbreidingen
tot op
heden.
In hoofdstuk 4 worden de communiteitsfuncties
onderzocht, zodat elke pater
en broeder een beknopte of uitgebreide biografie krijgt naargelang zijn belang in de
ontwikkeling
van het college. Vrijwel alle grote figuren komen aan bod, hoewel
volledigheid spijts nauwkeurig bronnenonderzoek
bemoeilijkt werd door het niet
vermelden van wijzigingen in de collegestukken.
In een viertal pagina's poogt de schrijver een beeld te geven van het dagelijks
collegeleven in de XIXe eeuw. Wel interessant om te lezen hoe diepgaand men de
persoonlijkheid
van de leerlingen wenste te vormen.
Hoofdstuk 6 wil ons in 80 p. het franstalig aristocratisch college leren kennen.
De auteur noemt het nu (1981) zo, maar destijds vond men het zeer normaal, te
meer daar het college het eerste heropend jezuïetencollege
in ons land was waar
ook een universitaire afdeling was aan verbonden tot 1842.
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Naast het uiteenzetten
van de schoolprogramma's
en het reglement, wordt
veel aandacht gewijd aan het godsdienstig leven, de ontspanning,
het op- en neergaan van de schoolbevolking.
de jubileumviering
in 1881, de verhouding tot de
gebroeders Daens (Adolf was primus perpetuus in 1859 en verbleef een tijd bij de.
jezuïeten), de jezuïetenroepingen
en het alom gekend buitengoed Pausipone, waaraan de generatie der dertiger- en veertiger jaren zoveel aangename herinneringen
nog hebben.
Hoofdstuk 7, een uitgave op zichzelf waardig, tekent ons de Vlaamse strijd in
het algemeen in het middelbaar onderwijs en het Vlaamse bewustwordingsproces
op het college. De remmende rol, welke de jezuïeten aan de top vervulden, wordt
objectief ontleed en de gevolgen ervan voor de Orde onderzocht.
De russenkomst
van pater generaal was noodzakelijk en de positieve inzet van de Aalsterse communiteit, die zeer goed de polsslag van hun leerlingen en het stadsmilieu wisten te voelen, om de vernederlandsing
via hun onderricht en de baanbrekende
leerboeken te
stimuleren wordt zakelijk geanalyseerd.
Sterke figuren als pater Evarist Bauwens
en Desiderius Stracke, samen met zoveel anderen, hebben door hun werk zowel
binnen als buiten het college zeer veel bijgedragen om het Nederlands als onderwijstaai te propageren.
Hoofdstuk
8 verhaalt ons de groei naar een democratische
Vlaamse geest
vanaf 1910 tot 1940. Na het wedervaren tijdens de le wereldoorlog,
waarin 37
oud-leerlingen
omkwamen,
wordt het gewijzigd collegeleven beschreven en de
J ezuïetenroeping aangestipt.
De huidige tijd vanaf 1940 vindt men in hoofdsruk 9 onder het motto: de toenemende democratisering
en laïcisering. Na het relaas over de 2e wereldoorlog
wordt de versnelde evolutie naar meerdere humaniora-afdelingen
geschetst in het
kader van de nieuwe wetgeving, vooral na de subsidiëring van het vrij middelbaar
onderwijs.
Het collegeleven kende een grondige wijziging. Het elitair karakter
vervlakte, hoewel voortdurend
gepoogd wordt het peil te handhaven.
Op godsdienstig vlak wordt nog altijd gezocht naar een diepere beleving. De ontspanning
heeft een zeer groot deel van de tijd ingenomen. Het teruglopen van de jezuïetenroepingen en het overwegend aandeel van de leken in de opvoeding op het college
laat de auteur toe de bekommernis
van de paters te verwoorden.
De diagrammen
van hoofdstuk 10 laten ons de groei en de inzinkingen zien
van de schoolbevolking,
die wellicht in 1978 een hoogtepunt heeft bereikt.
Tot slot verhaalt het hoofdstuk 11 uitgebreid het huidig apostolaatswerk
van
de jezuïeten in de collegekerk, de stad en over het ganse land. Op de voorgrond
treedt de veelzijdigheid van de activiteiten naar voren welke zij en hun leke medewerk(st)ers uirvoeren tot meerdere eer en glorie van God (A.M.O.G.).
N a een samenvatting
in een zestal pagina's volgt een plaatsnaamregister
en
ruim 2500 persoonsnamen,
waarin er nog helaas ontbreken, wat niet uitsluit dat
het voor familiezoekers een rijke bron is.
Het verzorgde werk, kenmerk van de uitgevers, past in elke boekenkast.
FOSSELLE
E.H. jozef

DE BROUWER.

pr.,

van het kollege 1831-1981.283

L.

"De [ezuieten te Aalst". Deel 3. De uitstraling
p. Het Genootschap

voor Aalsterse

Geschie-

denis. 1981.
De inleidende tekst (20 p.) bevat de bronnenopgave
en een overzicht van de
perioden 1831-1906 en 1906-1981.
Hierin wordt het werk van de oud-leerlingen
in de verschiIlende facetten van de maatschappij
uiteengezet waarbij heel wat getallen en namen de belangrijkheid
van het college iIlustreren. Om wegwijs te geraken
in het 253 p. rijke "corpus" gaat een lijst met afkortingen dit lees- en fotoboek
voo:raf.
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Het eerste gedeelte omvat de leerlingenlijst per schooljaar en opgesplitst in
internen en externen voor de periode van 1831 tot 1898. Het tweede gedeelte
bevat de retorica- of eerstê foto's vanaf 1886 tot nu. Onderaan de foto's staan de
namen met eventuele vermelding van titel, geboorteplaats
enlof woonplaats.
In
voetnota's worden ruim 940 oud-leerlingen
in het kort of meer uitgebreid toegelicht, soms met een bibliografie.
Een trefwoordenlijst
op de persoonsnamen,
waarvan een nota werd gegeven
sluit het boek af.
FOSSELLE
DE WILDE (M.). De Nieuwe Orde. België in de tweede
De Nederlandse
Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam,

L.

wereldoorlog.
Deel 3.
1982, 128 p.

Uit de ophefmakende
T. V. reeks "De Nieuwe Orde" blijkt dat twee politici uit
Aalst met name staatsminister
Romain (t) en zoon minister Ludovic MOYERSOEN een betekenisvolle rol hebben gespeeld - beiden op hun terrein - in verband
met de politieke peripetieën vóór en na de bezetting 1940. Minister L. Moyersoen
reageerde al schriftelijk op bepaalde uitlatingen van de negentigjarige R. Poulet, de
tijdens W.O. II hoofdredacteur
was van het collaboratieblad
"Le Nouveau
Journai". Op verantwoordelijkheid
van L.M., Minister van Justitie in de periode
van 15 augustus 1950 tot 9 januari 1952, werd hij vrijgelaten, waarbij nu nog
enkele vragen onbeantwoord
blijven.
Misschien het ogenblik om te suggereren dat L.M., die zelf steeds een actieve
belangstelling
heeft getoond voor historisch onderzoek ("Propser Poullet en de
Politiek van zijn tijd" artikels o.m. in "Res Publica" en in "Het Land van Aalst"
1978 2-3: de stamboom van de familie Moyersoen) die boeiende periode, waarin
hij zelf een zo grote rol heeft gespeeld, zou behandelen.
Het "Land van Aalst" biedt daar zeker ruimte voor, tenzij men zou oordelen
dat de geschiedenis ophoudt bij Wereldoorlog
I. Senaatsvoorzitter
Romain Moyersoen behoorde tot de kring van notabelen - graaf Lippens, bankier A.E. Janssen en
Alex Galopin ("Société Générale") om er maar enkele te noemen - die ook na de
nederlaag van mei 1940 bepaalde adviezen uitwerkten waarop Konink Leopold III
heeft kunnen steunen.
Met een wetenschappelijke
biografie van R.M. zou zeker een half eeuw
politiek-economische
Belgische geschiedenis
scherper kunnen gesteld worden.
Even ter herinnering: hij leidde het Ministerie van Industrie en Arbeid (1921-24)
en Economische
Zaken (1924-1925)
dit in een periode van moeilijke crisisjaren.
(Bezetting Ruhr, Frans-Belgische
handelsbetrekkingen
en monetaire onrust).
Het politiek gewicht van R.M. werd geschraagd door een vooraanstaande
rol
in de bankwereld met name in de "Banque de Bruxelles" en zijn holding "Brufina".
Vergeten wij ook niet de Vastgoedsector
("Quartier Basilique Charles Quint", gesticht in 1927). Tot de relatiekring van R.M. mag gerekend die andere figuur in de
zelfde Banque de Bruxelles - Brufina groep met name Graaf de Launoit, afkomstig
van Geraardsbergen.
Zijn vader leidde er een luciferbedrijf
dat later onder de
Union Match zal functioneren.
Door zijn eerste huwelijk in 1912 werkte hij zich
binnen in de IJzer- en Staaldynastie
van Luik (TRASENSTER).
Men leze in dit verband "De Nieuwe Orde, de Financier van de Dynastie, De
Morgen, 22 mei 1982).
de Launoit verwierf al invloed binnen de hofkringen onder Alben 1. Zijn rol wordt
nog doordringender
onder Leopold III, die blijkbaar niet uitsluitend op de Société
Générale wil steunen.
de Launoit wordt geciteerd n.a.v. de economische collaboratie (zie ook]. Gilligham: the baron de Launoit: A Case Study in the "Polities of Production" of Belgium Industry during Nazi Occupation.
B.T.N.G.
1974,1-2
p. 1-59 en Belgium

315
Business in the Nazi New Orden. Gent, 1977).
de Launoir ging in 1944 vrij uit., R.M. en L.M. zijn voor heel deze periode kroongetuigen.
Stof genoeg voor vorsers en biografieschrijvers.
Een en ander als kanttekening
om en rond een T. V. reeks waarin zovele verrassende vragen werden opgeroepen en nog zovele om een antwoord vragen.
L.D.R.
500 jaar Sint-Martinuskerk
Aalst. Catalogus van de tentoonstelling
over kerk,
kerk schat en patroonheilige
in het Stedelijk Museum, Oud-Hospitaal
te Aalst.
8 november tot 14 december 1980. Aalst, Dirk Martenscomité,
1980, 144
blz.
Deze fraai uitgegeven en rijk geïllustreerde
catalogus, samengesteld door L.
Robijns, K. Baert en j. Dauwe met medewerking
van A. Rombout, omvat twee
belangrijke hoofdbrokken,
respectievelijk gewijd aan de kerk en aan de patroonheilige Martinus.
Voorafgaand
aan het catalogusgedeelte
zijn enkele bijdragen opgenomen:
Deken C. De Vos behandelt het leven van Sint Martinus en peilt hierin naar zijn
mysterieuze persoonlijkheid.
Prof. M. Smeyers belicht vervolgens in een zeer degelijk uitgewerkte
bijdrage de iconografie van de H. Martinus van Tours. Hierin
worden achtereenvolgens
het leven en de verering, de hagiografische
bronnen, de
cyclische thematiek - met niet minder dan 48 verschillend voorstellingswijzen
- de
iconografische
cycli en de afzonderlijke taferelen en figuren behandeld. Deze bijdrage vertegenwoordigt
een basisoverzicht
voor de Martinusiconografie.
Het catalogusgedeelte
vangt aan met stukken i.V.m. de kerk zelf, waarin achtereenvolgens
de iconografie,
documentaire
stukken en de kerkschat aan bod
komen. Een bijzonder merkwaardig
onderdeel is gewijd aan de juwelen in de schat
van de Sinr-Marrinuskerk,
bijdrage verzorgd door mevrouw R. Lornbaerde-Fabri.
Het gedeelte over de patroonheilige
wordt opgesplitst in een hoofdstuk over
de Martinusafbeeldingen
in de Aalsterse parochiekerk
en in een hoofdstuk waarin
een breder iconografisch
beeld wordt gegeven.
In dit laatste
gedeelte
werden
achtereenvolgens
de cycli, de SintMartinusafbeeldingen
te paard en de voorstellingen
met Marrinus als bisschop
gebundeld. Ten slotte zijn onder de hoofding varia enkele specifieke, voornamelijk
volkskundige facetten samengebracht.
Wat de iconografie
van Sint-Martinus
betreft hebben de samenstellers
gepoogd een zo overzichtelijk
mogelijk beeld op te hangen. Niettegenstaande
materiële beperkingen en museologische obstakels zijn ze daarin goed geslaagd. Zij
kregen de gewaardeerde
hulp van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel, waarvan het fotografisch materiaal werd gebruikt en afgedrukt.
De zes fraaie kleurenplaten,
de druk en vormgeving werden verzorgd door Drukkerij De Decker uit Ninove.
S.D.L.
LEROUGE (W.). Het Noordstation
te Aalst
en Waas" van [ean-Pierre Cluysenaar.
kunsthistorische
bijdragen.
Kultureel
Vlaanderen.
Bijdragen. Nieuwe reeks ill.

en de Oostvlaamse spoorlijn "Dender
Uit velerlei eeuwen. Historische
en
Jaarboek
voor de provincie
OostNr. 18. Gent, 1982, p. 105-147, 22

W. Lerouge, medewerker van de Provinciale Cultuurdienst,
sectie Cultuurpatrimonium,
wijdt een stevig gedocumenteerde
bijdrage aan het Noordstation
te
Aalst, dat tot voor kort dreigde verloren te gaan. Vooreerst wordt de bouwgeschie-
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den is bestudeerd van dit spoorwegenmonument,
werk van de beroemde architect
]ean-Pierre Cluysenaer, maar tevens wordt ook de ruimere context, nl. de aanleg
van de spoorlijn "Dender én Waas" toegelicht. De auteur brengt ten slotte een evaluatie, niet alleen van het stationsgebouw
als architecturaal
object op zichzelf,
maar ook van de stadslandschappelijke
aspecten, meer bepaald de urbanistische
integratie van het station in de nieuw ontworpen stadswijk.
S.D.L.
ROBI]NS (L.). De herkomst van de verdwenen Kruisigingstriptiele
van Frans Floris
in de Sint-Martinuskerk
te Aalst. Archivurn Artes Lovaniense. Bijdragen tot
de geschiedenis van de Kunst der Nederlanden.
Opgedragen
aan Prof. Em.
Dr. J.K. Steppe, Leuven, uitg. Peeters, 1981, p. 339-348 + afb.
In deze bijdrage worden de herkomst en de lotgevallen beschreven van een
groot triptiek dat gedurende meer dan 200 jaar op verschillende plaatsen in de
Sint-Marrinuskerk
heeft opgesteld gestaan. Dit schilderij met voorstelling van de
kruisiging werd in opdracht van een bastaardzoon
van' Alva aangevat door de
beroemde Antwerpse schilder Frans Floris (1519/20 - 1570) en voltooid door zijn
leerlingen en kwam in Aalst terecht in de woelige tijden rond de beeldenstorm.
Onder de Franse omwenteling is het uit de 'kerk verdwenen. De drie kleine predallastukken,
die nog in de kerk worden bewaard, behoorden vermoedelijk
bij dit
triptiek.
S.D.L.
STRYPENS (H.). Oost-Vlaanderen,
Uitg. P. Daens, Boortmeerbeek,

bouwheer van de "Staat" België.
1981, 270 p. ill.

In het voorwoord wordt nadruk gelegd op de houding van de leidende kringen
reeds bij de succesieve regirnewisselingen
vóór 1830, meer in het bijzonder te
Aalst. Hoe hebben hier die leidende kringen 5 regimewisselingen
verwerkt in nog
geen halve eeuw? Dit is van meet af een gevaarlijk distinguo dat van Aalst een
sociologisch-politieke
entiteit wil maken. Dit procédé wordt trouwens overgedaan
in een bijdrage van J. De Ro die de Belgische omwenteling "te Geraardsbergen"
behandelt. Er is ook sprake van een Belgisch én een Aalsters establissement.
Weliswaar wordt een algemeen overzicht geboden van de Septemberdagen
te Brussel.
Maar volgens deze methode komt de link met de titel: "Oost-Vlaanderen"
in het
gedrang. En hoe vloeiend ook voor Aalst en Geraardsbergen,
deze vormen samen
nog geen Oost-Vlaanderen.
In casu de attitude van de Aalsterse notabelen bij wellicht de meest fundamentele wisseling van regime m.n. de annexatie door het Frans
Revolutionair
Bewind in 1795 wordt gesteld dat dit in onze gewesten heftig verzet
heeft opgeroepen.
Wat Aalst betreft hebben wij zelf destijds in "Het Land van Aalst" gesproken
over passief verzet. Niet dat er geen vormen van actief verzet zouden geweest zijn.
Maar als men dan toch spreekt over Aalsters establishment,
dan heeft dat in geen
geval gekozen voor de weg van het gewapend verzet, wel integendeel. Natuurlijk
ging men dwarsliggen als het om centen ging, zoals bij de oorlogsbelasting
en de
gedwongen
leningen. Maar de boerenrevolte
werd krachtdadig
- letterlijk en
figuurlijk - buiten de stad gehouden. Toen al opereerde een burgerwacht om veiligheid van "personen en goederen" te garanderen.
Het meest grondig en evenwichtig ontwikkelt de auteur de onderwijspolitiek
van Willem I en het verzet dat daartegen is gegroeid. Als testcase wordt de rol
onderzocht van het St. ]ozefscollege. Heel wat aandacht - door grondige bronnenanalyse - gaat naar de figuur Van Crombrugghe
die door de auteur in een veel ruimer perspectief wordt geJ>laatst. Hoe waardevol deze hoofdstukken
ook mogen
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zijn, hiermede is toch nog niet de stelling waargemaakt:
"Oost-Vlaanderen
als
bouwheer van België" al heeft de auteur nog zo ruim geput uit dikwijls onontgonnen bronnenmateriaal.
Op zakelijk-formeel
vlak kunnen enkele correcties gesuggereerd worden.
Gavere (p. 9) is toch geen Prinsbisdom.
Kantweven (p. 27) wordt ook niet
aangeleerd, voor zover ons bekend, in een nijverheidsschool,
wel in instellingen sui
generis. We zullen de laatste zijn om ons te ergeren aan de zetduivels die bij zeker
het industrieel drukkersbedrijf
horen (p. 249 1879 in plaats van 1789).
Men kan ook enig bezwaar inbrengen tegen het titelblad. Hier wordt de
koper-lezer te veel of te weinig beloofd, want deze studie omvat ook nog andergerichte bijdragen.
Inhoudelijk boeiend is de benadering van de werking van de logekringen te
Aalst, maar er wordt wel een gemakkelijke interpretatie
gegeven aan het "maîtreautel". Op p. 77 v. (30) wordt informatie verstrekt over de familie DOMMER,
met hierbij de verwijzing naar onze onuitgegeven
lic. verhandeling
(Stadsarchef
Aalst). Binnen het kader van deze referte hebben we nochtans deze en andere notabele families, vooral binnen het raam van de vermogende
bevolkingslagen
gesitueerd en niet volgens hun politieke gezindheid.
Deze opmerking doet echter niet af aan de grondigheid,
waarmee dit stuk
mentaliteitsgeschiedenis
wordt geschreven.
De auteur die een specialist is in de 19de eeuw se politieke geschiedenis zal het
ons niet euvel duiden dat we - om het nog eens naar de titel te verwijzen - moeilijk
bij het historisch incident 1830, geconsolideerd
door de renderende inschikkelijkheid van de bankiersfamilie
de Rotschild (Parijs-Londen)
in een "bouwwerk"
kunnen geloven.
De studies van B. Gille zijn terzake relevant en worden bevestigd door het
meest recent opzoekingswerk
("Collequium
over de Geschiedenis van de BelgischNederlandse Betrekkingen tussen 1815 en 1845". Brussel, 10-12 dec. 1980, Acta.
Gent 1982).
L.D.R.
VAN

DE STEEN (M.). Het Koninklijk
Lyceum Aalst (1864 - 1881 - 1981).
Bijdrage tot de geschiedenis van het Kon. Lyceum. Aalst, 1981, 71 p.

Dit gedenkschrift komt op zijn tijd om het beeld van de onderwijsstructuur
te
Aalst in pluralistische zin te vervolledigen. Na de nog lopende, nu al monumentale
studie over het St. jozefscollege de monografie gewijd aan het St. Maarteninstituut
en de gemeentelijke Muziekschool,
komt nu een afdeling Rijksonderwijs
aan bod.
Als onverdroten
vorser heeft M. Van De Steen moeilijk bereikbaar archiefmateriaal grondig onderzocht.
Voor het algemeen informatief kader steunt hij op de verslagen van het stadsbestuur.
Het weinig
bekend
archief
met name dat van de "Ligue de
l'Enseignement"
te Brussel levert heel wat nieuwe gegevens. Disparaat en heterogeen noemt de auteur dit bronnenmateriaal.
Alles dient in dit geval geschift en geklaseerd. Veel problematischer
nog is het fonds "Archief en Museum van de socialistische Arbeidersbeweging".
Belangrijk materiaal - tot op heden helemaal niet bewerkt -komt uit de privéhoek. De "Ecole Moyenne" kreeg met name steun van invloedrijke liberale zijde.
Het eigenlijk schoolarchief van de "Ecole Moyenne" geraakte verloren.
Zonder de schooloorlog
kan men de stichting en beperkte ontwikkeling
van
deze rijksschool niet begrijpen. "De Denderbode"
fulmineert onafgebroken
tegen
de Ketterse invloeden.
De auteur situeert dit stuk cultuur terecht in de socio-economische
context
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van de 19de eeuw. Deze ontwikkeling
kon niet geëvalueerd zonder kennis van de
innovaties - al in de Franse tijd - met eigen organisatie van de arbeid, kortom van
de eigen economisch-sociale
structuren.
Parallel hiermee had de auteur kunnen wijzen op de laïcisering in het onderwijs en het culruurleven. Toneelrepetities
en voorstellingen - toen al van zogeheten
libertijnse strekking - ook in de volkstaal hebben mogelijk sporen nagelaten bij een
bepaald deel van de progressieve bourgeoisie.
Grondiger wordt de periode geanalyseerd na 1930 ook en vooral op het politiek vlak. Een en ander moet de rol belichten van de Aalsterse liberale kringen.
Bekend is dat deze sterk gewonnen waren voor scolarisatie. De industrie had nu
eenmaal behoefte aan geschoold personeel... Zeker zocht men ook naar middelen
om de alles overheersende
invloed van de Kerkelijke instellingen te doorbreken.
Binnen die dimensie bereidt de "Association libérale d'Alost" het kader voor
tot de stichting van het Lyceum. Ook en vooral de lokale loge m.n. "Le Réveil" zal
de nodige stuwkracht
verlenen. Mogen wij hier vermelden dat "Het Land van
Aalst" plaats heeft ingeruimd voor een baanbrekende
studie over de maçonnieke
beweging in Aalst. Ruim de gelegenheid dus om deze bevindingen te toetsen aan de
studie van M.V.D.S.
.
Terloops verwijzen we hier in dit verband ook naar de familie WAROCQUE
uit Mariemont die eveneens uit de maçonnieke gezichtshoek op eigen inriatief en
met financiële inzet, een indrukwekkend
net beroepsonderwijs
heeft uitgebouwd in
diezelfde periode.
Auteur wijst tenslotte op de ideologische eigenheid van diegenen die deze
Rijksschool promoveerden
en zij die er rechtstreeks aan verbonden waren. Deze
eigenheid hoeft geen rem te betekenen op "een klimaat van openheid en democratie
en wederzijds respect".
L.D.R.
VAN

HILLE (W.). Een bron voor de genealogie:
Vlaamse Stam, 16e jg., 1980, p. 434-442.

"tontinaire

lijfrenten".

Onder de storters van een som komen verscheidene Aalstenaars voor nl. Franciscus M.H. Van den Broucke Es. Joannes Baptist; Barbara J.c. Terlinden fa.
Romani; Bernardus F.]. Van Wambeke Es. Joannes F.; Ignatius A.M. Luyckx fs.
Jacobus R. en Franciscus ].0. Van der Donckt fs. Guillielmus. Deze lijst gaat over
de jaren 1784 en 1786.
VEROUGSTRAETE-MARCQ
(H.), SMEYERS (M.) en VAN SCHOUTE
(R.).
Usages relati]s aux volets de triptyques flamands au XVle siècle. Quelques
exemples pris dans l'ceuure de Pierre Coeck d'Alost. In: Bijdragen tot de Geschiedenis van de Kunst der Nederlanden.
Opgedragen aan Prof. Em. Dr. ].K.
STEPPE, Leuven, 1981, p. 307-318,
+ afb.
Een interessante kunsthistorische
bijdrage over het werk van de belangrijke
Renaissanceschilder
die uit het Land van Aalst is gesproten.
L.R.
APPELTERRE
POPLEMONT
(L.). Aanvullingen
en verbeteringen
In: Vlaamse Stam, jg. 17, 1981, p. 263-266.
Op 22 december 1533 werd Aerr van Happaert,
poorter te Antwerpen ingeschreven.

VOOr

het geslacht

afkomstig

Happoert.

van Appelrerre,

als

H.V.1.
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BALEGEM
DE SMET (L.). De Sint-Mareinusparochie
studie. jaarboek
van het heemkundig
44-57.

te Balegem. Demografisch-historische
genootschap Land van Rode, 1981, p.

De gegevens afkomstig van een status animarum van 1755 zijn hier geordend
en bewerkt. Kritische en goed uitgewerkte studie. Toch zou meer aandacht moeten
besteed worden aan de tabellen. Voorbeeld: op p. 46 heeft men keuze tussen 1922
en 1928 inwoners; op p. 47 wordt het 1921 inwoners en ten slorte op p. 53 1909
inwoners!
V.I.H.
BRAKEL
DE CLERCQ (Ch.). Twee vrolijke koewachters in het Brakelse. Gent, Koninklijke
Bond der Oostvlaamse Volkskundigen,
en Brakel, Boekhandel J. Braeckman,
1981,96 blz. (voorwoord van G. Van Huffel en nawoord van R. van der Linden).
Charles De Clercq vertelt op gemoedelijke wijze, met een ondertoon van milde
humor, over een paar van zijn jeugdjaren aan de vooravond van de eerste wereldoorlog. Hij haalt anekdoten
aan en beschrijft de fratsen die hij als negenjarige
knaap samen met zijn vriendje, evenals hijzelf een "rostekop" , heeft uitgehaald op
de Brakelse buiten, op de boerderij te Sint-Maria-Oudenhove,
op de dorpsschool
die zij voor het eerst leerden kennen.
Het boekje is een aaneenschakeling
van kwajongensstreken,
maar door hun
levensechtheid en de situering in een voor de meeste lezers reeds "historisch verleden", is deze pretentieloze
publikatie én aangenaam
om lezen én een getuigenis
over de nog landelijke dorpsgemeenschap
van rond de eeuwwisseling.
S.D.L.
DELCOURT
(A.). Le Pottelberg et La Houppe
que du cercle culturel des collines-hainaut,

à travers les àges. 4 vents. périodin° 27, décembre 1981, p. 3-25.

D'Hoppe, de welbekende wijk van Vloesberg, maakt administratief
deel uit
van Henegouwen en heeft nooit tot het Land van Aalst behoord; sensu strictu hoeft
een publikatie over de geschiedenis van de Pottelberg en D'Hoppe hier dus niet besproken te worden. Daar deze wijk echter in wezen Vlaamstalig is en het Brakelbos
met D'Hoppe en de Pottelberg feitelijk één geheel vormt, hebben we gemeend dat
dit artikel van de hand van A. Delcourt wel degelijk in deze bibliografie mag worden vermeld.
De auteur overloopt in deze eerste bijdrage - er is een vervolg voorzien - de
belangrijkste periodes en gebeurtenissen
uit de geschiedenis van de Pottelberg en
D'Hoppe tot vlak na de Eerste Wereldoorlog.
Achtereenvolgens
wordt een korte,
wetenschappelijk
gefundeerde paragraaf gewijd aan de prehistorische en Romeinse
bewoning en de Middeleeuwse
problemen rond de heerlijkheden Lessen en Vioesberg die eeuwenlag als "Terres de Débat" een juridisch twistgebied zijn geweest
tussen Henegouwen en Vlaanderen.
Feitelijk heeft slechts de 19de eeuw werkelijk
belang voor de geschiedenis van D'Hoppe, vermits rond 1816 aldaar enkel nog
maar één boerderij en een jachtpaviljoen
stond. A. Delcourt beschrijft verder de
groei van de bewoning op D'Hoppe, de aanleg of verbetering van wegen, de stichting en ontwikkeling
van de kapelanie, de toeristische uitbouw voor de Eerste
Wereldoorlog.
Als besluit van dit eerste gedeelte legt A. Delcourt de klemtoon op twee punten. D'Hoppe behoort historisch tot het Romaanse Vloesberg, maar als gevolg van
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de toeristische ontwikkeling
op het einde van de vorige eeuwen de inwijking van
enkele (?) Vlaamse families uit naburige gemeenten werd de tweetaligheid
op
D'Hoppe bevorderd: de evolutie van een levende taal is een feit en een taalgrens
vastleggen is een hersenschim.
In het begin van de 20ste eeuw was D'Hoppe een
gekend toeristisch centrum, maar zonder vernieuwde infrastructuur
zal deze mooie
plek in de roekomst niet de ontwikkeling
kennen waarop het terecht aanspraak
mag maken.
S.D.L.
DENDERHOUTEM
LIEVENS (R.). Ruzie tussen Denderhouten en ldegern om een pastoor.
In: Mededelingen
heemkring Haaltert, jg. 1, nr. 2 p. 13-14, nr. 3 p. 5-7.
Toen de inwoners van Denderhoutem
hun nieuwe pastoor te Idegem gingen
afhalen werden ze door de woedende Idegemnaars op stokslagen onthaald.
H.V.1.
DENDERLEEUW
GUYOT (G.). Le dernier prelat et la fin de l'abbaye de [ette-Dilegem.
In: Graafschap Jette, jg. 12,1982,
p. 3-22.
André De Maeght, geboren te Brussel, was onderpastoor
te Denderleeuw
hij in 1789 rot 53ste abt van jerte-Dielegem
verkozen werd.

toen
H.V.1.

DENDERWINDEKE
COSIJNS (M.). H. Lambertus, kapel, bos, historiek en heden.
In: Mededelingen van de heemkundige kring van Pollare, jg. 2, 1981, p. 1-3.
Te Denderwindeke
wordt de H. Lambertus nog altijd aanroepen
tegen de
koortsen, lamheid en andere kwalen. Enkele folkloristische gebruiken worden vermeld.
H.V.I.
DE COCK

(P.). Geschiedenis van Denderu/indeke.

z.p.,

1962, 32 p.

Deze gedrukte brochure bevat een overzicht van de nationale geschiedenis
vanuit een dorp als Denderwindeke
gezien. Deels folkloristisch,
deels geschiedkundig is het werk een compilatie van bestaande literatuur. De brochure wordt thans
opnieuw verspreid.
H.V.I.
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