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DE 'GESCHIEDENIS
VAN DENDERWINDEKE.

DEEL I :
DE VROEGSTE GESCHIEDENIS

(TOT CA. 1100)

D. VAN DE PERRE
R. VAN HAUWE

INLEIDING .•

We zullen in een reeks artikelen de geschiedenis van Dender-
windeke van voor de Franse Revolutie behandelen. De eerste bij-
drage gaat over Denderwindeke vanaf de Romeinse tijd tot ca.
11 00 . Vanaf 1100 zijn schriftelijke getuigenissen courant aanwe-
zig. Voor die datum zijn er geen documenten beschikbaar.
Archeologie en toponymie zijn de belangrijkste hulpmiddelen om
het beeld van het vroegste Denderwindeke op te bouwen. Die
vroegste geschiedenis schrijven is soms op eieren lopen. Om tot
een coherent beeld te komen moet men grote hypothesen uitbeu-
wen op het soms smalle fundament van de feitelijke gegevens. We
hebben getracht het juiste evenwicht te behouden tussen hypo-

Volgende afkortingen zijn in de tekst gebruikt:
ADN: Archives départementales du Nord (Rijsel)
AGN: Algemene Geschiedenis der Nederlanden (2de uitgave)
AN: Oorkonden abdij Ninove (Beveren, RA, Abdij Ninove)
ARA: Algemeen Rijksarchief (Brussel)
B: Beaupré (Ronse, RA, Beaupré)
LB: Landboek van Denderwindeke van 1672 (Beveren, RA. Wedergrate)
LL: Lalaing, renteboeken Kruikenburg (Brussel, ARA, Lalaing)
R: Renteboek Wedergrate van 1482 (Kortrijk, RA, Plotho)
RA: Rijksarchief (Beveren, Gent, Kortrijk)
SA: Stadsarchief (Gent, Ninove)
TP: Twintigste penningkohier: Denderwindeke (Gent, SA)
TW: M. GYSSELING, Toponymisch Woordenboek van Belgie, Nederland,

Luxemburg, Noord-frankrijk en West-Duitsland, 1960.
V: Cartularium Vicoigne (Rijsel, ADN, Reeks 59 H)
WP: Wettelijke Passeringen Wedergrate (Beveren, RA, Wedergrate)

* Met dank aan de heer H. Van Isterdael voor de hulp bij de opzoekingen en de
heer 1. Van Durme voor de deskundige toponymische adviezen.
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these en feitelijkheid. 'We zijn er ons ook van bewust dat de ge-
schiedenis van Denderwindeke niet kan worden geschreven, zon-
der een grondige kennis van de geschiedenis van de aangrenzende
dorpen, zonder een inzicht in het verloop van de gebeurtenissen in
de ganse regio. Die geschiedenissen zijn nauwelijks of niet voor-
handen. Wij hebben onze opzoekingen om praktische redenen
beperkt tot Denderwindeke. Hopelijk kunnen we dit werk later
uitbreiden tot andere dorpen, om zo tot een meer regionale
synthese te komen.

I. HET INSTITUTIONEEL EN GEOGRAFISCH KADER

1. Institutioneel

Denderwindelee is sinds 1978 een deelgemeente van de Stad
Ninove (1). De parochie van Sinr-Pieter heeft dezelfde grenzen als
die van de vroegere zelfstandige gemeente van Denderwindeke. De
parochiegrenzen lijken vanaf de oorsprong tot vandaag onveran-
derd te zijn gebleven. De heerlijkheid van Denderwindeke had tij-
dens het Ancien Régime dezelfde begrenzing. Van 1486 tot 1796
was Denderwindeke een onderdeel van het Land van Wedergrate.
Dat Land, dat in 1736 tot baronnie werd verheven, was een leen
van de Wetachtige Kamer van Vlaanderen (Gent). Denderwin-
deke was de hoofdplaats en de zetel van de schepenbank van het
Land van Wedergrate. Benevens Dendérwindeke maakten er ook
Appelterre-Eichern, Poll are en Neigem deel van uit. Voordien
waren genoemde dorpen afzonderlijke heerlijkheden, elk met een
eigen leenverhef en schepenbank. Weliswaar bestond ook voor
1486 reeds een band tussen Appelterre-Eichem, Neigem en Den-
derwindeke. Vanaf de 13de tot het midden van de 15de eeuw
heerste immers het herengeslacht met de naam 'van Wedergrate'
zowel over Denderwindeke als over N eigem en Appelterre-
Eichem. Diezelfde heren bezaten vanouds ook het Brabantse
Meerbeke. Zowel de geschiedenis van Denderwindeke als die van
Meerbeke, Appelterre-Eichem, Neigem en Poll are is dus met de
naam "Wedergrate" verbonden. De naam Wedergrate is afkom-
stig van een burcht, gelegen op het grondgebied van Denderwin-

(1) Algemene overzichten van de geschiedenis van Denderwindeke bieden F. DE
POTTER en ]. BROECKAERT, Dendenoindeke, in Geschiedenis van de
Gemeenten van Oost- Vlaanderen, Vijfde reeks, dl. 1, Gent, 1895 en P. DE
COCK, Geschiedenis van Denderwindeke, Denderwindeke, 1962. Dit laatste
werkje ruim verspreid in Denderwindeke is vanuit wetenschappelijk oogpunt
waardeloos.



195

Afb. 1. Denderwindeke
Voornaamste wegen, waterwegen en reliëf.
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deke nabij de Dender (2). Maar meer nog dan die burcht is het
kasteel van Neigem over de eeuwen heen de residentie geweest van
de "van Wedergrates" of van hun opvolgers (achtereenvolgens de
Goux, de Boussu, de la Pierre, van Cauteren en Plotho) .

•Sinds wanneer dekt de naam Denderwindeke de werkelijk-
heid van het huidige dorp en duidt die de huidige territoriale
omschrijving aan? Vanaf de 7de à 8ste eeuw, met het ontstaan van
de parochie en het domein, lijken zich de contouren van het hui-
dige dorp af te tekenen. Voordien, in de Romeinse en vroeg-
Merovingische tijd bestond de naam Windeke reeds, maar niet het
huidige dorp. Deze bijdrage gaat dieper in op die ontstaansge-
schiedenis.

2. Geografische context: landschap, bodemgesteldheid, grenzen

Denderwindeke heeft een oppervlakte van 1523 ha. of 1200
bunder. Daarmee is het een van de grootste dorpen van de streek.
Het inwonersaantal schommelt de laatste jaren rond de 3200. Met
de aanleg van de steenweg Ninove-Edingen en de bouw van een
nieuwe kerk in 1838 veranderde de fysionomie van het dorp gron-
dig. Denderwindeke ziet er voor de oppervlakkige bezoeker als
een banaal 19de-eeuws steenwegdorp met lintbebouwing uit.
Maar eens men de steenweg verlaten heeft, komt men in een ander
Denderwindeke terecht, in dat van de talrijke gehuchten, de open
kouters en de groene beekvalleien.

Denderwindeke ligt in het afwateringsgebied van de Molen-
beek (3). De vallei heeft een asymmetrisch V-patroon. De noord-
oostkant heeft een steile flank met onder meer het Neigembos. De
zuidwestkant, die het grondgebied van Denderwindeke beslaat,
bestaat uit een zachthellend leemplateau dat doorsneden wordt
door enkele kleine depressies. Talrijke bronnen vormen zich op de
plaatsen waar de ondoordringbare kleilagen dagzomen. Zij voe-
den de beekjes die alle in zuidwest-noordoostrichting lopen, met
name de Moensbroekbeek of Elsbeek, de Lavondelbeek met haar
twee zijtakken (de Hernhofbeek en de Meersvoordebeek) en de
Vlaanderen- of Lieferingebeek. De beekvalleien liggen tussen een
hoogte van 20m (het laagste punt bij de monding van de Lavon-
delbeek) en 40 m (de bronnen liggen zelfs nog iets hoger). De natte

(2) D. VAN DE PERRE, De berg en het hof van Wedergrate in Denderu/indeke,
in Het Land van Aalst, 38, 1986, nr. 5-6, p. 245-265.

(3) Een landschappelijke en bodemkundige beschrijving biedt A. LOUIS, Verkla-
rende tekst bij het kaartblad Denderu/indeke 100E (Bodemkaart van Belgie),
Gene, 1965.
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onderkant van de vallei'hellingen zijn uitstekende hooilanden. De
alluviale bodems zijn moerassig en begroeid met elzen en populie-
renaanplant. De langgerekte heuvelruggen tussen de depressies
bereiken een hoogte van 40 à .60 m. Het zijn droge leem- of zand-
leembodems, bouwland van de beste kwaliteit. Het hoogste punt
van Denderwindeke ligt op 70 m. In Neiken op de Heirbaan, bij
de grens met Nieuwenhove. Daar bevonden zich eertijds steen-
groeven waaruit Ieperiaanse zandsteen gedolven werd. Net over
de grens ligt het Geitebos. Plaatselijke toponiemen (ten Ede, de
Heide, de Gheete) verwijzen naar woeste heidebegroeiing (4).

Een apart landschappelijk en geologisch gegeven is de steil-
oplopende flank van de Dendervallei in het gehucht Roost. De
Dender bevindt er zich op 15 m. In de flank, die snel klimt tot 70
m, ontspringen enkele kleine beekjes die rechtstreeks in de Dender
uitmonden. Daar bevinden zich drie kleine, prachtige bronbossen
(o.m. het Lambrechtsbos).

De rest van Denderwindeke biedt een landschap van hetzelfde
type; lichtheuvelend met een gelijkmatige afwisseling van drogere
akkergronden met nattere weidegronden, een open landschap
regelmatig onderbroken door de gesloten begroeiing van moeras-
sen en broeken. Tot hetzelfde landschappelijk en hydrografisch
geheel als Denderwindeke horen ook Pollare, Lieferinge en het
zuidwestelijk deel van Meerbeke. Zandbergen, Nieuwenhove,
V ollezele en Oetingen horen reeds tot een ander hydrografisch net
en hebben andere geologische karakteristieken. De heuvels zijn er
hoger, de bossen talrijker, de leemgronden natter.

De grenzen van Denderwindeke met Pollare en Meerbeke zijn
kunstmatig en niet gebaseerd op een natuurlijke barrière. Dat zijn
wel de grenzen met Zandbergen (beek), Nieuwenhove (weg), Vol-
lezele en Oetingen (beek). De grens met Lieferinge is tendele
natuurlijk (weg), tendele kunstmatig. Een zeer apart geval vormt
de ingewikkelde grensstructuur rond het kasteel van Neigem. De
grens met Vollezele en Oetingen vormt thans nog de provincie-
grens met Brabant. Tijdens het Ancien Régime was dit de grens
tussen het graafschap Vlaanderen en het graafschap Henegouwen.
Ook de grens met Meerbeke was eertijds een landsgrens, namelijk
die tussen Vlaanderen en Brabant. Denderwindeke hoorde, samen
met de aangrenzende dorpen Neigem, Lieferinge, Pollare, Zand-
bergen en Nieuwenhove, tot het stuk Rijksvlaanderen (Land van
Aalst) ten oosten van de Dender. Een stuk Vlaanderen, dat geo-
grafisch en "landschappelijk eerder bij Brabant thuis hoort. Den-

(4) Geite of Cheece is afgeleid van heet, heed, heide
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derwindeke lag in een strategische uithoek van Vlaanderen (een
drielandenpunt). Zijn grenzen hebben ook die van het oude
Vlaanderen, Brabant en Henegouwen bepaald. Een reden te meer
waarom de geschiedenis van Denderwindeke een biezondere aan-
dacht verdient.

II. DE ROMEINSE KOLONISATIE

1. Het wegennet

De kolonisatie van Gallië door de Romeinen, gestart met de
veroveringen van Julius Caesar, kreeg vanaf de eerste eeuw vaste
gestalte. Bij die kolonisatie speelde de aanleg van een nieuw
wegennet een belangrijke rol. Vanuit militair, bestuurlijk en eco-
nomisch oogpunt hadden de Romeinen goede verbindingen tussen
de steden en militaire centra nodig (5). Een grondige recente stu-
die van de kolonisatie van de streek tussen Dender en Zenne is niet
voorhanden.(6). Het belangrijkste centrum van de streek was toen
ongetwijfeld Asse. Het was een knooppunt van grote wegen.
Daarheen liep ook de grote weg Bavai-Asse. De weg werd in het
midden van de eerste eeuw aangelegd. Op die weg, 8 km ten oos-
ten van Denderwindeke, lag Kester (Castrum), een Romeinse
vicus. Bewoningssporen zijn er aanwezig vanaf de eerste tot het
einde van de 3de eeuw (7). Aanduidingen dat Kester een leger-
kamp is geweest zijn niet voorhanden.

Hoe was Denderwindeke met de belangrijke weg Bavai-Asse
verbonden? Een oude weg die op het huidige grondgebied van
Denderwindeke loopt, is de weg die in de middeleeuwen "de grote

(5) Een overzicht van de Romeinse kolonisatieperiode biedt E. VAN DOORSE-
LAER, De Romeinen in de Nederlanden, in AGN, 1, 1981, p. 22-98. Een
overzicht van de literatuur betreffende Romeinse vondsten vindt men in M.
BAUWENS-LESENNE, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige
vondsten in Oost- Vlaanderen en M. DESITTER, Bibliografisch repertorium
der oudheidkundige vondsten in Brabant (Oudheidkundige repertoria IJ en
11I),Brussel, 1962 en 1963.

(6) Die studie bestaat wel voor de streek tussen Leie en Schelde: F. VERMEU-
LEN, Kelten, Romeinen en Germanen tussen Leie en Schelde, in Heemkring
Scheldeveld, Jaarboek 18, 1989, p. 3-117.
Een overzicht maar van oudere datum biedt wel R. BORREMANS, De streek
van Halle, van de voorgeschiedenis tot de vroege middeleeuwen, in Verhande-
lingen van de Kon. Geschiedkundige en Oudheidkundige Kring van Halle,
Nieuwe Reeks, 4, 1964.

(7) Voor de weg Asse-Bavai en Kesrer zie R. BORREMANS, o.c., p. 42-44 en 5'1-
62. JUI.!I, J .)_ill j;L"t 'IJ .\,:,•• t":J "'~. ,..) l) I} JJ!:.}.) 1-'
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Afb. 2. Situering van de Romeinse villa en het Merovingisch grafveld t.o.v. de
oude wegen.
1. Gallo-Romeins puin
2. Merovingische graven
I. Romeinse weg Windeke-Kester
11. Via regia (oude baan Asse-Moerbeke)
111. Schapenbaan (middeleeuwse baan van Brussel naar Geraardsbergen)
(kaart met aanpassingen overgenomen uit L. BEECKMANS en G. WELLE-
MANS, Het Merovingische grafveld van Denderwindeke, in Vobov-info, 1985,
nr. 20, p. 5).
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baan van Geraardsbergen naar Brussel" werdgenoemd. De weg
wordt thans gevormd door de aarden baan die van Neigem naar
de Linkebeekstraat loopt, de"Minnenhofstraat en verder de veld-
baan doorheen de Kortenboskouter naar de herberg de Kroon toe.
De weg doet het dorpscentrum van Denderwindeke niet aan en
vormt de grensscheiding met Lieferinge. Hij is dus ouder dan het
ontstaan van de dorpen. J. Lindemans en J. Verbesselt spreken
van een Nervische schapenbaan, die vanuit het Brusselse vanaf de
Zenne naar de Dender liep en zo verder naar Doornik en Boulogne
(8). Deze weg kruiste de baan Bavai-Asse te Gooik en verbond zo
Denderwindeke met Asse. Hoewel geen Romeinse baan in de
strikte zin, zal deze pre-Romeinse weg ook in de Romeinse tijd
gebruikt zijn geweest.

Een tweede oude weg is de huidige Heirbaan. In 1254 werd
hij een via regia genoemd "een koninklijke baan die leidt van Win-
deke naar Meerbeke" (9). Middeleeuwse koninklijke banen waren
in de regel oude Romeinse wegen. H. Roosens suggereert in zijn
artikel over de Romeinse villa van Denderwindeke, dat er ook
archeologisch bewijsmateriaal zou zijn voor de Romeinse aanleg
van de Heirbaan (10). Wij blijven iets skeptischer. Vraag is, wat
verbond die weg in de Romeinse tijd met wat. Het zuidelijk trace
is ook nu nog makkelijk herkenbaar. Het loopt haast kaarsrecht
naar Atembeke-Moerbeke (11). Vanaf Nieuwenhove valt het
trace van de Heirbaan met dat van de al genoemde schapenbaan
samen. Het trace ten noorden van Meerbeke is minder duidelijk.
A. Wauters zag het via Pamel en Borchlombeek naar Asse lopen
(12). De meeste interpretatoren, ook Roosens, namen nadien de
visie van Wauters over. H. Vangassen ziet in de weg Asse-
Meerbeke-Moerbeke niet een Romeinse weg, maar eerder een
onderdeel van het Nervische wegensysteem. De Nerviërs legden
hun wegen aan op de hoge heuvelkammen, parallel met de rivier-
lopen (13). Hebben de Romeinen tussen Meerbeke en Denderwin-

(8) J. VERBESSELT, Het domein van de abdij van Nijvel in West-Brabant, Brus-
sel, 1957, p. 18-23; R. BORREMANS, o.C., p. 36-37.

(9) J. DE SMET, Corpus Chronicorum Flandriae, 2, Brussel, 1841, p. 812.
(10) H. ROOSENS, De Romeinse villa van Dender.windeke, in Eigen Schoon en

De Brabander, 26, 1943, p. 204-208. Roosens vermeldt inzage van de resul-
taten van een onderzoek van de opgravingsdienst in 1908 maar geeft verder
geen details. .

(11) Ook in Moerbeke zijn er Romeinse vondstmeldingen, zie M. BAUWENS-
LESENNE, o.c.

(12) A. WAUTERS, Histoire des environs de Bruxelles, 1, Brussel, 1855, p. 298.
(13) H. VANGASSEN, Geschiedenis van Ninoue, i, 1948, p. 23; ook BORRE-

MANS, o.c., p. 37, ziet deze baan als pre-Romeins.
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deke een gedeelte van een oude rivierweg gebruikt en gemoderni-
seerd? De benaming via regia komt in middeleeuwse teksten alleen
voor het stuk Meerbeke-Denderwindeke voor. Dat ook deze weg
ouder is dan het ontstaan van het dorp is duidelijk. Ook hij loopt
bezijden en niet doorheen het dorpscentrum.

Roosens bestempelt nog een andere weg als Romeins, met
name de oude weg van Denderwindeke naar Kester. Vanaf Vree-
kom via Heetvelde en het oude dorpscentrum van Oetingen (thans
de Heirbaan) is het rechtlijnige trace ook vandaag makkelijk te
volgen. Opgravingen te Kester hebben bewezen dat de weg er met
de grote Romeinse baan van Asse naar Bavai een kruispunt
vormde, dat in een gelijkaardige techniek is aangelegd (14). Som-
migen zien in het stuk Kester-Denderwindeke een onderdeel van
de grote Romeinse baan van Tongeren via Kester en Velzeke naar
KasseI (15). Wij zien er daarentegen slechts een diuerticulum in
van louter locaal belang. Mogelijk is dit stuk speciaal aangelegd
om de villa van Denderwindeke te verbinden met de belangrijke
verbindingsas Asse-Bavai. Immers zowel de vicus Kester, de villa
Denderwindeke als de weg Kester-Denderwindeke dateren van de
eerste eeuw. Hoe verliep het trace van deze Romeinse baan op het
grondgebied van Denderwindeke? Wij veronderstellen dat het
trace samenvalt met' de loop van de huidige wegen, met name de
Linkebeekstraat, de Edingse steenweg en de voormalige Kerkhof
straat (thans Neuringen). Hield die Romeinse baan op bij de krui-
sing met de Heirbaan? Of liep ze verder door naar Zandbergen of
naar Pollare en Ninove? Is de weg naar Zandbergen (via Renders-
tede) of naar Pollare (via Neuringen) als Romeins te bestempelen?
Het gaat om twee oude, holle wegen. Zowel te Zandbergen, Pol-
lare als Ninove zijn er Romeinse vondsten gedaan. Een verbinding
in de Romeinse tijd over de Dender heen is dus niet uitgesloten.
Mogelijk gaat het om pre-Romeinse paden, die ook in de

(14) R. BORREMANS, o.c. p. 43.
(15) R. BORREMANS, o.C., p. 44-47 geeft een volledige beschrijving van de weg

Kasse1-Tongeren via Kester. Het trace vanaf de Dijk over Kester tot Velzeke
noemt hij hypothetisch. Hij volgt daarin de mening van J. MERTENS, Les
routes romaines de la Belgique, (Archeologica Belgica, nr. 33), 1957, p. 21-
36. Ook in een recentere studie als die van E. WITTE (e.a.), Geschiedenis
van Vlaanderen, van de oorsprong tot heden, Brussel, 1983, p. 17 duikt de
weg Tongeren-Kester-Kortrijk op. Voor ons berust een eventueel Romeins
trace Denderwindeke-Ve1zeke (via Pollare of Ninove) op louter fantasie. De
meeste interpretatoren leggen de weg Tongeren- Velzeke-Kassel noordelijker
en laten hem over Asse en ten noorden van Aalst lopen. Zie M. ROGGE, Een
bijdrage tot de studie van het Gal/a-Romeins wegennet in de streek tussen
Schelde en Dender, in Helinium, 11,1971, p. 124-153.
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Romeinse tijd gebruikt 'Zijngeweest, maar niet om grote Romeinse
routes in de strikte zin (16).

Denderwindeke (en omstreken) was in de Romeinse tijd zeker
niet bedekt met een ondoordringbaar Kolenwoud, zoals vaak
wordt voorgesteld. De streek was goed ontsloten door een aantal
grote" Nervische banen en kleinere wegels. Op dat Nervische
wegennet werd door de Romeinen de weg Kester-Denderwindeke
ingeënt. Toch is het merkwaardig dat de kruispunten van die
wegen noch in de Romeinse tijd, noch nadien bewoning hebben
aangetrokken. De Romeinse villa werd langs de baan naar Kester
ingeplant, niet aan een kruispunt (zie afb. 2). Die villa is bepalend
gebleven ook voor de localisatie van het middeleeuwse dorpscen-
trum. Het wijst erop dat Denderwindeke in de Romeinse tijd geen
uicus was zoals Kester, maar slechts een landgoed, een villa.

2. De Romeinse villa

Tenminste één Romeinse villa lag op het grondgebied van het
huidige Denderwindeke. Een villa is het gebouw dat het centrum
vormde van een Romeins landgoed of fundus. Voor het bestaan
van die villa zijn ei afdoende archeologische en toponymische
bewijzen. Bij de aanleg van de tramlijn Ninove-Leerbeek in 1906
stootte men op het Kerkveld op een zware funderingsmuur (17).
Men vond op die plaats een grote Romeinse kruik met daarin een
bronzen borstbeeld van de godin Minerva (zie afb. 3). Het beeldje
moet op het einde van de 2de eeuw gemaakt zijn en mogelijk was
het een onderdeel van een wagendissel. Op dat Kerkveld had
voordien H. Van Wilder vijf Romeinse munten gevonden, date-
rend van de eerste tot de derde eeuw. Ook vandaag nog liggen de
stukken Romeinse dakpannen op het Kerkveld ruim gezaaid. Een
grotere opgravingscampagne in 1907-1908 om de funderingen
van de villa bloot te leggen gaf weinig resultaat. Wel vond men
veel los puin, waaronder stukken van een hypocaustumpijler.
Toch meende de archeoloog Roosens dat er voldoende argumen-
ten aanwezig waren om het bestaan van een villagebouw te veron-
derstellen.
(16) H. VANGASSEN, O.e., p. 46 en J. DE BROUWER, Geschiedenis van Pol-

lare, Lede, 1973, p. 1.
(17) Voor de villa en een beschrijving van de Romeinse vondsten in Denderwin-

deke zie H. ROOSENS, O.c.,; A. DE LOE, Fouilles en urt tertre à Santber-
gen, in Annuaire S.A.B., 11, 1889, p. 28-32; F. CUMONT, Pièce de Bronse
ornée d'un buste de Minerve découuerte en Flandere, in Annales S.A.B., 21,
1907, p. 293-303; G. CUMONT, Vestiges d'une habitation de l'epoque
Gallo-Romaine à Rhode-Sainte-Agatbe, in Annales S.A.B., 24, 1910, p. 16-
25; Fouilles à Denderwindeke, in Annales S.A.B., 24,1910, p. 201.
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Afb. 3. Bronzen beeld van Minerva (einde 2de eeuw)
Dit Gallo-Romeins brons (0,22 cm hoog, 17 cm breed) was mogelijk het koppe-
lingsruk van een wagendissel. Het werd op 25 sept. 1906 op het Kerkveld te Den-
derwindeke opgegraven. Het was verstopt in een aarden kruik. Beeldje en kruik
zijn geschonken aan de Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel.
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De Romeinen verdeelden de goede landbouwgronden in de
bezette gebieden aan oudgedienden van de staat. Zo ontstonden
talrijk fundi. Toponiemen van het type persoonsnaam + (i)acum
zouden samenhangen met de oprichting van fundi, aldus L. Van
Durme (18). Denderwindeke is zo een -acumnaam. De Gallo-
Romeinse naam Venetiacum is samengesteld uit de persoonsnaam
Venetius en het achtervoegsel -acum. Venetiacum betekent dus
"eigendom toebehorend aan Venetius" (19). Fundi waren in de
regel omtrent 60 ha. groot en vormden een Romeinse kadastrale
omschrijving. Windeke was in de Romeinse tijd dus geen dorp,
maar de naam van de eigendom van een grootgrondbezitter. Het
villagebouw lag tussen het huidige Kerkveld en de steenweg (de
oude Romeinse baan naar Kester). Bij dat hoofdgebouw moeten
we ons een aantal kleinere wooneenheden van slaven bijdenken,
zodat het Romeinse Windeke het karakter moet gehad hebben van
een klein gehucht.

Kende Denderwindeke nog andere fundi (20)? In het begin
van de 20ste eeuw heeft de Brusselse Vereniging voor Archeologie
in de Meersvoordebeekvallei naar nog andere villa's gezocht,
maar zonder resultaat (21).

3. Diverse vondsten

De verhalen over andere Romeinse vondsten te Denderwin-
deke zijn verward en moeilijk controleerbaar, omdat ze meestal
steunen op mondelinge getuigenissen. We vermelden een kleine
vaas uit de 3de eeuw, beschreven door Roosens (22), toen in het
bezit van G. Van Wilder en gevonden op het Kerkveld, een vaas

(18) L. VAN DURME, Toponymie van Velzeke-Ruddershove en Bocbaute, 1,
Gent, 1986, p. 223-227; M. GYSSELING, TW, 1121-1123. Ook Lennik,
Gooik Zellik en ZuIlik zijn -iacumtoponiemen.

(19) Volgens M. GYSSELING, TW, p. 263 is Venetius een Latijnse vorm vande
Gallische persoonsnaam Wenetios, die is afgeleid van de volksnaam Yeneti of
Wenden.

(20) We hebben lang geaarzeld om in het toponiem Beleke (Hilino de Beleke, V
1262) of Belicque (Ten Belicque, R 1482) een tweede Gallo-Romeins topo-
niem van het -iacumtype te zien. Beleke, thans Belink of Bulink ligt langs de
Heirbaan, dicht bij Nieuwenhove. Theoretisch zou Beleke afkomstig ~unnen
zijn van Billiacum (persoonsnaam Bellius + acum}-. Maar een afleldmg,van
het Germaanse 'belek' in de verbogen vorm 'beleke , 10 de betekenis van om-
sloten, omheinde ruimte' ligt meer voor de hand.

21. A. DE LOE, O.C., p. 31-32.
(22) H. ROOSENS, o.C., p. 207.
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uit de verzameling van E. De Deyn (23), gevonden nabij de brug
over de Lavondelbeek, een rnunststuk uit de eerste eeuw, gevon-
den in dezelfde nabijheid (24). Als meest recente vondsten dienen
een muntstuk uit de eerste eeuw vermeld te worden, gevonden in
de Rijstraat en een maalsteen, gevonden op het Kerkveld (25).

DOevondstmeldingen in de Dendervallei vormen een verhaal
apart. De Dooriksberg is een indrukwekkende tumulus op het
gehucht Roost, nabij de Dender. Te Pollare was tot bij de recht-
trekking van de Dender een gelijkaardige tumulus gelegen. Voor
de enen ging het mogelijk om Romeinse grafheuvels, voor anderen
om elementen van een Romeinse verdedigingslinie (26). De Loë
liet op de Dooriksberg opgravingen doen en vermeldt veel
Romeins bouwpuin. Ook de berg van Pollare zou Romeins puin
bevat hebben, aldus een mondelinge getuigenis aan De Loë
gedaan. Bovendien had men ten tijde van de rechttrekking van de
Dender in het Gewat (halverwege Pollare en Zandbergen)
Romeinse tegulae gevonden. Volgens de Loë waren de tumuli
zeker geen "mottes féodales". Nu hebben wij reeds eerder aange-
toond dat het juist wel om de middeleeuwse burchtmotten ging,
van respectievelijk de burchten van Wedergrate en Pollare (27).
Heeft De Loë middeleeuws bouwpuin voor Romeins genomen,
was er herbruikmateriaal in die burchten aanwezig of zijn die
burchten gebouwd op plaatsen waar voordien een Romeins
gebouw stond? Die laatste interpretatie lijkt ons, gelet op de lig-
ging van de motten in het moerassig en weinig toegankelijk over-
stromingsgebied van het Denderalluvium, weinig waarschijnlijk.
Ook moet men er mee rekening houden dat de Dender met zijn bij
wijlen zeer sterke stroming materiaal kan hebben afgezet, dat van
elders komt. .
(23) A. DE LOE, o.c., p. 32; ROOSENS, o.c., p. 206.
(24) G. CUMONT, Monnaies trouvées aux enuirons de Ninoue, in Annales

S.A.B., 19, 1905, p. 482.
(25) Het muntstuk werd gevonden in 1943 en draagt de beeltenis van keizer

Nerva (1ste eeuw). De maalsteen werd onlangs gevonden en is overgebracht
naar het Gallo-Romeins museum van Velzeke (Zottegem).

(26) A. DE LOE, Enquête au sujet de /'existence et de la dispatation d'un tertre à
Pollaere en ID Fouilles en un tertre à Santbergen. in Annuaire S.A.B., 9,
1898,p.27-28 en 28-32. A. VAN DOORSELAER, Repertorium van de
begraafplaatsen uit de Romeinse tijd in Noord-Gallië, dl. I: België, Brussel,
1964, p. 256 neemt de tumuli op als mogelijke Romeinse begraafplaatsen. C.
LANÇKMAN, Gal/o-Romeinse vondsten in de Denderstreek (ms. seminarie
archeologie RUG), 1943, p. 6-7, verdedigt de hypothese van een Romeinse
verdedigingslinie op de Dender. J. DE BROUWER, o.c., p. 1 neemt deze
hypothese over.

(27) D. VAN DE PERRE, De berg en het hof van Wedergrate ... , p. 245-249; 10,
De ijzeren brug van Pol/are, in Het Land van Aalst, 41, 1989, p. 201.
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Samenvattend kunnen we- met zekerheid stellen dat er in de
nabijheid van het Kerkveld, dicht bij de huidige steenweg en de
overgang van de Lavondelbeek, gedurende drie eeuwen constant
Romeinse bewoning is geweest. Daar concentreren zich de belang-
rijkste vondsten, daar lag een fundus die de naam Venetiacum
(Windeke) droeg. De andere sporen van Romeinse aanwezigheid
elders te Denderwindeke zijn te sporadisch, onsamenhangend of
twijfelachtig om er veel conclusies uit te trekken.

4. Einde van de Romeinse kolonisatie

Wanneer trok zich de Romeinse kolonisator uit onze streek
terug? De tweede helft van de 3de eeuw wordt als het breekpunt
beschouwd. Invallende Germaanse stammen desorganiseerden het
gebied dat economisch ontwricht werd. Voor Velzeke en Kester
lijken de jaren 260-267 de ineenstorting van het Romeinse gezag
te hebben ingeluid (28). Ook voor Denderwindeke zijn er geen
vondsten die na 250 dateren. De Romeinen trokken zich terug op
hun forten achter de linie Keulen-Bavai. Ten noorden daarvan
hielden ze enkele militaire steunpunten in stand en schakelden de
Germanen in als foederati of laeti. Dat" Denderwindeke na 250
volledig verlaten zou zijn geweest, lijkt onwaarschijnlijk. Dat in
de streek talrijke Romeinse toponiemen zijn blijven voortleven als
Gooik, Lennik, Kester, Windeke wijst er op dat een geromani-
seerde bevolking haar naamtradities heeft kunnen doorgeven aan
de Germaanse invallers, door wie zij geassimileerd is geworden.
Hoe dat proces verlopen is, is een andere zaak. Waarschijnlijk is
kort na 250 de exploitatie van het villadomein stopgezet en is het
villagebouw naderhand tot puin vervallen. De autochtone bevol-
king (of een gedeelte daarvan) moet ter plaatse gebleven zijn.
Waarschijnlijk verbleven zij in enkele woningen die gegroepeerd
stonden aan de huidige steenweg. Dat gehucht moet de naam tra-
ditie van Windeke hebben voortgezet. Of er zich voor 406 reeds
Germaanse infiltranten te Windeke gevestigd hebben is niet uit te
maken. Alleszins is bij de grote Germaanse invallen in de 5de
eeuw Windeke wel een aantrekkingspool geweest voor de nieuwe
kolonisators.

(28) M. ROGGE en L. VAN DURME, Archeologisch museum van Zuid-Oost-
Vlaanderen, Algemene Brochure, Zottegem, 1987, p. 45-46 en 65-67; R.
BORREMANS, o.c., p. 2.
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lIl. DE FRANKISCHE KOLONISATIE

1. Denderwindeke en de taalgrens

In 406 doorbraken de Germanen massaal de Romeinse Rijnli-
nie. Ten gevolge daarvan kwamen de volkeren in Noord-Gallië in
beweging. De Salische Franken die zich als foederati van de
Romeinen in Texandrie (de Kempen) gevestigd hadden, verhuis-
den naar de vruchtbare leemstreek in het zuiden en vestigden rond
Doornik en Kamerijk kleine koninkrijkjes. In 486 versloeg Chlo-
dowich (Clovis) de laatste Romeinse stadhouder van het noorden
te Soissons. Hij bekeerde zich tot het christendom en wist tussen
het Kolenwoud en de Loire een groot Merovingisch rijk uit te bou-
wen, de kern van het latere Frankrijk.

De Salische Franken romaniseerden. Waarschijnlijk vormden
zij slechts een aristokratische minderheid in een dichtbevolkte
streek die de taal en de zeden van de Romeinen had weten te
bewaren. Zo werd het Frans, de taal van de Franken, een
Romaanse taal. Vooral onder de as Keulen-Bavai greep dat rom a-
nisatieproces plaats.
. In de loop van de Sde en 6de eeuw volgden nieuwe massale

invallen, o.m. van de Saksen via de kust. De nieuwe invallers
bevolkten vooral het noordelijke gebied van het huidige België.
Hun numeriek overwicht op de autochtone bevolking, die boven-
dien minder geromaniseerd was dan de zuidelijke, maakte dat hun
taal het Germaans bleef. Zo tekende zich een taalgrens af met
tweetalige menggebieden langs beiden zijden van de grens. Gelei-
delijk aan werden de taalgebieden gehomogeniseerd. Maar tot de
8ste eeuw bleef er in Zuid-Oost-Vlaanderen en West-Brabant een
Romaans relictgebied bestaan, dat tot in Asse reikte. De weg
Bavai-Asse blijkt dus een sterke romaniseringsas geweest te zijn,
die taai weerstand bood aan de germaniseringsdruk (29).

Sporen van Romaanse invloed vindt men nog steeds in de
toponymie van onze streek (30). Er is de overlevering van tweeta-
lige plaatsnamen (Galmaarden-Gammerages, Zullik-Bassilly)
(31). Er zijn toponiemen met Romaanse klankevolutie (Ninove en
Loots) (32). Er is de overname in het Germaans van Gallo-

(29) Voor het ontstaan van de taalgrens en aanverwante kwesties zie M. GYSSE·
LING, De geschiedenis van onze taal, in Twintig eeuwen Vlaanderen, 9,
Hasselt, 1978, p. 12-29. ID, Germanisering en taalgrens, in AGN, 1,1981,
p. 104-115.

(30) ID, TW, p. 1140·1141.
(31) ID, Germanisering en taalgrens ... , p. 114.
(32) H. VANGASSEN, Twee plaatsnamen in Ninoue, in Handelingen van de
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Romeinse plaatsnamen (Zellik, Lennik, Gooik, Kester). Dit
laatste is ook voor Denderwindeke het geval. Venetiacum, in de
laat-Romeinse tijd reeds in de datiefvorm verstard tot Wenetiaco,
evolueerde in zijn Germaanse vorm tot Wenteka (33). H. Vangas-
sen meende in de dubbelvorm Windeke- Winti, die in de l2de
eeuw voorkomt, een aanwijzing te zien voor een vroegmidde-
leeuwse tweetaligheid te Denderwindeke (34). L. Van Durme ziet,
met meer argumenten, in Winti eerder een vorm die ontstaan is
door verfransingsdruk in de 12de en 13de eeuw (35). De Ger-
maanse uitgang -eca (of ica) werd vervangen door de gelijkaardige
Romaanse uitgang -i (of y). Zo ontstond uit Went-eca of Went-ica
Went-i (zoals Go-ica Go-y werd). Die verfransingsdruk ging uit
van kerkelijke en adellijke kringen, die meestal hun thuisland in
het Romaanse gebied hadden. Denderwindeke werd inderdaad
eeuwenlang bestuurd vanuit Kamerijk (bisdom), Vermand en
Vicoigne (parochie) en Silly (heerlijkheid). Voorbeelden van
andere Germaanse toponiemen, die een verfranst doublet kregen,
vinden wij bij Wedergrete-Contrecuer en Rist-Risoy (36).

De oudste, geschreven attestatie van de naam Denderwindeke
is inderdaad Germaans van vorm. "Wenteka super fluvium
Thenra" (Windeke op de Dender), zo staat het in het Gentse Liber
Traditionum van 1035 (37). Dat Liber biedt een pseudo-origineel
afschrift van de schenkingstekst van de villa Denderwindeke aan
de Gentse Sint-Pietersabdij in 896 (38). In datzelfde boek wordt
tevens Scheldewindeke vermeld, ook onder de vorm Wenteka,
hier naar een authentiek document uit 995 (39). Het I l de-eeuwse
Wenteka klimt dus op tot eenzelfde 10de, mogelijks 9de-eeuwse

Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, 14,1949, p. 215;
M. GYSSELING, Oostvlaamse plaatsnamenproblematiek, in Mededelingen
van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven, 26, 1950, p. 22-23; D.P.
BLOK, De Toponymie als bron voor de historische geografie, mogelijkheden
en beperkingen, (Bronnen voor de historische geografie van België), Brussel,
1980,p.54.

(33) M. GYSSEUNG, TW, p. 1130.; L VAN DURME, Toponymie ... , p. 223-
, 240.

(34) H. VANGASSEN, o.c., p. 214.
(35) L VAN DURME, Toponymie ... , p. 234.
(36) D. VAN DE PERRE, De Berg en het Hof van Wedergrate ... , p. 263-265

Rist is een oude arrestatie van Rijst (thans Rijstraat).
(37) A.FAYEN, Liber traditionum sancti Petri Blandiniensis, Cartulaire de la uille

de Gand, Gent, 1906, p. 53-54.
(38) D. VAN DE PERRE, Onderzoek naar de echtheid van de schenkingsakte van

Denderwindeke in het Liber traditionum van de Gentse Sint-Pietersabdij, in
Het Land van Aalst, 41, 1989, p. 161-177.

(39) A. FAYEN, o.c., p. 97.
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vorm. De Romaanse vorm Winti verschijnt voor het eerst in 1123
voor Scheldewindeke en in 1138 voor Denderwindeke, telkens in
een Kamerijkse tekst (40).

De Romaanse vorm werd van de 12de tot de'17de eeuw cou-
rant gebruikt, ook in de abdij te Ninove. Bij Scheldewindeke is die
Romaanse vorm veel minder aanwezig. In 1592 komt de
Romaanse vorm Winti (ook Wenti, Winthi of Winthy) een laatste
keer voor, nadien verdwijnt hij definitief ook bij de fransspreken-
den. Hetzelfde verschijnsel zien we voor Contrecoeur dat ook in
dezelfde periode in onbruik geraakte (41).

De Germaanse vorm Wenteka evolueerde later tot Windeca,
Windeke of Windicke. Onder Brabantse invloed werd die afgekort
tot Windeek, Windick of het dialectische Winnik (42). Ook de
verfranse scriptie Wiendeque (R 1482) of Windicq komt spora-
disch voor.

2. Nieuwe namenmodes, nieuwe nederzettingsstructuren

De invallende Franken deden nieuwe namenrnodes ontstaan.
De taalkundigen proberen een stratigrafie in de toponiemen aan te
brengen (43). Zulke stratigrafie laat toe de opeenvolgende vesti-
gingsgolven enigszins te reconstrueren. Tot de oudste Frankische
namenlaag horen de toponiemen eindigend op -(in)iacas (thans
-aken, -ignies). Oudenaken is daar een voorbeeld van. Maar de
meeste van deze toponiemen situeren zich meer zuidwaarts. Zij
zijn typische voorbeelden van de symbiose van de Germaanse en
Gallo-Romeinse plaatsnaamtradities in het door de Franken vero-
verde Gallië. De bovengrens van de -iacasnamen geeft ongeveer de
Merovingische taalgrens weer (44). De uitgangen op -ingja,

(40) M. GYSSELING, TW, p. 263 en 825; D. VAN DE PERRE, De schenkings-
oorkonde van het altaar van Denderwindeke aan de abdij van Vermand, in
Analecta Praemonstatensia, 1990, fase. 1-2, p. 54-59.

(41) MECHELEN, AARTSBISSCHOPPELIJK ARCHIEF, Kamerijk, R9.
(42) L. VAN DURME, Toponymie ... , p. 236.
(43) Zie vooral M. GYSSELING, TW, Synthese, p. 1123-1129; ID, Nederzet-

tingsnamen in de Nederlanden, Noord-Frankrijk en Noord-west-Duitsland,
(Taalgrens en Kolonisatie, 4), Leuven, 1969, p. 1-34. ID., Inleiding tot de
toponymie, vooral van Oost- Vlaanderen, in Naamkunde, 10,1978, nr. 1-2,
p. 1-23. Door het werk van Gysseling is de stratigrafie van J. Lindemans gro-
tendeels achterhaald. Lindemans rekent bv. de ringahairntuunesv tot de oudste
en noemt de -inga(s)namen recenter. Zie J. LINDEMANS, Toponymische
Verschijnselen geografisch bewerkt, De -beem namen en -ingeformaties en De
-zele en -bouenamen, (Nomina Geographica Flandrica, Studien, V), nrs. 1 en
3,1940 en 1954; ID, De Frankische kolonisatie in Brabant, in Eigen Schoon
en De Brabander, 17,1934, p. 1-6; 10, Een Saksische vestiging in Brabant,
in Eigen Schoon en De Brabander, 31, 1948, 1-7.
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-ingum, -ingas, (thans -ingen, -ange) zijn in Germaans gebied de
tegenhangers van de -iacasnamen. Oetingen en Herfelingen zijn
twee voorbeelden (45) . Vervolgens heeft zich vooral in de 7de
eeuw vanuit Pas-de-Calais in noord-oostwaartse richting het
-ingqhaimsuffix verspreid (thans -ingen, -egem, e(n)ghien). Hier-
van zijn Lieferinge en Idegem representanten (46). Mogelijk zijn
door de -ingahaimgolf ook oudere ingjatoponiemen omgevormd.
In al de genoemde gevallen wordt steeds het suffix aan een Ger-
maanse persoonsnaam toegevoegd.

Daarnaast zijn er de talrijke namen eindigend op -haim (thans
-hem, -em, -om). De oudste -haimnamen zijn diegene waarin een
Germaanse persoonsnaam of volksnaam aanwezig is (Gottem,
Latem). De -haimnamen met een appellatief of adjectief (Houtem,
Vlekkern) kunnen zowel van vroege (Sde), als van latere datum
zijn (tot 10de eeuw).

Een equivalent voor -haim is -sali (thans -zelei, zowel met de
betekenis van zaal als van hut. De laatste betekenis wordt met de
vestiging van veetelers in verband gebracht (bv, Vollezele). Het
suffix-hofa (-have) zou slechts productief geworden zijn vanaf de
8ste eeuwen eerder nederzettingen uit de Karolingische tijd aange-
ven.

Ook namen op -beek, -hout, -berg kunnen tot de Merovingi-
sche tijd opklimmen. Maar om dit uit te maken moet men over
oude, geschreven getuigenissen kunnen beschikken, waarin de uit-
gang -becca, -bulta of -berga voorkomt (bv. Merbecca).

De toponymie biedt ons geen sluitend kriterium, maar toch
een bruikbaar hulpmiddel, vooral de -ingja, -ingahaim en -
haimnamen, om de door de Franken nieuwgevormde nederzettin-
gen te localiseren en te dateren. Voor Denderwindeke komen we
volgens genoemde toponymische kriteria tot zes toponiemen die
wijzen op nieuwe vroegmiddeleeuwse nederzettingen, met name
drie -ingabaim- en drie -haimnamen (zie infra) (47).

(44) M. GYSSELING, TW, p. 1124; -iacas is gevormd naar analogie van de
-iaconamen.

(45) -Ing is een patronymisch suffix dat een toehorigheid uitdrukt; met -ja, -um of
-as wordt een plaatsaanduiding aangegeven; de combinatie betekent dus
zoveel als: bij de lieden van ...

(46) -lngahaim zou zich gevormd hebben naar analogie van het Romaanse -iaca
curie; de combinatie betekent: de woning van de lieden van ...

(47) Voor Denderwindeke zijn er heel weinig attestaties ouder dan 1300. We laten
dus alle -berg, -hout, -beek, -broek, en -meerstoponiemen buiten beschou-
wing; één -ingahaimtoponiem (Hemelveerdegem) nemen we niet in aanmer-
king (zie noot 54); een -zeleroponiern is niet voorhanden.
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3. De gehuchten

De Franken vestigden zich in familieverband onder het gezag
van de stamvader. Enkele boerderijen vormden een gehucht, dat
vaak de naam droeg van de stamvader. De gehuchten werden bij
de akkers ingeplant, die naar het gehucht genoemd werden. Bij
elke kleine nederzetting hoorde een dries, een gemene weide waar-
op 's nachts het vee bijeengebracht werd. Overdag werden de var-
kens de bossen ingedreven en begraasde het vee (vooral geiten en
schapen) de woeste heidegronden. Grootvee (koeien en paarden)
waren in mindere mate aanwezig. Daarvoor waren goede meersen
en hooilanden vereist. Elk gehucht had in de regel een eigen
begraafplaats. De Merovingische landbouwbedrijvigheid vereiste
dus een landschappelijk gedifferentieerd en gemengd milieu (48).

4. De domeinen

Reeds in de Merovingische tijd ontstond een aristokratische
bovenlaag van grootgrondbezitters. De koningen betaalden hun
ambtenaren of vergoedden hun krijgers met een beneficium, een in
bruikleen gesteld stuk grond van het koninklijk bezit oi fiscus, dat
zijn oorsprong vond in het in beslag genomen Romeinse staatsbe-
zit. Stamhoofden streefden omwille van dat beneficium de
koninklijke dienst na. Zo onstonden de grote domeinen. Kleinere
bestaande hofcentra werden gaandeweg door de grote domeinen
opgeslorpt. Die hofcentra werden de speerpunten voor de christia-
nisering, zodat zich uit het domein vaak de primitieve en zeer uit-
gestrekte moederparochies ontwikkelden. De gedecentraliseerde
gehuchtenstructuur evolueerde vanaf de 7de en Sste eeuw tot de
gecentraliseerde domeinstructuur met een hof en een kerk als cen-
trum. Door opsplitsing en afsplitsing ontstonden later uit het
grote domein, kleinere dorpseenheden. Inmiddels was ook het
beneficium erfelijk geworden en was de aristokratie van groot-
grondbezitters uitgegroeid tot een gesloten klassen van geboorte-
adel (49).

(48) M. ROGGE en L. VAN DURME, Archeologisch museum van Zuid-oost-
Vlaanderen, Algemene Brochure, Zottegem, 1987, p. 70·77; B. SLICHER
VAN BATH, De agrarische geschiedenis van West·Europa 500·1850,
Utrecht, 1960, p. 62-85; D.P. BLOK en A. VERHULST, Landschap en
bewoning tot circa 1000, in AGN, 1,1981, p. 116-164; F. DRUSSART, Les
villages de "dries" en Basse et Moyenn.e Belgique, in Tijdschrift van de Belgi-
sche Vereniging voor Aardrijkskundige studies, 44, 1975, nr. 2, p. 239-248;
FL. GANSHOF en D.P. BLOK, De sociale structuren in de Merovingische en
Karolingische tijd, in AGN, 1,1981, p. 216-224; A. VERHULST, Nederzet-
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5" Het Merovingische grafveld en de twee centrumgehuchten
Windeke en Bouchoutdries

Voor Denderwindeke levert ons niet de toponymie, maar de
archeologie het duidelijkste bewijs van vroegmiddeleeuwse bewo-
ning' In 1906 werd bij de aanleg van de tramlijn op het Kerkveld
op de plaats waar men de Romeinse vondsten deed, op restanten
van een Merovingisch grafveld gestoten. De grafgiften werden
onlangs door L. Beeckmans en G. Wellemans gedateerd (50). Het
gaat om een tiental voorwerpen (aardewerk, glaswerk, wapens)
die gedateerd worden tussen einde 5de en einde 7de eeuw. Inlich-
tingen omtrent de aard van het begraven ontbreken. De grafgiften
zijn vergelijkbaar met andere vondsten in grafvelden uit het Schel-
degebied. Saksische invloed lijkt aanwezig. Dat begraven werd in
de puinen van de Romeinse villa is een veel voorkomend fenomeen
(51).

Dicht bij die begraafplaats moet een stabiele Merovingische
nederzetting hebben gelegen. Twee sites komen daarvoor in aan-
merking. Het gehucht Windeke en de Bouchoutdries. Het Mero-
vingische Windeke situeren wij aan de steenweg tussen de Lavon-
delbeek en de huidige kerk, dus aan de voormalige Romeinse weg.
Het gehucht Windeke continueerde ongetwijfeld de bewoning van
de Romeinse villa en zette ook de Gallo-Romeinse naamtraditie
ervan voort. Waarschijnlijk hebben zich Franken te Windeke
gevestigd, aangetrokken door de cultuurgronden van de voorma-
lige villa, en is de autochtone bevolking door de nieuwe geassimi-
leerd geworden. Nabij Windeke situeren zich enkele Windeketo-
poniemen: het Grote en Kleine Windekeveld, de Windekemeers (R
1482), de Windekestraat. (WP 1545). Windeke lijkt in de vroege
middeleeuwen te zijn uitgegroeid tot een uicus, een wijk, geken-
merkt door een dorpsysteem. Een dominerende hoeve is er afwe-

tingsnamen in de vroege middeleeuwen historisch benaderd, in (Taalgrens en
Kolonisatie, 4), Leuven, 1969, p. 35-46.; 10, Het Landschap in Vlaanderen
in historisch perspectief, Antwerpen, 1965; D.P. BLOK, De Franken in
Nederland, Bussum, 1974.

(49) F. GANSHOF en D.P. BLOK, Instellingen in de Merovingische en Karolin-
gische tijd, in AGN, 1, 1981, P. 231-264.

(50) L. BEECKMANS en G. WELLEMANS, Het Merovingische grafveld van
Denderu/indeke, in Vobov-info, 1985, nr. 20, p. 1-7.

(51) H. ROOSENS, De Merovingische begraafplaatsen in Belgie, Repertorium,
(Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Verhandeling
5), Gent, 1947; A. VAN DOORSELAER, De Merovingische beschaving in
de Scheldeuallei, (Handelingen internationaal colloquium Scheldevallei),
1981.
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Afb. 4. Bouchoutdries en omgeving.
Deze kadasterkaart ui 1814 biedt een goed zicht op de eigenaardige structuur van
de Bouchourdries. In de driehoek gevormd door de twee valleien en de oude baan
Ninove-Edingen bevonden zich de reservegronden van het domein.
(GENT, RA, Kaarten en plans, nr. 2782/3)
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zig en het Windekeveld' heeft geen grote blokparcellering bewaard
(52).

Aan de noordrand van het Kerkveld, ten oosten van Win-
deke, ligt de Bouchoutdries (thans verbasterd tot Bokkendries).
Rond de dries liggen vier grote velden, waarvan de grote blokpar-
cellering tot vandaag afleesbaar is: het Kerkveld, Kruisveld, Grote
en Kleine Bouchoutveld en Vrijthof Bij de dries lagen in de mid-
deleeuwen twee grote hoven, het Hof van Vermans en het Bou-
chouthof (zie infra). Rond de dries heeft zich weinig bewoning
ontwikkeld, omdat het grootgrondbezit dat daar verhinderd
heeft. De dries zelf is het knooppunt van locale wegen en ligt bui-
ten het circuit van de grote Nervische, Romeinse of middeleeuwse
banen. Het toponiem Bouchout wijst op de aanwezigheid eertijds
van een beukenbos. Het Bouchoutveld is waarschijnlijk ontstaan
door ontginning. De toponiemen Kerkveld en Kruisveld kunnen
maar ontstaan zijn na de christianisering. Vrijthof wijst op de aan-
wezigheid van reservegronden van het domein.

Hoe en wanner is de dries ontstaan? Was hij aanvankelijk de
gemene weideplaats van het gehucht Windeke, die nadien tot ves-
tigingsplaats van het domeincentrum is uitgegroeid? De dries had
in de middeleeuwen de functie van dorpsplein. Daar werden de
markten gehouden. Het was gemene grond. Merkwaardig is de
duidelijke ruimtelijke scheiding tussen enerzijds de dorpsgronden
(het Windekeveld), alle gelegen ten westen van de oude Romeinse
baan en de hofgronden, alle gegroepeerd ten oosten van die baan
in de driehoek gevormd door de Hemhof- en Lavondelbeek (zie
afb. 4). De gronden van de beste kwaliteit zijn die op het Winde-
keveld (Aha), gevolgd door die op het Bouchoutveld en Vrijthof
(Aca) en vervolgens die op het Kerk- en Kruisveld (Ada) (53).
Blijkbaar bestond de vicus Windeke eerst en is pas nadien naast
Windeke het domeincentrum ontstaan, dat nieuwe gronden heeft
moeten ontginnen. Dat kan ook verklaren waarom het domein
Windeke is genoemd, naar de naam van de vicus, en niet Bou-
chout, naar die van de dries.

We verbinden dus het bestaan van het grafveld met het vroeg-
middeleeuwse gehucht Windeke. Mogelijk heeft de bouw van een
kerk in die vicus het einde van het grafveld ingeluid. Het domein-
centrum aan de dries lijkt ons eerder uit een latere (Karolingische)
tijd te stammen.

(52) Alleen het Windekeveld bestaat nog als toponiem.
(53) Bodemkaart van Belgie, Kaartblad lOOE Denderwindeke.
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Afb. 5. Hunegem (thans Renderstede) met de dries volgens de kadasterkaart van
1814 (GENT, RA, Kaarten en Plans, nr. 2782/3)
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6. Andere nederzettingen

Denderwindeke kende in de vroege middeleeuwen een grotere
bewoningsdichtheid dan in de Romeinse tijd. De toponymie geeft
ons hiertoe aanwijzingen. Naast Windeke en Bouchout kennen we
nog zes andere toponiemen die op Frankische kolonisatie wijzen
(54).

Vooral de hoge en droge leem- of zandleemplateau's tussen
de Dender en de Heirbaan hebben een grote aantrekkingskracht
uitgeoefend. Daar situeert zich Hunegem (Hunsenghiem, V
1236, thans Renderstede) (55). Op Hunegem stond in de middel-
eeuwen een belangrijk hof met berg en omwalling (zie afb. 5).
Vanuit Hunegem moet nadien Nederbunegem ontstaan zijn
(thans verbasterd tot Neuringen). Dicht bij Hunegem ligt Stebbin-
gen (Steubinghen, AN 1~04) (56). Hunegem en Stebbingen waren
twee driesnederzettingen (57). In dezelfde zone, dicht bij de Steen-
bergdries aan (thans Flierendries) ligt Vlekkem (Vlachem, B 1522;
Vlechem, WP 1576). Vlekkern was tot in de 17de eeuw een veld-
naam, maar is thans als toponiem uitgestorven. Mogelijk werd het
door het gehucht Steenberg opgeslorpt. Dit kolonisatiegebied
loopt verder uit naar Pollare (Steenberg en Roe) en Meerbeke
(Schalkem) toe. Sommige gehuchten liggen te paard op de grens-
scheidingen van de huidige dorpen. Zo ligt de dries van Stebbin-
gen op Denderwindeke en het veld op Pollare. Hetzelfde geldt

(54) Het toponiem Hemelveerdegem (oudste vermelding 1398) is niet opgeno-
men. Het betreft een meers gelegen aan de Dender tussen Pollare en Zandber-
gen. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat in het moerassig overstromings-
gebied van de Dender zich in de vroege middeleeuwen een nederzetting heeft
gevormd. Ook geen enkele wegeninfrastructuur wijst in die richting. Waar-
schijnlijk is dit toponiem later ingevoerd.

(55) Hunegem komt van Huntzinga haim en betekent: woning van de lieden van
Huntso. Het toponiem Hunegem is in de streek veelvuldig aanwezig (vgl.
Huizingen, Huissignies, Hunnegem in Geraardsbergen en Huisegem in Liede-
kerke. Waarom Hunegem in de 14de eeuw Renderstede werd, zie H. VAN-
GASSEN, Geschiedenis van Ninoue, 1, Ninove, 1948, p. 61.

(56) Stebbingen komt van een persoonsnaam (Steubo?) + ingahaim. Voor de
oudste vermelding BEVEREN, RA, Abdij Ninove, Supplementen, doos 1.

(57) De Hunegerndries (oudste vermelding AN 1304) bleef bewaard tot de Franse
Revolutie (zie afbeelding 4); De Stebbingendries is nog afleesbaar in het hui-
dige wegenpatroon.

(58) Vlekkern is samengesteld uit vlak + heem. Dicht bij Vlekkem op de heuvel-
flank boven het Lambrechtsbos ligt ook het thans nog gangbare toponiem
Teekom (Teckem, LL 1613). Daar ook 'thecken' in oudere bronnen meer-
maals voorkomt, moet Teekom waarschijnlijk afgeleid worden van 'het hek-
ken' in de betekenis van het koutergat. Om die reden hebben we Teekom niet
als vroegmiddeleeuws toponiem weerhouden.
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Afb. 6. Vroegmiddeleeuws landschap en bewoning.
De aba-gronden zijn droge leemgronden, de aca-gronden nattere leemgronden; de
lca-gronden zijn droge zandleembodems (volgens de bodemkaart).
A: Windeke
B: Bouchout; BI Heddenhove; B2 Smedehove
C: Hunegem; Cl Nederhunegem
D: Stebbingen
E: Vlekkern
F: Houtem
G: Vrekkem
H: Pantegem
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voor de Steenberg, een gehucht dat zich over beide dorpen uit-
strekt en waarvan de dries eveneens aan de grensscheiding lag.
Een bewijs dat deze gehuchten ouder zijn dan de dorpsvorming?

Een ander kolonisatiegebied bevindt zich op de heuvelrug
tussen de Lavondel- en de Lieferingebeek. Daar situeren zich de
toponiemen Vrekkem (Wrechem, V 1219), Houtem (Houthem, R
1482) en Pantegem (Panteghem, R 1482) (59). Houtem leeft nog
voort als veldnaam (Groot en Klein Houtemveld) maar is als
gehucht verdwenen. Vrekkem is nog steeds de vestigingsplaats
van een groot gelijknamig hof. Pantegem is thans de naam van een
klein bosje, dicht bij Neigem gelegen. Sporen van een gehucht
aldaar zijn er niet meer. Aanwijzingen dat met de drie genoemde
toponiemen een dries verbonden was, zijn er evenmin. Bij dit
gebied sluit Lieferinge aan, dat zich wel tot een centrum met dries
ontwikkeld heeft.

7. Algemeen landschapsbeeld

Zo zijn we in staat in grote trekken het vroegmiddeleeuws
landschapsbeeld van Denderwindeke te reconstrueren (zie afb. 6).
We zien drie grote open zones op de vruchtbare leemplateau's
(aha-bodems), waarop enkele gehuchten zijn uitgezaaid, onder-
ling verbonden door een netwerk van kleine wegels. We hebben
het blok Hunegem-Stebbingen, het blok Windeke-Bouchoutdries
en het blok Houtem-Vrekkem. De grote, oude verbindingswegen
dienden wel als geleiding voor de kolonisators, niet als vestigings-
plaats. De gehuchten liggen wat terzijde de grote wegen, op de
plaats waar de akkers en hoge brongebieden mekaar raakten.
Akkerbouw lijkt de voornaamste activiteit te zijn geweest. Het
hout van de bossen was nog overvloedig voorhanden. Bij
Hunegem-Stebbingen lag het Geitebos, dat toen nog het gehucht
Neiken bedekte (60). Niet ver van Windeke lag een beukenbos-
complex. Daarnaar verwijzen de toponiemen Bouchout, Varen-

(59) Houtem is samengesteld uit hout (bos) + heem. Vrekkem uit wrek (gieri-
gaard) + heem. Pantegem is samengesteld uit een Germaanse eigennaam
(ons niet bekend) + ingaheem. Panregent komt in 1482 als eigennaam voor
(Gillis de Panteghem). Aangezien met Pantegem geen naam van een veld ver-
bonden is, is het niet uitgesloten dat het toponiem Pantegembos dat ook in de
17de eeuw voorkomt, genoemd is naar de naam van de eigenaar en dar her
niet teruggaat op een vroegmiddeleeuws gehucht. M. GYSSELING, TW, p.
786 geeft Pantignies, maar zonder verdere verklaring. .

(60) Het Geitebos fungeerde in 1482 nog als gemeen bos en bedekte dus toen nog
gedeeltelijk het gehucht Neiken. Neiken is een samentrekking van Ten Eiken.
Ook vandaag nog heeft het Geitebos een belangrijk eikenbestand.

:::
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berg en Bosveld. Nabij Vrekkem lag Steenhout (oorspronkelijk
Strihout genaamd) dat bedekt was met de uitlopers van het Volle-
zeelse Steenhoutbos (61). Heidevelden waren er op de uiteinden
van Denderwindeke richting Oetingen (Heetvelde) en richting
Nieuwenhove (Geete). Het grote gebied tussen de Krepeistraat en
de grens met Oetingen en Vollezele was nog niet bewoond en wei-
nig ontgonnen. Het was een gebied bedekt met rijs- en kreupel-
hout afgewisseld met moerassen en broeken. Toponiemen als
Kloosterbos (een uitloper van het Vollezeelse Congobergbos),
Rijst, Kortenbos, Biest, Dashaghe, Meer (Meerkouter, Meers-
voorde) wijzen in die richting. Vroegmiddeleeuwse toponiemen
ontbreken er. Ook het valleigebied bij de Dender moet toen nog
een moerasvlakte geweest zijn, bedekt met grote rietvelden
(Roost).

8. Chronologie

Een exacte chronologie opstellen van het ontstaan van de
gehuchten is onmogelijk. Na Windeke lijken Hunegem en Steb-
bingen de oudste en belangrijkste. De -heemgehuchten lijken
kleine uitzwermingen van latere datum. Of er in de Merovingische
tijd al een hiërarchisch verband bestond tussen de gehuchten is
onduidelijk. Vooral de driesgehuchten lijken als autonome centra
voor landbouwontginning gefungeerd te hebben. Wanneer werd
het grondgebied van Denderwindeke één territoriale omschrij-
ving, één locus waarin verscheidene nederzettingen onder één cen-
traal gezag werden geplaatst? Ons lijkt dit, gelet op de latere
expansie van het domeincentrum aan de Bouchoutdries, niet voor
de 8ste à 9de eeuw geweest te zijn. Moeten we ons dergelijk
domein van in het begin als een gesloten territoriale omschrijving
voorstellen of eerder als een afhankelijkheidsverband tussen ver-
spreide hoeven? Is de gesloten territoriale eenheid pas met de
opkomst van het parochiewezen en de tiendomschrijving ont-
staan? En waar is de oorsprong van de domeinvorming te zoeken?
Is er een koninklijke schenking geweest van fiscusgoed, voorko-
mend van de oude villagronden (62)?

(61) Steenhout of Strihout ligt op de grens van Vlaanderen en Henegouwen. Heeft
de naam Strihout (bos waarom strijd is geleverd) te maken met grensbetwis-
ringen?

(62) Voor de evolutie van het domein in de Merovingische en Karolingische tijd
zie A. VERHULST, Précis d'bistoire rurale de la Belgique, Brussel, 1990, p.
15-42.



220

m. HET TIJDSTIP V1\N DE CHRISTIANISERING

1. Meerbeke en Sinte Berlindis

Meerbeke en Denderwindeke hebben beide een parochiekerk
roegewijd aan Sint-Pieter. De kerken liggen op nog geen drie kilo-
meter van mekaar. Tussen beide centra liep er in de middeleeuwen
een via regia. De christianisering van beide centra lijkt ons één en
hetzelfde probleem te zijn.

Over de kerstening van Meerbeke vertelt ons de Vita van
Sinte Berlindis. Het betreft een hagiografische tekst, ontstaan in
de 2de helft van de 11de eeuw (63). Het is een verklarende legende
geschreven en verteld voor de mensen van die tijd. Het verhaal wil
verklaren hoe het komt dat Meerbeke toen twee kerken had, een
kleine toegewijd aan Sint-Pieter, de oude doopkerk, en een grote,
die parochiekerk geworden was, toegewijd aan Sinte Berlindis,
een locale heilige wiense gebeente men daar vereerde (64). Tevens
wil de Vita de afhankelijkheid van Meerbeke van de abdij van Nij-
vel uitleggen. In de Vita treedt Odelardus op, de vader van Berlin-
dis. Hij is nauw verbonden met de twee machten van die tijd, de
koningsadel en de kerk. Hij is een soort markgraaf die ten tijde
van koning Dagobert een groot gebied tussen Antwerpen en
Condé moest verdedigen tegen invallende Hunnen. Hij is
getrouwd met de zuster van de H. Amandus, Nona, wiens relie-
ken eveneens te Meerbeke vereerd worden. Odelardus had in
Meerbeke een domeincentrum en hij stichtte er de Sint-
Pieterskerk. Om zijn dochter, die niet naar de vaderlijke wens
leefde, te onterven gaf hij zijn domein aan de abdij van Nijvel.
Desondanks behield de dochter haar christelijke deugdzaamheid
en stierf in geur van heiligheid. Na haar dood ontwikkelde zich
een volkscultus tot haar. Wonderen geschiedden zodat 30 jaar na
haar dood een nieuwe, grotere kerk verrees, waarnaar haar relie-
ken werden overgebracht. Tot zover de essentie van het verhaal
dat traditioneel in de tweede helft van de 7de eeuw geplaatst
wordt.

Reeds de Bollandisten hadden door dat het levensverhaal van
Berlindis doorspekt was met onwaarschijnlijkheden. Bekende
anachronismen in het verhaal zijn het vernoemen van het hertog-
dom Lotharingen en van het klooster van Moorsel. De Vita lijkt

(63) De Vita door de Bollandisten is uitgegeven in Acta Sanctorum, februarii, t. 1,
Antwerpen, 1658, p. 378-381. In dezelfde Acta verscheen ook het Mirakel-
boek van Sinte Berlindis, p. 381-384. Ook deze tekst ontstond in de llde
eeuw.
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een vrome legende te zijn, ingekleed in de schablonen waarin de
mensen van de 11de eeuw dachten over vroegmiddeleeuwse hei-
lige maagden, doorspekt met anekdotes en details die de auteur uit
een tijd haalde, die nog in de memorie van de bevolking lag (zoals
de invallen van de Noormannen). In 1934 meende R. Podevijn de
historische tegenstrijdigheden in het leven van Berlindis te kunnen
oplossen door haar levensloop op het einde van de 10de eeuw te
plaatsen (65). De bekende prof. L. Van der Essen nam het stand-
punt van Podevijn kritiekloos over en canoniseerde als man met
groot wetenschappelijk aanzien in zijn artikel over Berlindis voor
de Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques (1934)
de nieuwe datering van Berlindis (66). Slechts één man reageerde
heftig op de nieuwe zienswijze, de scherpzinnige Ninoofse deken
Walters, zelf goed ingewerkt in de materie van de vroegmiddel-
eeuwse christianisatie van de Denderstreek (67). Walters wees op
de zwakheid van de argumentatie van Podevijn. Op welke grond
het ene detail in het leven van Berlindis als historisch onjuist ver-
werpen, en het andere als juist aannemen? Walters wees vooral op
de samenhang tussen het Petruspatrocinium en de missionering
van de H. Amandus. Hij wees op de grote binding van de Den-
derstreek met de Amandusfiguur en hij bleef een zinvol verband
zien tussen de grote missionaris en de stichting van de eerste kerk
te Meerbeke.

Recente studies over patrocinia, zoals die van G. Berings, lij-
ken Walters gelijk te geven (68). Het Petruspatrocinium in de
streek tussen Dender en Leie hangt samen met de missie van
Amandus. Hij predikte en bekeerde in nederzettingen langs rivie-
ren en grote wegen in het vruchtbare leemgebied waar kernen van
Merovingische bewoning dicht gezaaid lagen. Meerbeke en Den-
derwindeke voldoen volkomen aan de typische kriteria voor een
Amandusstichting. In beide gevallen is dicht bij de huidige kerk
een Merovingische begraafplaats aanwezig. Beide kerken liggen
aan een oude Romeinse baan.
(64) Beide kerken bestonden nog in de 15de eeuw. KORTRIJK, RA Plotbo, nr.

338, f. 212.
(65) R. PODEVIJN, Een onzer oudste dorpen in het donkerste tijdperk onzer ge-

schiedenis, Meerbelee-Sint-Berlindis, in Toerisme, 13, 1934, p. 145-152.
(66) L VAN DER ESSEN, Berlinde, in Dictionnaire d'Histoire et de Géographie

eccléstastiques, 8, 1934, kol. 523-524.
(67) J . WALTERS, De eerste geloefspredikers op het grondgebied van het huidige

bisdom Gent, Gent, 1946, p. 25-30; ID, Het leven van Sinte Berlindis en haar
verering te Meerbeke, Ninove, 1948; ID, Wanneer leefde Sint Berlindis van
Meerbeke, in Het Land van Aalst, 1, 1949, p. 129-134.

(68) S. BERINGS, Les patronages de saints dans la va/lée de l'Escaut, in Revue du
Nord, 68, 1986, p. 339-349.
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Maar er is meer. In 870 wordt Meerbeke (Merrebecchi) in het
verdrag van Meersen genoemd als een van de (klooster)plaatsen in
de Branbantgouw (69). Het is dus onwaarschijnlijk dat zich pas
een eeuw later het verhaal van Berlindis zou afspelen en de stich-
ting van de eerste kerk te Meerbeke zou zijn gebeurd. Is Meerbeke
niet ~eeleer het centrum geweest vanwaaruit de christianisering
van onze streek is aangevat? Meerbeke had in de middeleeuwen
een prestige dat geen enkele andere parochie in de omtrek had:
twee kerken, een kapittel met vier kanunniken en vijf kapelanen,
het bezit van een fiertel met de relikwieën van een plaatselijke hei-
lige. Die fiertel trok jaarlijks uit in twee grote ommegangen, één
naar het Nelleken (Sint-Kwintens-Lennik) die bij de terugtocht
ook O.-L.-Vrouwlombeek aandeed en een tweede die via het Ber-
chembos naar de kapel van de Woestijn (Gooik) trok en verder de
parochiekerken van Neigem, Lieferinge, Denderwindeke en Pol-
lare aandeed om uiteindelijk via Ninove (parochiekerk en burcht-
kapel) weer in Meerbeke te belanden (70). Omschrijft die omme-
gang een oud missionerings- en invloedsgebied?

2. Een stichting van de Amandusmissie?

Dat niet alleen Meerbeke maar ook de omliggende parochies
vroeg gechristianiseerd werden en dat de streek een adel had met
een grote Amandusverering kan nog uit het volgende blijken.
In 822 bevestigde keizer Lodewijk de Vrome de schenking van een
aantal mansi te Ninove (Neonifio) aan Elnone, de moederabdij
van Sint-Amandus. Op die gronden zou zich later Herlinkhove
ontwikkelen, een afhankelijkheid van de parochiekerk van
Ninove, die dus ouder dan 822 moet zijn (71). In 896 wordt Den-
derwindeke aan de Gentse Sint-Pietersabdij geschonken, en in 966
Meerbeke aan de abdij van Nijvel, twee stichtingen die met Aman-
dus verband houden (72). Zandbergen zou in de Karolingische
tijd aan de Sint-Pierersabdij van Ronse toebehoord hebben, even-
eens een Amandusstichting (73). Ook de volkslegenden en de
Amanduskerken, die ontstaan zijn na diens dood, wijzen op een
sterke Amandusbinding (74). Die binding moet een grond hebben

(69) J. LAENEN, Kerkelijk en Godsdienstig Brabant, 1, Antwerpen, 1935, p. 58,
62,76.

(70) KORTRIJK, RA, Plotbo, nr. 338, f. 213-214.
(71) H. VANGASSEN, De geschiedenis van Ninoue, 1, p. 63.
(72) D. VAN DE PERRE, Onderzoek naar de echtheid ... , p. 161-177;

MIRAEUS, Opera diplomatica, I, p. 634.
(73) A. CAMBIER, Rothacum sacrum, Ronse, 1989, p. 26,29,75-76.
(74) E. DE MOREAU, Saint Amand, Ap6tre de la Belgique et du Nord de la
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gehad. Van die sterke Amandusbinding getuigt ook de Vita van
Sinte Berlindis door de zuster van Amandus als de moeder van
Berlindis te laten fungeren (wat historisch haast uitgesloten is,
maar in de kern van de boodschap - de binding van Meerbeke met
Amandus - wel waarheid kan bevatten (75). Wij achten het dus
waarschijnlijk dat Meerbeke gechristianiseerd is door de H.
Amandus of een van zijn volgelingen einde 7de eeuw, dat toen de
Sint-Pieterskerk gesticht is, dat Meerbeke een klooster- en missie-
centrum is geweest, vanwaaruit de verdere christianisering van
onze streek is geschied, en dat zeer snel na de stichting van de Sint-
Pieterskerk van Meerbeke, waarschijnlijk door dezelfde missiona-
rissen ook die van Denderwindeke is opgericht (76). De eerste
kerk van Denderwindeke zou dus uit de 2de helft van de 7de eeuw
stammen.

IV. DE VILLA DENDERWINDEKE

1. Het domeinstelsel

Een domein, in het Latijn villa geheten, was in de Karolin-
gische tijd een grootgrondbezit dat volgens een welbepaald
systeem geexploiteerd werd, het domaniaal- of hofstelsel
genaamd. De domeinheer (senior) hield een deel van de grond in
"reserve", d.w.z. dat hij die gronden in volle bezit en eigen beheer
uitbaatte met behulp van slaven (mancipii). Omdat het aantal sla-
ven beperkt was, was hij verplicht het andere deel van zijn gron-
den uit te geven of in "tenure" te brengen. De tenurehouder kreeg
de grond in erfelijk bezit. Hij was echter in ruil verplicht enkele
dagen per week op de centrale domeinhoeve te werken (here-
dienst) enl of leveringen in natura op te brengen. Later werden die
lasten in een geldrente omgezet. Een domeinheer had er belang bij
kolonisten aan te trekken. Het stuk grond dat deze in ten ure had-
den was doorgaans een mansus (± 12 bunder) groot, voldoende
om één gezin te onderhouden. Kleine, vrije boeren gingen in de
onrustige tijden van de 9de en 10de eeuw soms ook een leenver-
houding aan met de machtige domeinheren, in ruil voor bescher-
ming. Zij werden dan wel verplicht hun heer militaire bijstand te

France, Leuven, 1927, p. 289-291, 307-308; j. WALTERS, De eerste
geloofspredikers ... , p. 25-30; S. BERINGS, O.C., p. 440-44l.

(75) E. DE MOREAU, O.C., p. 82-83.
(76) Dat Sinr-Pieterskerken missiekerken waren, zie S. BERJNGS, O.C., 439. Over

de aard van de Amanduskloosters, zie LAENEN, O.C., p. 58-63.
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verlenen. Zo kwam de domeinheer aan de top van een sociale
pyramide terecht met onder zich cijnsplichtigen en leenmannen
(77).

2. De ontwikkeling van het parochiewezen

In het begin van de 9de eeuw kwam de wetgeving op het
parochiewezen tot stand (78). Aan de kerk werd een vast territo-
rium toegewezen waarbinnen tienden konden worden geheven
(een tiende van de opbrengst van het land). De opbrengst van de
kerkelijke tiendbelasting werd in drie stukken verdeeld: een deel
voor de pastoor, een deel voor het kerkgebouw (later de kerkfa-
briek), een deel voor de armen van de parochie (de armen of H.
Geesttafel). Ook diende elke kerk over de dotatie van tenminste
één mansus te beschikken met een hof en vier slaven voor het
onderhoud van de pastoor. Alleen parochiekerken hadden het
recht om te dopen en te begraven. De domeinheren hadden er alle
belang bij een kapel op hun grond op te richten en deze als paro-
chiekerk te laten erkennen. Deze kerken werden als eigenkerken
of privéeigendom aanzien. De domeinheer was de persona, van
rechtswege de eigenaar van de parochie en van al haar inkomsten
(tienden, offergiften). De pastoor werd door hem aangesteld en
kreeg slechts het beperkte loon van een plaatsvervanger. De
ondergeschiktheid van zulke eigenkerken aan het hofcentrum
blijkt ook uit hun inplanting, dicht bij het domeincentrum. Be-
staande vicuskerken werden vaak in een domein geincorporeerd
en tot eigenkerk gemaakt. Eenzelfde usurpatie gebeurde met het
kloosterbezit. Domeinheren stelden zich op als "aduocati", als
beschermers van de kerkelijke gronden, die immuniteit genoten.
Maar ze verdrongen er vaak de oorspronkelijke bezitters en legden
langs de weg van de "advocatia" de grondslag voor hun heerlijk
gezag over dat territorium. De kerkelijke structuren boden dus de
domeinheren een ideaal alibi om de eigen macht uit te breiden
over alle bewoners van een territorium (79).

(77) A. VERHULST, Landbouw, in AGN, 1,1981, p. 166-178; FL. GANSHOF,
De Sociale structuur in de Karolingische tijd, in AGN, 1, 1981, p. 221-224.

(78) J. VERBESSELT, Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de
eeuw, 1, Zoutleeuw, 1950.

(79) L. MILIS, Kerstening en kerkelijke instellingen tot ca. 1070, in AGN, 1,
1981, p. 265-286; Cl-I, PERGAMEN, L'auouerie ecclésaistique beige, des
origines à la période Bourguignonne, Gent, 1907.
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3. De villa Denderwindeke

De oudste tekst over Denderwindeke staat in het Gentse Liber
Traditionum, dat in 1035 door Wichard, de abt van de Sint-
Pietersabdij, is opgesteld (80). Het gaat om een pseudo-originele
oorkonde, waarin verhaald wordt hoe tijdens het tweede rege-
ringsjaar van koning Zwentibold (896) "een zekere matrona Ber-
taida genaamd, haar bezittingen gelegen in de Brabantgouw, in
een plaats (locus) Denderwindeke geheten, schenkt aan het kloos-
ter van Sint-Pieter op de Blandijnberg, met name de heerlijke
gronden (mansum in dominicatu), met de kerk, die is toegewijd
aan Sint-Pieter, en de slaven, bossen, velden, hooilanden, graslan-
den, waters en beken en al wat bij de genoemde zaken hoort". Een
bloedverwant van Bertaida, Isaac mag het vruchtgebruik van het
domein (vil/a) hebben tot aan zijn dood, maar ,hij moet wel voor
het zieleheil van Ingelramnus, de overleden domein heer , 30 pond
zilver schenken om er het altaar van Sint-Piete~ en het graf van
Amalberga mee op te smukken en 20 pond aan de kloosterge-
meenschap, die na Isaacs dood de villa in volle eigendom mag ont-
vangen. Tot zover deze pseudo-originele akte, waarin de Vlaamse
graaf Boudewijn II (879-914) als getuige wordt genoemd.

In de tekst wordt Denderwindeke een locus genoemd en
wordt het bezit van Bertaida als een villa omschreven met een
reserve, bestaande uit een eigenkerk, slaven en domaniale rechten
op de bossen, heidegronden, moerassen. Ook de benaming van de
eigenaars (matrona, senior) zijn de gebruikelijke bewoordingen.
Kortom Denderwindeke wordt er beschreven in de termen die
klassiek zijn voor het Karolingische domein.

Weliswaar stamt de tekst uit 1035 en hebben wij geen enkele
garantie dat abt Wichard op een getrouwe wijze een oudere tekst
uit 896 citeert, zoals hij voorhoudt te doen. In 1035 was Dender-
windeke niet meer in Gents abdijbezit en Wichard wilde met zijn
pseudo-origineel de restitutie van de villa bekomen, wat hem niet
gelukt is. Hij had er wel alle belang bij datgene wat hij terugeiste
exact en maximaal te omschrijven. We mogen op basis van
Wichards tekst dus veronderstellen dat in 1035 Denderwindeke
inderdaad nog als een klassiek Karolingisch domein georganiseerd
was. Nu was het hofstelsel toen al over zijn hoogtepunt heen. Zijn
bloeiperiode lag in de 9de en 10de eeuw, Maar het 11de-eeuwse
domein Denderwindeke zal, zoals zoveel andere domeinen, ook
wel zijn wortels in de vorige eeuwen gehad hebben, zodat we zon-

(80) A. FAYEN, O.C., p. 53-54; D. VAN DE PERRE, Onderzoek naar de echt-
heid ... p. 176-177.
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der veel gevaar ervan mogen uitgaan dat de beschrijving die abt
Wichard van Denderwindeke geeft, inderdaad ook voor de toe-
stand van rond 896 toepasbaar is.

4. Reconsructie van de reservegronden

A) HET DOMEINCENTRUM AAN DE BOUCHOUTDRIES

De Bouchoutdries lag buiten het circuit van de grote landwe-
gen die doorheen Denderwindeke liepen. De dries was een knoop-
punt van onbelangrijke wegen van louter locaal belang. De dries
had bovendien een wat ongewone vorm, althans in de 17de en
18de eeuw. Er is het oostelijk gedeelte, dat een trapeziumvorm
heeft en tot vandaag ter plaatse herkenbaar is. Dit gedeelte is het
eigenlijke wegenknooppunt en waarschijnlijk het oudste driesge-
deelte. En er is het westelijke gedeelte, dat driehoekig van vorm
was en waar zich de drenkput bevond (zie afb. 4). Dat gedeelte is
thans volledig bebouwd. Op de oude kaarten liggen aan de noord-
zijde van de dries drie belangrijke hoven: de omwaterde pastorie,
de kapelaanstede (het gesloten hoeveblok vooraan de pastorie) en
het Hof van de familie Van Varenbergh, toen de erfelijke meiers
van Wedergrate (zie afb. 7). Waarom lagen in de 17de en 18de
eeuw buiten het centrum van Denderwindeke op die toen
onbelangrijke plaats drie representatieve gebouwen? Voor ons
zijn het aanduidingen dat de dries eertijds wel een centrumfunctie
gehad heeft. Temeer daar we weten dat op de plaats van de
kapelaanstede en de pastorie voor 1500 het Hof van Vermans lag,
de verblijfplaats van de Vermandese kloosterlingen te Denderwin-
deke. Wij situeren aan de noordzijde van de dries ook het voorma-
lige Karolingische domeincentrum (het vroonhof) en zien in de
vier velden rond de dries de reservegronden van het domein.

B) KRUISVELD EN KERKVELD

Ongetwijfeld vormden deze velden het primitieve dotatiegoed
van de parochiekerk. De gronden waren na 1138 eigendom van de
abdij van Vermand, die bezitter was van de parochiekerk. Waar-
schijnlijk werden ze door de heer gerestitueerd en waren ze voor-
dien onderdeel van de reserve, zoals ook het altaar en de tienden
de heer toebehoord hebben. In 1218 waren deze gronden tiende-
vrij. In 1482 werd er een schoof voor de koster op geheven. Toen
werd er het drieslagstelsel op toegepast en rogge en haver op ver-
bouwd. De gronden bleven kloosterbezit tot de Franse Revolutie
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Afb. 7. Bouchoutdries en omgeving met de omwalling van de oude pastorie en het
Bouchouthof volgens de Ferrariskaart (1771-1778).
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en bewaarden tot dan hun parcellering in grote blokken (81).
Vermand diende op zijn eigendommen een heerlijke rente te

betalen van 3 rasier tarwe, 1 rasier haver, 27/8 kapoen, 5 schel-
ling en 4 denier par. (82). Ongetwijfeld een litteken van de heer-
lijke oorsprong van het bezit. Op het Hof van Vermans zelf rustte
nog een andere rente van 2 1/2 kapoen, 5 viertel haver, 12 denier
lovens en 15 denier parisis (83). Bovendien rustte op het hof de
"bannale" verplichting tot het houden van een jonge stier (taureau
banal) en een varkensbeer , die gratis ter beschikking moesten
staan van het vee van de parochie (84).

De grensscheiding tussen het Hof van Vermans en het daar-
naastliggende Bouchouthof verloopt grillig en onregelmatig.
Waarschijnlijk was het Hof van Vermans de primitieve pastoors-
hoeve en is de grond voor deze hoeve afgesplitst van die van het
Bouchouthof. Mogelijk moeten we het ontstaan van het westelijk
gedeelte van de dries in verband brengen met de ontwikkeling van
de pastoorshoeve.

C) BOUCHOUTVELD EN VRIJTHOF

Aan de oostzijde van het Hof van Vermans lag in de middel-
eeuwen een ander groot hof, dat toen eigendom was van de fami-
lie "de Castro, du Bourg, van der Borcht". In 1482 werd het als
volgt beschreven: La court et cense gisant audict lieu de Bou-
choute avec les maisures, granges, estables et autres ses apparte-
nants (85). Het paalde aan het oostelijk deel van de dries. Op een
kaart uit de 17de eeuw zien we enerzijds de L-vormige gebouwen,
anderzijds een meer centraal gelegen omwaterd gedeelte, dat op
een omwalde motte lijkt te wijzen. Ook in 1672 (Lb) is er sprake
van de wallen. Heeft dit hof ooit de allure van een burcht gehad?
Is de naam de Castro (V 1262) daarmee in verband te brengen?
Dit Hof te Bouchoute werd in 1561 verkocht en het was "thiende
vrij en onbelast van eenich rente" (WP 1548, 1585). De bijho-
rende hofkouter was het Grote en Kleine Boucboutueld, die even-
eens onbelast was. Bij de dries op het Bouchoutveld situeert zich
het slechts enkele keren vermelde toponiem Vrooneveldeken (WP

.:

(81) RIJSEL, ADN, Reeks 59 H, 97, nr. 64;
KORTRIJK, RA, Plotho, nr. 378, f. XXVII v".

(82) Ibidem, f. XLIII.
(83) BRUSSEL, ARA, de Lalaing, nr. 2085, art. 210.
(84) KORTRIJK, RA, Plotbo, nr. 378, f. XXVII.
(85) Ibidem, f. LXII. Volgens WP 1561 rustte op het hof toch een rente ter waarde

van 5 pond par., verschuldigd aan de parochiaan.
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1575; een stede op denBouckendriesch jeghen 't Froonveldeken,
WP 1593; WP 1600). Ongetwijfeld was dit hof met bijhorend veld
de voortzetting van het Vroonhof, het eigenlijke domeincentrum.
Bij dat hof hoorde een recht van opstal op 36 roeden weide op de
dries, waarvoor men de heer jaarlijks een rente ter waarde van 1
kapoen verschuldigd was.

Langs de zuidkant van de dries ligt het Vrijthof. Dit toponiem
kan zowel naar een kerkhof verwijzen, als naar een gereserveerd,
omheind, vrij stuk grond (86). De eerste bekentenis is hier quasi
uitgesloten, de tweede ligt voor de hand. We zien in het Vrijthof
een oud onderdeel van de reserve.

Mogelijk werd de reserve bij het ontstaan of bij de restitutie
van het parochiegoed in twee delen opgesplitst, een westelijk deel
met Kerkveld en Kruisveld, dat de kerk werd toebedeeld en een
oostelijk deel met het Bouchoutveld en het Vrijthof, dat in leke-
handen bleef.

D) HEDDENHOVEENSMEDEHOVE

Aan de rand van het Kruisveld en het Bouchoutveld in de val-
lei van de Hernhofbeek liggen Heddenhove (AN 1201), thans
Hernhof, en Smedehove (AN 1311), thans opgeslorpt door het
gehucht Varenberg (87). Hovetoponiemen wijzen in de regel op
tenurebedrijven. Beide hoven liggen aan de rand van de reserve-
gronden en lijken ontstaan te zijn in een periode van expansie van
het domein, waarschijnlijk einde 10de eeuw. Nog in 1267 worden
Daniël de Smedehove en Woitrinus de Eddenhoue als rnansionarii
genoemd (88). Met de ontwikkeling van beide hoven moet de
rooiing van het beukenbos samenhangen, dat op Varen berg lag en
moet het Bosveld (in 1311 cultura de Bosch) in cultuur zijn
gebracht (89). Beukenbossen en varens situeren zich meestal op
een dik leemdek, wat hier het geval is. Ook de meer valleigebon-
den inplanting van beide hoven t.O.V. de vroegmiddeleeuwse
inplanting op de hogere plateau's, is een nieuw gegeven. Blijkbaar
was het belang van de veeteelt toegenomen en werden meersen een
belangrijker onderdeel van het landbouwareaal. Smedehove was
ook de plaats waar een reeks heerlijke visvijvers werden aangelegd
(90).

(86) Ons medegedeeld door L. Van Durme.
(87) Heddenhove is afgeleid van de persoonsnaam Hiddan + hofa (M. GYSSE-

LING, TW, p. 461). Smedehove is te interpreteren als 'hof van de smid'.
(88) BRUSSEL, ARA Kerkelijk archief, nr. 6457, f. 104.
(89) BEVEREN, RA, Abdij Ninoue, nr. 2, f. 55.
(90) Ibidem; voor de -hove toponiemen zie ook L. VAN DURME, Toponymie ... ,

p. 273-285.
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5. Ontbinding van het domein

In de middeleeuwen bezaten de heren van Denderwindeke
nauwelijks nog eigendom op de plaats waar wij de reserve situe-
ren. Alleen de vijvers van Smedehove waren er hun bezit (91). In
de 18de eeuw bezat de heer op de dries ook de erfpacht van de
prater, blijkbaar een voortzetting van het recht van opstal dat hij
in de middeleeuwen op de dries bezat (92). Voor de rest waren alle
gronden er kerkelijk bezit of versnipperd en in handen van kleine
bezitters. Het domein is dus ontbonden, waarschijnlijk einde 11de
of begin 12de eeuw, toen Vermand de parochie verwierf. Ook
werd in die tijd het heerlijk centrum verplaatst en ingeplant op een
meer strategische plaats, aan het knooppunt van de grote wegen,
bij de brug over de Lavendelbeek (93). Het is tevens de periode
waarin er een verschuiving plaats greep van grondheerlijkheid
naar gerechtsheerlijkheid. Het oude domaniaal stelsel was als
exploitatievorm achterhaald geworden (94).

6. Begrenzing van het domein

Wat voor Denderwindeke opvalt is de eenheid in de middel-
eeuwen van parochiegrenzen, tiendegebied en heerlijkheidsgren-
zen. Domein en parochie lijken in de 9de en 10de eeuw een sterke
eenheid te hebben gevormd, die is afgestraald op de latere toe-
stand. De heer had heerlijke renten, cijnzen en schoven over gans
het territorium van Denderwindeke. Een deel daarvan werd later
in leen gegeven. Denderwindeke had eigen landmaten en kende op
zijn grondgebied weinig of geen allodia of lenen die verhieven van
een vreemd leen hof. De tienden hadden er een eenvoudige eigen-
domstructuur (voor 1490 twee, na 1490 slechts één eigenaar).
Van het oude parochieterritorium hebben zich geen parochies
afgesplitst. Er zijn geen aanwijzingen dat Denderwindeke ooit
heeft deel uitgemaakt van een grotere domeinstructuur , die zo
kenmerkend geweest is voor West-Brabant (het domein van Nij-
vel, het domein van de Sint-Woutruideabdij van Bergen, het
domein van Sint-Pieters-Leeuw). Kortom Denderwindeke komt

(91) BRUSSEL, ARA, Weiachtige Kamer van Vlaanderen, nr. 666.
(92) BEVEREN, RA, Wedergrate, nr. 668, kaart 10.
(93) Zie onze volgende bijdrage.
(94) B. SLICHER VAN BATH, O.c., p. 74-83.
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Afb. 8. Denderwindeke-centrum met de Plaats, volgens vermoedelijk 17de-
eeuwse kaart (NINOVE, SA, niet geklasseerde kaart).
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als een gesloten autonoom en homogeen blok over. Dit sterkt ons
vermoeden dat domein- en parochiegrenzen vanaf de Karoligische
tijd samenvielen en dat die toestand zich ook in latere tijden
gehandhaafd heeft (95).

V. WAAR STOND DE EERSTE KERK VAN
DENI:)ERWINDEKE?

1. Argumenten pro en contra een domeinkerk aan de Bouchout-
dries

De tekst van abt Wichard uit 1035 is erg duidelijk. Daar
wordt de kerk als een onderdeel van de reserve, van het domein
vermeld: mansum in dominicatu cum ecclesia in honore sancti
Petri dedicata. Het altaar werd in 113 8 gerestitueerd libera et sine
persona, vrij van elk lekepersonaat (96). Dat na 1138 nog de helft
van de tienden in heerlijke handen bleef bewijst ongetwijfeld dat
voordien de kerk een eigen kerk was. Maar moeten we daaruit ook
concluderen dat die toestand altijd zo geweest is, dat de kerk als
een domeinkerk is gesticht?

De traditie wil dat de eerste kerk van Denderwindeke op het
Kerkveld aan de Bouchoutdries stond (97). De volksetymologi-
sche verklaring van Kerkveld als "veld waar de kerk stond", heeft
die traditie zeker in de hand gewerkt. Ook de ligging van de voor-
malige pastorie aan de dries heeft die interpretatie kracht bijgezet.
Ligt een pastorie niet altijd nabij de kerk? Dat ook het Hof van
Vermans en het Vroonhof bij de dries lagen, Iijkt op het eerste
zicht een inplanting van de kerk bij de dries nog aannemelijker te
maken.

Alleen ontbreken totnogtoe twee zaken om een hypothese
van een domeinkerk aan de dries hard te maken: een archeolo-

(95) E. DE MOREAU, Histoire de l'église en Belgique, 2, Brussel, 1940, p. 14
stelt "Or il sernble qu' au IXe siècle les grandes domaines er surtout les gran-
des domaines du fisc passédaient leur église et que les limites primitives de ces
paroisses rurales furent géneralement celles des domaines eux-rnêmes, qu'on
peur rerrouver dans celles des subdivisians politiques: seignerie, ban, avoue-
rie"; .
J. VERBESSEL T, Grote domeinen en borchten in Brabant, in Eigen Schoon
en De Brabander, 36, 1953, nr. 3-4, p. 167-186.

(96) D. VAN DE PERRE, De schenkingsakte van het altaar van
Denderu/indeke ... , p. 58.

(97) F. Dt: POTTER en J. BROECKAERT, Denderwindeke, p. 41. Hier ver-
meldt men dat de kerk aan de dries stond op de plaats van een heidense tem-
pel en dat Sint-Lieven de missionaris van Denderwindeke zou zijn.
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gisch bewijs en een geldig motief waarom de kerk 300 m zou ver-
plaatst zijn naar de huidige inplantingsplaats aan de steenweg.

De oudste zichtbare fragmenten in de huidige kerk dateren
van ca. 1500. Het betreft het koor dat is opgetrokken in de stijl
van de hooggotiek. Tijdens de oorlogen van Maximiliaan van
Oostenrijk (1477-1490) werd Denderwindeke zwaar gehavend.
Onder meer het Hof van Vermans lag in puin, waarschijnlijk ook
de kerk (98). Toen Vicoigne daarop de parochie en de bezittingen
van Vermand in 1490 overnam moest het met de heropbouw
beginnen. Van die tijd stamt het huidige koor. Dat lijkt ook een
gunstig moment om een verplaatsing van de kerk van de dries naar
de grote baan te verrechtvaardigen. Maar is dat ook zo? Aan de
dries is totnogtoe geen enkel spoor van een kerkgebouw of restan-
ten van een begraafplaats gevonden. Ook is er geen enkele
toponymische aanduiding in oudere teksten te vinden, die een
inplanting aan de dries aangeeft. Er is één tekst uit 1482 die ons in
vage bewoordingen de middeleeuwse kerk situeert. Een beschrij-
ving van het territorium van de Plaats (la Plache) die toen 26
woningen telde, wordt als volgt gegeven: La Plache entour leglise
parocbielle devers la communaulte appelle Bouchoutdries et dil/ec
alant devers lostel Danielle Lu (99). Hoe die tekst lezen? Ligt de
parochiekerk tegen de Bouchoutdries aan, of ligt de Plaats rond de
kerk gaande tot aan het gemeen genaamd Bouchoutdries en van-
daar tot aan de woning van Danielle Lu? Die tweede lezing is de
onze. Het huis van Danielle Lu lag in het begin van de huidige
Krepelstraat. Ook in de Atlas van de Buurtwegen (1845) situeert
zich de Plaats van af de dries tot aan het begin van de Krepelstraat
(100). De Plaats lag dus rond de kerk en is synoniem met "ontrent
tkerckhof, entour latre". Plaats betekent dus zoveel als
Denderwindeke-dorp (zie afb. 8). In dat dorpscentrum lag het Hof
van Vermans, dat in oude renteboeken steeds als eerste vermeld
staat onder de rubriek "entour l'atre". Maar ook de woningen van
de Krepelstraat vallen onder die rubriek. Men kan met deze teks-
ten in de hand alles en niets bewijzen en zowel een inplanting aan
de dries als een inplanting aan de steenweg verdedigen.

In 1838-1842 werd de huidige kerk gebouwd. Alleen het
koor van de oude kerk bleef bewaard. De rest van de oude kerk,
met name de vieringtoren. de dwarsbeuken en het schip werden

(98) RIJSEL, ADN, Reeks 59 H, 97, nr. 208; H. VAN GASSEN, Geschiedenis
van Ninove, 2, Ninove, 1959, p. 233-248.

(99) KORTRIJK, RA, Plotho, nr. 378, f XXVI vOo

(100) NINOVE, STADHUIS, Technische Dienst, Atlas van de Buurtwegen, Den-
derwindeke.
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afgebroken. Dit deel was blijkbaar ouder en bouwvalliger dan het
koor. Een vieringtoren wijst op Scheldegotiek, dus op een middel-
eeuwse constructie (vgl. de huidige kerk van Nieuwenhove) (101).
Er zijn veel argumenten die doen veronderstellen dat de middel-
eeuwse kerk daar stond, waar de huidige kerk staat.

Indien de kerk zou verplaatst zijn, dan moet die verplaat-
sing vóór 1138 geschied zijn, voor de periode van Vermand. Want
het lijkt niet logisch dat Vermand de kerk zou verplaatst hebben,
weg van zijn hof. Dergelijke vroege verplaatsing zou kunnen ver-
klaren waarom er geen funderingen meer te vinden zijn. Het zou
om een houten gebouw kunnen gaan. Blijft de vraag welke rede-
nen men ca. 1100 zou gehad hebben om de kerk te verplaatsen
weg van het domeincentrum. Het gewicht van het gehucht Win-
deke en de aantrekkingskracht van de weg Edingen-Ninove kun-
nen toen nog niet zo groot geweest zijn, dat zij het belang van het
hofcentrum in de schaduw stelden.

Dat de eerste kerk aan de Bouchoutdries heeft gestaan lijkt
ons derhalve onbewezen, uiteraard niet onmogelijk, maar in het
licht van de hoger aangehaalde gegevens eerder onwaarschijnlijk.

2. Argumenten pro een vicusinplanting op de huidige plaats

De eenvoudigste hypothese lijkt ons ervan uit te gaan dat de
kerk van in den beginne gestaan heeft waar ze nu staat. Dit zou
betekenen dat de kerk in oorsprong geen domeinkerk is geweest,
maar een vicuskerk, gesticht en opgericht in en voor de wijk Win-
deke.

De Sint-Pieters stichtingen van de Amandusmissie bevinden
zich meestal in Merovingische gehuchten aan een oude Romeinse
of pre-Romeinse baan, dicht bij een Merovingische begraafplaats
(102). Kerken die opgericht zijn op de domeinen van de adel zijn
bij voorkeur toegewijd aan Sint-Martinus. Dat belet niet dat
naderhand de vicuskerk in het domein kan geincorporeerd zijn en
zo een eigen kerk is geworden. Het zou ook betekenen dat de kerk
er vóór het domein was en dat het domeincentrum zich naast de
bestaande vicus heeft moeten ontwikkelen. Dat kan eveneens
verklaren waarom het primitieve hof van de pastoor (het Kruis-
veld) en het Kerkveld buiten de vicus lagen. Die velden kunnen
maar aan de kerk gegeven zijn na de Karolingische wetgeving op
het parochiewezen. Toen was het domeinstelsel reeds ontwikkeld.

(101) GENT, ARCHIEF BISDOM, Parochie Denderwindeke, farde I, nrs 18, 32-
37; NINOVE, STADSARCHIEF, oude kaart Denderwindeke.

(102) G. BERINGS, o.c., p. 436-437.
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Het is logisch dat de kerk toen een eigen kerk werd en begiftigd
werd met gronden uit de reserve. Zo is het te begrijpen dat de pas-
torie een stuk verwijderd lag van de plaats van de kerk, gelegen op
de gronden van de reserve, en dat naast de kerk noch Vermand (en
later Vicoigne), noch de heer eigendom liggen hadden (103).

Afb. 9. De voormalige kerk van Denderwindeke.
Deze oude figuratieve kaart (vermoedelijk 17de eeuw) biedt ons de enig gekende
afbeelding van de kerk voor 1838. Bemerk de vieringcoren. Waarschijnlijk was het
schip basilicaal van vorm. Deze afbeelding moer war de details betreft met de
nodige soepelheid worden geinterpreteerd.
(NINOVE, SA, niet geklasseerde kaart)

(103) Het proosdijgoed naast de kerk werd pas in 1755 door Vicoigne aangekocht
en was voordien in handen van leken.
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BESLUIT: DE DUALITEIT WINDEKE-BOUCHOUTDRIES

Dat de wijk Windeke en niet Hunegem of Stebbingen tot ves-
tigingsplaats van een kerk is uitgekozen, wijst op het belang dat
het gehucht Windeke reeds in de Merovingische tijd had. Dat het
domeincentrum naast Windeke is ingeplant kan een strategische
keuze geweest zijn. Via de incorporatie van het gehucht met zijn
kerk kon de domeinheer zijn domein aanzien geven. Omdat de
kerk zelf in de vicus lag, kon de dries, ondanks de inplanting van
twee belangrijke hoven, zich niet tot het echte centrum van Den-
derwindeke ontwikkelen. De dries had in zijn onrwikkelingsmoge-
lijkheden zijn inplanting tegen. Handelswegen werden in de mid-
deleeuwen immers een sterk centrumbepalende factor.

Anderzijds ontbrak het middeleeuwse bewoningscentrurn aan
de kerk datgene wat alle klassieke dorpscentra kenmerkt: een
dorpsplein, een pastorie, een herenhoeve. Mogelijk was de bewo-
ningsstructuur van Windeke reeds vastgelegd in de laat-Romeinse
tijd (een groepering van enkele woningen links en rechts van de
baan in de vorm van lintbebouwing), zodat een dries- of pleinont-
wikkeling er onmogelijk was. Zo diende de dries buiten de vicus
gelegd.

Het tweeledige centrum van Denderwindeke, althans in zijn
vorm zoals die tot de 19de eeuw bestond, wijkt grondig af van het
beeld van het doorsnee dorpscentrum. We hebben gepoogd hier-
voor een verklaring te geven.

Maar vele zaken blijven nog onverklaard. Zo de eigenaardige
bebouwde wegenstructuur voor de kerk, met het boubouwde
eilandje. Zo de twee parallelle wegen die van de kerk naar de dries
lopen. We wijzen erop dat in Ninove de Nederwijk en Pamelstraat
eenzelfde ruimtelijke structuur vertonen. Hier stond eertijds de
eerste parochiekerk van Ninove (104).

Misschien bevat de bodem het antwoord op vele van onze
vragen. Misschien zijn onze vragen niet terecht. Maar zoals de tijd
het verleden uitwist en tot vergetelheid brengt, omsluit de bodem
zijn geheimen met: een groot stilzwijgen.

Dirk Van de Perre
Hoogstraat 23
9401 Pollare

Rik van Hauwe
Neuringen 11 A

9400 Denderwindeke

(104) H. VANGASSEN, Geschiedenis van Ninoue, I, 1948.
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EEN ONBEKENDE LANDKAART VAN
DENDERWINDEKE

D. VAN DE PERRE
R. VAN HAUWE

1. Kaart in het stadsarchief van Ninove

De studie van de geschiedenis van Denderwindeke wordt
bemoeilijkt door het ontbreken van enig figuratief document van
vóór 1800. Weliswaar bevindt zich in het oud archief van Weder-
grate een kaartboek uit 1764 met 15 deelkaarten, maar dit kaart-
boek bedekt niet het volledige grondgebied vaJ:?de gemeente en is
niet figuratief uitgewerkt (1). Eigenlijk biedt het niet veel meer
dan een schetsmatige indeling van percelen. Kaartboek en oor-
spronkelijke legger zijn bovendien gescheiden geraakt. De legger
bevindt zich in het archief de Lalaing (2), terwijl het kaartboek is
verzeild geraakt in het oud archief van Wedergrate. Beide stukken
hoorden oorspronkelijk thuis in het leen van Kruihenburg. een
van de lenen van Wedergrate, dat in 1758 door de familie de
Lalaing werd gekocht (3).

Ook wij hadden ons na jarenlang tevergeefs zoeken neerge-
legd bij het ontbreken van enige oude kaart, tot we tot onze grote
verrassing onlangs in het modern gemeentearchief van Dender-
windeke, dat thans in ongeklasseerde toestand in het stadsarchief
van Ninove berust, op een oude kaart van Denderwindeke stoot-
ten, die duidelijk tot het Ancien Régime behoorde. Het gaat om
een zeer groot document (160 cm hoog, 220 cm breed), dat zich
evenwel in zeer slechte toestand bevindt. Het betreft een veelkleu-
rige figuratieve kaart getekend op papier. Het oorspronkelijke
document moet naar de scheuren te oordelen gevouwen zijn
geweest, maar nadien (in de 19de eeuw?) zijn opgeplakt op dik
bruin papier, dat op zijn beurt op linnen is gekleefd. Het linnen is
boven en onder gehecht aan twee houten latten, zodat de kaart
aan de muur kon worden opgehangen. De kaart is ooit met vernis
bedekt, die thans verkleurd is en aan de kaart een dof en vuil uit-
zicht geeft. Het papier van de oorspronkelijke kaart staat kurk-
droog, verbrokkelt en komt in schilfers los van de ondergrond.
Een dringende en deskundige restauratie dringt zich op.

(1) BEVEREN, RIJKSARCHIEF, Wedergrate, nr. 668.
(2) BRUSSEL, ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, De Lalaing, nr. 2085.
(3) A. VAN NIEUWENHUYSEN, lnuentaire des arcbiues de la [amile de

Lalaing, Brussel, 1970, ms. 1241-1265.
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Hoe die kaart, die eigenlijk niet in het modern gemeentear-
chief thuishoort, daar toch in terecht is gekomen, is ons niet dui-
delijk. Bij de schaal, die in Aalsterse roeden is aangeduid, heeft
een latere hand een schaal in meters bijgetekend in de Franse taal.
Het kan er op wijzen dat de kaart in het begin van de 19deoeeuw
bij hët begin van het kadaster gebruikt is geweest en zo' waar-
schijnlijk uit het oud archief van Wedergrate is gelicht, waar ze
waarschijnlijk oorspronkelijk thuis hoorde.

2. Inhoudelijke beschrijving

De kaart is niet gesigneerd of gedateerd. Ook de naam van de
opdrachtgever ontbreekt. De oorspronkelijke hoofding van de
kaart is bijna volledig verdwenen. In de eerste regel van de hoof-
ding, die over gans de kaartbreedte liep, is enkel het woordfigura-
tive leesbaar. De tweede regel van de hoofding bevat enkel prochie
van Denderwindicke. Bevatte de hoofding belangrijke informatie
omtrent de datum, de aard van de kaart of omtrent de maker?

De kaart zelf is opgedeeld in 17 deelkaarten, kadastrale sec-
ties of ommelopen. Per deelkaart is elk perceel getekend, genum-
merd en van de grootte in roeden voorzien. Bouwlanden zijn geel
gekleurd, meersen en bossen groen, de wegen hebben een bruine
kleur. Alle gebouwen, voorgesteld in vogelperspectief, zijn in lijn-
tekening aangebracht. Ook de namen van de gehuchten en de vel-
den zijn opgetekend, zodat de kaart ook vanuit toponymisch oog-
punt een eersterangsdocument is. De wegen en waterwegen zijn
tot in detail weergegeven. Ook gebouwen buiten Denderwindeke
zijn figuratief weergegeven, zo de dorpskern van Nieuwenhove,
het kasteel van Zandbergen en dat van Steenhault (Vollezele).

De kaart is noord-oost georienteerd en draagt in de vier hoe-
ken een identieke windroos. Met een passer is een maat van 60
roeden aangeduid in Aalsterse maten van elk 20 voeten. Merk-
waardig zijn de twee figuren, die buiten het grondgebied van Den-
derwindeke op de lege ruimte getekend zijn. Boven rechts betreft
het een bisschopsfiguur met mijter en staf en een boek in de hand.
Aan zijn voeten zijn twee moeilijk herkenbare figuren getekend
(een hond en een engel met een zwaard?). Onderaan links lijkt de
kaartmaker, die zich bewust was van zijn kunnen, een zelfportret
te hebben nagelaten. Het gaat om de afbeelding van een landmeter
met brede hoed, schoudermantel en bofbroek, die een landmeters-
instrument vasthoudt (een winkel kruis met vizier) en en triangula-
tiemethode demonstreert.

De kaart is dus vanuit vele oogpunten een merkwaardig
document en is een schitterend voorbeeld van het niveau van de
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De lege cartouche op de kaart, Tevens illustreert de foto de slechte toestand waarin
. de kaart verkeert.
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locale landmeetkunde en topografie in de 17 de en 18de eeuw.

3. Datering, opdrachtgever, maker

Via archiefstukken hebben we weet van het bestaan van
enkele 17 de en 18de eeuwse landkaarten van Denderwindeke.
Klopt onze kaart met de beschrijving van een van die kaarten?

A. TWEE KAARTEN VAN FIUPS DE DIJN VAN 1639 EN 1662

In een inventaris van het archief dat zich op 29 sept. 1791 in
de proosdij van Denderwindeke bevond (4), archief dat totnogtoe
spoorloos is, staat beschreven onder nummer 1 carte generale et
figurative du village de Denderwindeke fait d'apres le mesurage de
l'année 1639 et signé F. Dedijn en onder nr. 2 pareille carte signé
ut supra faite de l'année 1662. Ook de leggers die bij de kaarten
hoorden zijn beschreven onder het nr. 6 : 3 cartulaire de toutes les
terres labourables et prairies appartenantes a l'abbaie de Vicoigne
au village de Denderwindeke selon la carte n° 1; dito cartulaire
selon la carte n° 2. Voor de De Dijnkaarten was de abdij van
Vicoigne opdrachtgever en de kaarten beoogden een weergave van
het kloostergoed. Dit wordt bevestigd door de staat van goed van
de Ninoofse lakenhandelaar Joos de Groote (28 april 1662), pach-
ter van de abdijgoederen van Vicoigne in Denderwindeke (5).
Deze had kort voor zijn dood een kaart besteld bij Filips De Dijn.
De kaart die 240 gulden kostte was nog niet afbetaald. Reeds 60
gulden waren vereffend bij middel van een levering van lakens en
stoffen. Maar 180 gulden bleef hij nog schuldig aan mr. Philips De
Dijn lantmeter... over het maecken van eene carte fugeratif van
alle de goederen van het clooster van Vigconien geleghen in Win-
deke volgens den aceorde over Pieter Van der Eecken berustende
in date ... januarii 1662. Waarschijnlijk is de kaart die Joos De
Groote liet maken naderhand terecht gekomen in het archief van
de proosdij en staat ze daar genoteerd onder het al hoger
genoemde nr. 2.

Onze conclusie kan, wat de twee De Dijnkaarten betreft, kort
zijn. Onze kaart kan niet geidentificeerd worden als een van de
Dijnkaarten. Onze kaart duidt op gelijke wijze alle percelen aan
en is geen kaart van het kloosterbezit. Jammer genoeg zijn de De
Dijnkaarten spoorloos.

(4) GENT, RA, Raad van Vlaanderen, nr. 31585.
(5) BEVEREN, RA, O.G.A. Ninove, nr. 500, fO 115 vO; H. VAN GASSEN,

Geschiedenis van Ninove, 2, Ninove, 1959, p. 342.
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Bisschops- of abtsfiguur waarvan de iconografische duiding onduidelijk is.
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B. EEN FIGURATIEVE KAART VAN 1721

Op de zitting van de gemeenteraad van Denderwindeke van 28
nov. 1848 (6) deed de raad een aanvraag voor een nieuw gemeentewa-
pen voorstellende het gulden borstbeeld van Sinte Pieter, houdende
twee gouden sleutels in de regte hand en voor zich hebbende den zilve-
ren visschen, van achter twee gouden sleutels gekruist, al ondersteund
door twee roodkleurige leeuwen. Geargumenteerd werd dat dit schild
voorkwam op 10 een oude zarksteen in den voorgevel der kerk gemet-
seld 20 een oude landboek van hat jaer 1672 30 en eene figurative
kaart of plan deser gemeente van het jaer 1721 in de archiven der
gemeente berustende. Dit gemeentewapen werd op 3 april 1849 door
de hogere overheid toegestaan.

Moet onze kaart met deze kaart uit 1721 gelijkgesteld worden?
Het lijkt op het eerste gezicht logisch, gezien ook onze kaart in het
moderne gemeentearchief berust. Er blijven echter grote vraagtekens.
Vooreerst staat op onze kaart genoemd wapenschild met de afbeelding
van Sint-Pieter niet op (tenzij de bisschopsfiguur daarvoor zou moeten
doorgaan). Vervolgens draagt onze kaart geen datum (tenzij in 1848
die datum wel nog in de hoofding stond, wat dan impliceert dat onze
kaart pas nadien beschadigd werd). Blijft tenslotte de vraag hoe
betrouwbaar de gegevens van de gemeenteraad zijn. Op de twee land-
boeken van 1672 die thans nog voorhanden zijn (7) staat geen wapen-
schild. Indien onze kaart uit 1721 stamt, waar is dan de legger naartoe,
die als bijhorend document toen moet gemaakt zijn. Verder beschikken
we over geen gegevens die aangeven dat in 1721 Denderwindeke is
opgemeten. De identificatie van onze kaart met die van 1721 roept
meer vragen op dan ze antwoorden brengt.

C. KAART BIJ HET LANDBOEK VAN 1672-1680

Landboeken zijn kadastrale documenten die dienden voor de bere-
kening van de grondbelasting. Aangenomen wordt dat bij landboeken
ook kaarten hoorden (8). De vraag of er een verband te leggen is tussen
onze kaart en de landboeken van Denderwindeke dient nader onder-
zocht.

(6) NINOVE , STADSARCHIEF, Beraadslagingen gemeenteraad Denderwindeke
van 6·9·1844 tot 12·12-1928, fO 18 VOo

(7) BEVEREN, RA, Wedergrate, nrs 21 en 67l.
(8) A. VERHOEVE, Het landboek als cartografische bron voor cultuur-

historisch landscbapsonderzoek, in Oude kaarten en plattegronden. Bronnen
voor de historische geografie van de Zuidelijke Nederlanden (16de 18de
eeuw), (Archief- en Bibliotheekwezen in Belgie, extranummer 31), Brussel,
1986, p. 253.
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Het kasteel van Zandbergen zonder hoektorens.
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Het oudste landboek van Denderwindeke werd in 1672 opgesteld
door meester Jan Van Gijseghem (9). In de opdracht noemt de auteur
zich geadmitteert ende geswoornen lantmeter van de twee steden ende
Lande van Aelst. Hij kreeg zijn opdracht vanwege de baljuw, burge-
meester, schepenen en andere notabelen van Denderwindeke en hij
diende <tevolmeten de gehele prochie van Denderwindicke soo in lan-
den, meersschen, huyssteden, bosschen, broekasien ende vijvers. Ook
scheidingselementen als uooren, paelen, stecken, haeghen ende canten
moesten worden opgetekend en dat alles van stucke te stucke. Van Gij-
seghem die reeds in 1652-1653 het landboek van Appelterre-Eichem
had opgesteld, kon wegens zijn vroegtijdige of plotse dood in 1680 zijn
werk te Denderwindeke niet geheel voltooien (10). Hij had de
gewoonte zijn landboek achteraan op de laatste pagina te onderteke-
nen, wat hij te Denderwindeke niet meer deed. Zijn werk werd op 4
juni 1680 voltooid door landmeter Anthonius De Dijn, die daartoe van
hetzelfde bestuur de opdracht kreeg. De Dijn verwijst in zijn opdracht
naar het werk dat zijn overleden collega wijlent mtr Jan Van Gijseghem
reeds gepresteerd had (11). Het is via deze mededeling van De Dijn dat
we weten dat het landboek het werk is van Van Gijseghem. Dit land-
boek werd tot diep in de achttiende eeuw gekopieerd. Zo op 11 nov.
1785 (12). Het origineel exemplaar bevond zich toen in de greffie van
het Land van Wedergrate. Een andere kopie uit de 18de eeuw werd als
quoteboek gebruikt. In de opdracht vermeld de auteur dat zijn partijen
zijn soo ende gelijck deselve te bevinden staen in de orriginele metin-
gen, gemeten bij mr. Jan Van Gijseghem geswoornen lantmeter in de
jaere 1680 (13). Daar het metingboek van Van Gijseghem gebruikt
werd tot het einde van de 18de eeuw, doet dit veronderstellen dat na
hem geen ander landmeter de kadastrale opmeting van Denderwindeke
nog hernomen heeft.

Het landboek van Van Gijseghem groepeert alle partijen grond per
gebruiker (dus belastingsplichtige), zowel gronden in eigendom als
gepachte gronden. Die gebruikers zijn verder gerangschikt naar woon-
plaats (17 gehuchten voor Denderwindeke, de parochie voor degenen
die buiten Denderwindeke woonden). Van elk perceel wordt de ligging
aangegeven en de grootte berekend in Denderwindiksche maete (14).

(9) BEVEREN, RA, Wedergrate, nr. 21. Verdere biografische gegevens over Van
Gijseghem ontbreken.

(10) Ibidem, nr. 15 bis. Ook het handboek van Aspelare is van zijn hand.
(11) Ibidem, nr. 21, fO 437.
(12) Ibidem, nr. 671 laatste pagina.
(13) Ibidem, nr. 16. Dit landboek staat in de inventaris aangegeven als zijnde van

1680. In werkelijkheid is het 18de eeuws maar opgesteld naar het landboek
van 1680.

(14) Ibidem, nr. 21, fO 1. Een Aalsterse vierkante roede beslaat 30,74 m-, een
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Een van de vier windrozen.
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Is er een relatie te leggen tussen de opmetingen van Van Gijseghem
en onze kaart? De inhoud van onze kaart klopt volledig met de
opdracht die Van Gijseghem kreeg. Onze kaart biedt een algemene
opmeting van elk perceel grond van Denderwindeke. Tot daar de gelij-
kenis. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. Onze kaart geeft de
groottés aan in Aalsterse maten, het landboek in Denderwindikse
maten. Ook de structuur van de 17 ommelopen of deelkaarten is niet in
het landboek aanwezig. In de tekst van het landboek wordt naar geen
kaart verwezen. De nummers van de percelen op de kaart en in het
landboek zijn niet dezelfde.

Toch zijn deze verschillen verklaarbaar. Het landboek is op de
eerste plaats een fiscaal document, de kaart een geografisch. Waar-
schijnlijk heeft Jan Van Gijseghem eerst een kaartboek gemaakt, waar-
in de percelen louter geografisch geordend werden in 17 secties. Uit-
gaande van dit kaartboek kan dan het landboek zijn opgesteld, dat de
percelen niet meer geografisch ordent, maar per belastingsplichtige.
Van Gijseghem werkte gedurende acht jaar aan zijn opdracht en was

. toen nog niet volledig klaar. Het wijst op de ingewikkeldheid en
omvangrijkheid van zijn taak. Diende hij ook de Aalsterse maten,
waarin hij de metingen zou verricht hebben, om te rekenen in Dender-
windikse? Het bestaan van zulk hypothetisch kaartboek, dat nu niet
meer voorhanden is, wordt bevestigd door de inventaris van het archief
van de proosdij van Vicoigne in 1791, waar onder nr. 3 staat cartulaire
ou denombrement genera! du viffage de Denderwindeke de l'année
1672; 5 vol (15). De proosdij beschikte toen duidelijk over nog een
ander kadastraal document dan de ons bekende land boeken, die slechts
uit één volume bestaan. De datum 1672 is zeker niet toevallig en ver-
wijst ongetwijfeld naar een werk van Van Gijseghem. Bezat de proosdij
het originele kaartboek of een kopie daarvan? En bevatte dat kaart-
boek 17 deelkaarten, samen met de genummerde beschrijving van elk
perceel? Wij veronderstellen het. Dit zou dan betekenen dat onze kaart
een assemblagedocument is, op basis van de 17 deelkaarten. Maakte
Van Gijseghem zelf nog die synthesekaart of gebeurde dit na zijn dood,
bijvoorbeel in 1721? Het blijven gissingen. Maar de figuur van de land-
meter op onze kaart wijst op beroepsfierheid en laat veronderstellen
dat degene die te velde gemeten heeft, ook de kaart gemaakt heeft. Kan
dit ook verklaren waarom onze kaart, toch een belangrijk werkstuk,
niet gesigneerd of gedateerd is en waarom de naam van de opdrachtge-
ver ontbreekt. Die gegevens waren ongetwijfeld op het kaartboek aan-
wezig, waarvan de 17 deelkaarten een onderdeel waren. Of heeft een

Denderwindikse 32,28 m2; zie H. DE SCHRIJVER,
De oude landmaten in Vlaanderen, Handzame, 1981, p. 7.

(15) GENT, RA, Raad van Vlaanderen, nr. 31585.
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plotse dood Van Gijseghèm belet zijn kaart volledig af te werken, net
zoals hij het landboek niet heeft kunnen beëindigen?

Jammer genoeg kennen wij geen kaarten die door Jan Van Gijseg-
hem zijn getekend, zodat een stijlvergelijking geen uitsluitsel kan bren-
gen over de juistheid van onze hypothese. Wel lijkt een inhoudelijke
aanwijzing onze vooropgestelde datering te bevestigen. Het kasteel van
Zandbergen werd in 1708 verbouwd. Een tekening uit die tijd, alsook
latere tekeningen laten het kasteel zien met twee zeer karakteristieke
ronde hoektorens op de zuidflank (16). Op onze kaart ontbreken die
twee torens. Een vergetelheid van de tekenaar? Of een bewijs dat onze
kaart ouder is dan die verbouwingen uit 1708?

Besluit

Hoewel er geen sluitend bewijs te geven is, lijkt de meest aan-
vaardbare context waarin onze kaart thuishoort, de metingen te
zijn die in 1672-1680 door landmeter Jan Van Gijseghem verricht
zijn. Waarschijnlijk is onze kaart een assemblage gemaakt op
basis van 17 deelkaarten, die deel uitmaakten van een kaartboek
van Denderwindeke van 1672, kaartboek dat thans niet meer
voorhanden is. Nog vóór Jan Van Gijseghem maakte de bekende
Aspelaarse landmeter en cartograaf Filips De Dijn twee grote
kaarten van Denderwindeke. Dat de maker van onze kaart het
werk van De Dijn kende en ervan afhankelijk is geweest lijkt
logisch. Inzover lijkt onze kaart de grote cartogra-
fische traditie van De Dijn voort te zetten.

Dirk Van de Perre
Hoogstraat 23
9401 Poll are

Rik Van Hauwe
Neuringen 11 A

9400 Denderwindeke

(16) BRUSSEL, ARA, de Lalaing, nrs. 1784 en 1813. Ook een nadere controle
van de gebouwde percelen op de kaart, vergeleken met de in het handboek als
bebouwde percelen aangeduide stukken, bracht geen verschillen aan het
licht.
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FAMILIE BEERENS UIT BURST SCHENKT
SILEXVERZAMELING AAN HET

ARCHEOLOGISCH MUSEUM VAN
ZUID-OOST -VLAANDEREN

M. ROGGE

Op 1 februari (1990) werd de verzameling van het Archeolo-
gisch Museum van Zuid-Oost- Vlaanderen verrijkt met een kleine
collectie silexartefacten. Het betreft vijf voorwerpen, waaronder
twee gepolijste bijlen in grijze silex, die de heer Remi Beerens in
het najaar van 1982 tijdens een van zijn natuurwandelingen op het
Molenveld te Burst toevallig had ontdekt. J. Van Moerkerke en L.
Beeckmans publiceerden over deze vondsten in 1983 een korte bij-
drage in Het Land van Aalst (1).

Volgens de uitdrukkelijke wens van de heer R. Beerens wer-
den deze stukken na diens overlijden aan het Archeologisch
Museum van Zuid-Oost- Vlaanderen geschonken. Zijn erfgena-
men de Heer J. Beerens en Mevrouw G. Beerens deden de over-
dracht, in de aanwezigheid van de heer G. Van Bockstaele uit Zot-
tegem, beheerder van de geschiedkundige vereniging Het Land
van Aalst.

De stad Zottegem en de directie van het museum wensen de
familie Beerens alvast van harte te bedanken omdat zij, in tegen-
stelling tot sommige privé verzamelaars die hun stukken angstval-
lig in een kastje verborgen houden, beseffen dat archeologische
vondsten deel uitmaken van ons nationaal erfgoed en zodoende in
een museum thuishoren.

Marc Rogge
Archeologisch Museum

van Zuid-Oost-vlaanderen
Paddestraat 7

9620 Zottegem (Velzeke)

(1) J. VAN MOERKERKE -L. BEECKMANS, Twee gepolijste bijlen uit BUTst, in
Het Land van Aalst, nrs. 2-3, 1983, pp. 119-122.
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HET RETABEL VAN WILLEM BRANDlUS
VOOR DE KERK VAN DEFTINGE (1439)

R. VAN ELSLANDE

Toen we voor enige jaren de jaarregisters van de Gentse Sche-
penen van de Keure doorzochten naar akten waarin Gentse kun-
stenaars uit de 14de en 15de eeuw vermeld worden, viel het ons
op dat in de eeuw der Vlaamse primitieven talrijke bestellingen
werden gedaan in het Land van Aalst bij Gentse kunstenaars (1).
We ontdekten talrijke opdrachten van praalgraven en zerken in
Aalst en Oudenaarde, glasramen in Ninove, schilderijen voor de
kerken van Lede, Oudenaarde, Dikkeivenne en Gavere alsook
boekverluchtingen voor Geraardsbergen en Oudenaarde (2). Het
belangrijkste aandeel van deze kunstexport leverde echter het
beeldhouwwerk o.m. voor Lede, Nieuwerkerke, Haaltert, Def-
tinge, Nederbrakel, Oudenaarde, Sint-Denijsboekel en St.-Maria-
Horebeke. Deze relatie met het land tussen Dender en Schelde
verklaart waarom kunstenaars uit de Arteveldestad, zoals de glas-
meester Jacob Gheerolf die eigenaar was van een goed rond Smet-
lede (3), bezittingen hadden in het Aalsterse. Mogelijks vestigden
ze er zich voor de periode van een opdracht. Het is tevens begrij-
pelijk dat er een grote wisselwerking bestond tussen de produktie
van de kunstenaars uit beide streken. We merken dan ook een dui-
delijke verwantschap op tussen kunstwerken uit het Aalsterse en
uit het Gentse (4). Dit in tegenstelling met de kunst uit de volgende
eeuw, waarbij de beide centra zich richtten naar de produktie van

( 1) Cfr. onze publicaties in Ghendtsche Tydinghen sinds 1982 tot heden en in
Brugs ommeland vanaf 1985; verder: R. VAN ELSLANDE, Kritisch onder-
zoek van "De Miraculeuze Mis van de H. Gregorius" in de St.-Gertrudiskerk
te Wetteren, in: Tijdschrift voor Heemkunde en Geschiedenis Wetteren,
1985, dL 1,9-16; dL 1I, 13-16; dL III, 4-10; IDEM, Jan van der Asselt, de
ho/schilder van Lodewijk van Male, in: De Leiegouw, 19de jg, nr. 4, 1987,
419-445; IDEM, Het Laatste Oordeel van de Meester van Diest, met name
Lieven van der Clite (en Augustijn de Brune}, in: Meer Schoonheid, 23ste jg,
1986,98-108; IDEM, Het portret van Maria van Bourgondië door de Mees-
ter van de Vorstenportretten, in: Het Oude Land van Edingen en Omlig-
gende, IIde jg., nr. 4,1983,329-337; IDEM, De Bevernaar Joos Vyt, diplo-
maat van Filips de Goede, in: Het Land van Beveren, 31ste jg., nr. 3, 1988,
99-112.

( 2) Het ligt in onze bedoeling deze kunstproduktie op een later tijdstip nader te
onderzoeken.

( 3) GENT, STADSARCHIEF, Jaarregister van de Keure, 1475-6, f. 76vo.
( 4) En dit zowel op gebied van stijlaffiniteiten als wat betreft de iconografie, dr.

noot 2.



250

het hertogdom Brabant (5).
Niet alleen waren -zoals hoger vermeld- Gentse meesters

werkzaam in het Land van Aalst, we stellen eveneens vast dat hun
kunstbroeders tijdens vrije markten hun werken verkochten in de
Arteveldestad. Zo verkocht de schilder Willem Westveelinc van
Geraardsbergen (6) een retabel "van der gheboorten van Onsen
Heere, ghesneden ende verguit de welke ten tooghe ende ter ven-
ten (= te koop) ghestaen heeft in Sente Niclaus Keerke binnen
Ghendt" voor 14 ponden groten op 27 maart 1463 (N.S.64) aan
Janne Ganshoore (7)

Het retabel te Deftinge

Het waren voornamelijk retabels die vanuit Gent naar het
Land van Aalst werden getransporteerd. We hebben elders 2 reta-
bels besproken, nl. dat van Ghijselbrecht van Meerla voor de kerk
van Nieuwerkerke in 1484 (8) en de beschilderde altaarkast van
Jan van der Bruggen en Philips Clincke voor de kerk van Mere (9)
in 1485. Aansluitend hierbij behandelen we thans het retabel van
Willem Brandius voor de kerk van Deftinge:

"Kenlic zij etc. dat Pieter de Bisscop, Hector van den Upstalle, als
kercmeester(s) van de kerke van Deeftinghe c(ommen) zijn (voor
de scepenen van de kuere van Ghendt) etc. ende berennen)
Wil/rem) Brandius vijf lb.gr. boven betal(en) van de coepe van
eener haut tafelen te betealen) deen heelt t= helft) talfvastene ende
dander heelt tsincsene beede e(erst) c(ommende) ende elc over al
b(orghen) Jan van den Berghe van Deeftinghe. Actum 22 d(ecem-
bris) a(nno) 1439" (10).

5) Cfr. Catalogus Dirk Martens 1473-1973, Aalst 1973, 117-122; R. VAN
ELSLA DE, De Verrijzenistriptiek van Raphael van Coxie, in: Dronghine
9dejg., 1990, 119-133.

( 6) Verkeerd vermeld door DIERICK, Mémoire sur la ville de Gand, dl. 11,z.d.,
40, als Goestelinc; dr. VAN DER HAEGHEN, Mémoire sur des documents
faux relatifs aux anciens peintres, sculpteurs et graveurs [lamand, Gent
1898,19; deze kunstenaar was afkomstig uit Westfalen en heeft zich zoals
veel van zijn kunstbroeders in Vlaanderen komen vestigen, R. VAN ELS-
LANDE, Het Brugse atelier van Jan van Eyck tussen 1433 en 1441 (deel III),
in: Brugs Ommeland, 29ste jg., nr. 4, 1989, 233.

7) GENT, SA, Jaarregister van de Keure 1463-4, f. 70.
8) R. VAN ELSLANDE, Het retabel van Gbijselbrecbt van MeerIo voor de 0.-

L.-Vrouw-Hemelvaartkerk te Nieuwerkerke, in: Lineaal, 13de jg., nr. J,
1989, 3-16.

9) IDEM, Het retabel van Filips Clincke en Jan van der Brugghen voor de kerk
van Mere, in: Mededelingen van de Heemkundige Kring, 1990 (ter perse).

(10) GENT, SA, Jaarregister van de Keure, 1439-40, f. 62.
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Zeer merkwaardig in dit document is het ontbreken van elke
melding van het onderwerp, als de keuring van het retabel en van
de levering of de leveringstermijn. Ook worden de borgen van de
kunstenaar niet vermeld. Om die redenen zijn we van mening dat
het hier niet gaat om een retabel dat Willem Brandius in opdracht
heeft uitgevoerd, maar om een werk dat hij reeds vervaardigd had
en -gezien de periode van aankoop- tijdens een plaatselijke markt
te Gent verkocht werd aan de kerkmeesters van Deftinge (11).
Alhoewel dit kunstwerk niet tot ons is gekomen -waarschijnlijk is
het door de troebelen tijdens de 16de eeuw of tijdens de Franse
revolutie verloren geraakt- mogen we toch stellen dat het hier
hoogstwaarschijnlijk, gelet op de prijs, ging om een ongepoly-
chromeerd houten retabel (12).

De auteur van het retabel Willem Brandius

Wie was nu de maker van dit beeldhouwwerk? Het feit dat de
verkoop geregistreerd werd voor de Gentse schepenen doet veron-
derstellen dat deze eveneens gebeurde in de Arteveldestad. In die
periode mochten geen vreemde kunstenaars hun werken verkopen
in het Gentse. Willem Brandius moet dus niet alleen poorter van
deze stad geweest zijn, maar tevens meesters van het Gentse St.-
Lukasgild. Documenten in dit verband hebben we nog niet terug
gevonden. Mogelijk kwam hij door zijn familie in kontakt met het
Gentse artistieke milieu (13). Hij was zeker en vast een vermogend
kunstenaar daar hij "up de Vrindachmaerct" (= Gentse Vrijdag-
markt) een "huus ende stede ... ghegheeten den Lijnmakersteen"
bezat, welke hij op 28 februari 1435 (N.S. 36) verkocht aan de
Gentse belangrijke schilder Jan de Stoevere (14), de befaamde

(11) R. VAN ELSLANDE, Het retabel van Cornelis Boone in opdracht van de
mecenas Nikolaas van der Ziehelen en de kerkmeesters voor de kerk van
Nazaret, in: Scheldeueld, jb. 19,1990,35-48.

(12) IDEM, De verbintenis tussen Olbrecht van Westkeerke en de kerkmeesters
van Nevele inzake het beschilderen van een relikwiekast in 1479, in: Het
Land van Neuele, 20ste jg., nr. 4, 1989,307-308.

(13) Voor het steekspel in 1415 te Gent noteerden we destijds: Item Christiane
(van de Wincele) den schildere vanden iii} pincele (= vlaggen) ende de uaen-
kinnen vander groeten tenten te stofferene ende te uerguldene, XV] s.gr. (Sce-
penen tente ter steecspelen in 1415). Item, ghecocht te Pbylippe Buis te
Brugghe vellen ende een alue zwart carmoseit, iii} s. v} d.gr.delle, comt xxiiij
5 ix d.gr., daer af twee groete pingoene ghemaect zijn an Pieters Keysers
trompet.
Item Christiane den schildere, van stofferene metten stede u/apene, xij s.gr.
Item Willem Brandius sidenen, frijngen, coerden ende quyspelen, met an te
naiyene x} s. v} d.gr., comt al ij lib. ix s.iij d.gr.

(14) GENT, SA, jaarregister van de Keure, 1435-6, f. 93.
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Campinleerling. Te oordelen aan de hoge verkoopsom van 50
lb.gr. (15) moet het een zeer groot stenen gebouw geweest zijn.
Na sloping van dit steen bouwde men immers op deze plaats maar
liefst drie huizen (16). Beide kunstenaars hebben evenwel dit
gebouw niet bewoond, daar dit steen het gildehuis was van de lijn-
en gareelmakers (17). Jan de Stoevere was de man van Catharina
Brandius, de dochter van de auteur van het retabel van Deftinge
(18). Over het verdere leven en werkzaamheden van Willem Bran-
dius hebben we verder niets kunnen achterhalen.

Besluit

Het retabel voor de kerk van Deftinge van de Gentse beeld-
houwer Willem Brandius is niet tot ons gekomen. Het is een dui-
delijk voorbeeld van de grote wisselwerking tussen de Artevelde-
stad en het Land van Aalst. In deze optiek is het misschien begrijp-
baar dat Dirk Martens in de leer ging bij de Gentenaar Gerard de
Lisa, die werkzaam was in Venetië (19). Een verder onderzoek

.naar de wederzijdse beînvloeding van de kunstproduktie van beide
regio's is wenselijk (20).

Rudy Van Elslande
Blazoenstraat 31

9000 Gent

(15) Ibidem, f. 66vo.
(16) F. VERSTRAE:rEN, De Gentse St.-Jacobsparochie, deel 1,1100-1500,

1976,89.
(17) F. DE POTTER, Gent van den Oudsten tijd tot heden, Geschiedkunde

beschrijving der stad, dl. 6, z.d., 294-303.
(18) GENT, SA, Nota's kunstenaars, nr. 125.
(19) Cat. Dirk Martens, 19.
(20) Voor een synthetisch overzicht van de Gentse kunstproduktie in de 15de

eeuw zie ook: E. CORNELlS, De kunstenaar in het laat-middeleeuwse Gent,
in: Handelingen der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde te
Gent, Nieuwe reeks, dl. XLI en XLII, 1987 en 1988, p. 97-128 en 95-138.
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EEN KERKELIJKE VERMANING VOOR
DE JEUGD VAN OVERBOELARE IN 1701

C. DE RAMMELAERE

In het aartsbisschoppelijk archief te Mechelen, fonds Miscel-
lanea, worden er onderandere veel kopieën van uitgaande brieven
bewaard. Sommige van die stukken geven een vrij duidelijk beeld
van het alledaagse leven van toen. Tevens krijgen we zo een meer
duidelijke kijk op de toenmalige invloed en bezorgdheid van de
Kerk voor het reilen en zeilen binnen bepaalde parochies.

Zo ook moeten er omstreeks einde 1700 bepaalde klachten
van misschien wat te ijverige parochianen .van Overboelare-
Goefferdinge het aartsbisdom hebben bereikt. Dansen, een
bepaalde soort herbergbezoek bij weinig voorbeeldige uitbaters
zijn indertijd steeds een oud zeer geweest voor de Kerk. De jonge-
ren wilde men ten koste van veel en met alle middelen, en die
waren toendertijd vrij talrijk en groot, beschermen en begeleiden.
Van op de preekstoel werd veelal dreigende taal gesproken.

Met de hierna volgende brief, gedateerd op 18 februari 1701,
reageert het aartsbisdom op bovengenoemde klachten (1). De
brief, ingeschreven onder de hoofding "epistola correctionis pro
parochianis de Overboelare et Goefferdinghen" is gericht aan de
plaatselijke pastoor, eerwaarde heer du Vivier.

Eerwde Heere,

Wij vernemen met eene overgroote droefheyt van Ons vaderlijck
herte dat niet tegenstaende alle onse verweckselen, vermaninghen,
pastorele brieven, ordonnantien, oock gevoeght met die van sijne
Majt. om te beletten de scandaelen, ende occasien van sonden die
ten plattenlande co men te geschieden door de bijeencominghen
ende dansmerten van dochters ende jonghmans, die van uwe paro-
chie, alle de selve verachtende, voorts gaen in scandaleuse conver-
satien ende sonden, ende daertoe aengelockt worden door sekere
herreberghiersvrouwe, die haren vorighen staet beter behoorde
indaghtigh te wesen, daeromme hebben Wij goet gevonden van U

( 1 )MECHELEN, AARTSBISSCHOPPELIJK ARCHIEF, Misellanea, nr. 36,
1698-1701, p. 466.
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des en toe te senden.jende te ordonneren van uwe gemeynte son-
dagh toecomende uyt onsen naeme in het sermoon te vermaenen,
dat ten sy sijlieden ophauden van diergelijcke scandaelen, Wij
geen dochters ofte jonghmans daer van participant synde en sullen
laeten trauwen, ende de andere principalijck de aenlockers ende
aenlocksters priveren van de H. sacramenten, boven dat Wij hun
in het tijdelyck seer swaer ende exemplairelyck sullen doen straf-
fen, doch verhopen niet noodigh sal wesen soo verre te comen,
maer dat sy kennende hoe onaengenaem dit is aen Godt, hun
voortaen sullen gedraeghen als goede christenen, ende gehoor-
saeme kinderen van de H. Kerck wanneer Wij hun oock in alles
behulpsaem sullen wesen ende toonen te sijn. Mijnheer Uwe Geaf-
fectionneerde dienaer in Chrto.

De brief is in het register ondertekend met H. G., Aertsbisschop
van Mechelen (2).

Stijl en inhoud van deze brief zijn vrij traditioneel te noemen.
Gedurende een zeer lange periode, zeker tot vóór de tweede
wereldoorlog, werd dit procédé van geestelijke vermaning en
begeleiding herhaaldelijk in de Vlaamse plattelandsparochies toe-
gepast. Sindsdien is die vorm van geestelijke intimidatie bijna
overal verdwenen.
Of deze brief op de jeugd van Overboelare-Goefferdinge in 1701
grote invloed heeft gehad is mij verder onbekend.

Carlos De Rammelaere
Sierheesterlaan 28
9030 Mariakerke

(2) Van 1690 tot 1711 was Humbertus-Guillaume a Precipiano aartsbisschop van
Mechelen.
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DE DODELIJKE INFECTIE VAN
JAN DE PELSMAEKER *

M. COCK
E. DE TREMERIE

Op 22 januari 1726 stierf te Idegem Jan De Pelsmaeker, echt-
genoot van Joanna Thomas en vader van negen kinderen (1).

Pastoor Joost Piens scheen door dit overlijden zo getroffen
dat hij in het parochieregister van Idegem met één Latijnse volzin
een volledige bladzijde neerschreef over de ziekte, het overlijden
en de begrafenis van de man. Daaruit blijkt hoe de geestelijke het
verloop van de ziekte, die uiteindelijk tot de dood van Jan De Pels-
maeker leidde, met medische nauwgezetheid heeft gevolgd (2).

Leven ...

Jan De Pelsmaeker was op 20 juni 1712 te Idegem getrouwd
met Joanna Thomas. De pastoors van Idegem schreven tussen 10
juli 1714 en 27 september 1723 de doepacten in van acht kinde-
ren uit dit kroostrijke gezin. Bijna om het jaar werd Joanna zwan-
ger: ze schonk in Idegem het leven aan vier jongens en aan even-
veel meisjes:
1. Adriaan gedoopt op 10 juli 1714, na twee jaar huwe-

lijk,
gedoopt op 25 oktober 1715, 15 maanden
na Adriaan,
gedoopt op 28 november 1716, 13 maanden
na Maria Anna,

4. Anna Maria Livina
gedoopt op 4 juli 1718, 18 maanden na Mar-
tina,

2. Maria Anna

3. Martina

• Met dank aan dr. H. Van Isrerdael van het Rijksarchief te Ronse die onze
aandacht trok op de in dit artikel behandelde overlijdensacte.

(1) De naam De Pelsmaeker komt in de parochieregisters van Idegem, in het
R(ijks)A(rchief) R(onse), ook voor onder de varianten: (De) Pelsmaecker,
Peelsmaker, Pelsmaker. daarvoor: M. DEeRITS, H. VAN ISTERDAEL en
M. VANWYMEERSCH, Rijksarchief te Ronse. Klapper op de Doop- (1610-
1800), Huwelijks- (1612-1800), en Ouerlijdensregisters (1624-1796) van Ide-
gem, [Ronse], 1990 bij de betrokken naam. Over de negen kinderen leze men
ook noot 3.

(2) R.A.R.,Idegem. Parochieregister. 2, f.91 v-92. Men leze ook infra, Bijlage.
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5. Barbara gedoopt op 1 oktober 1719, 14 maanden na
Anna,

6. Lodewijk gedoopt op 8 januari 1721, 15 maanden na
Barbara,

7-8. Joost en Jan gedoopt op 27 september 1723, twee jaar en
7 maanden na Lodewijk (3) .

... en dood

De tweeling was nog geen jaar oud, toen vader Jan in de
zomer van 1724 ziek werd. Hij was op 8 juli van dat jaar nog wel
tot voogd aangesteld over de kinderen van zijn schoonzuster Elisa-
beth Thomas, maar de ziekte bleek onmiddellijk ernstig (4). Pas-
toor Joost Piens, die nieuw op de parochie was, kwam geregeld bij
Jans ziekbed en stond de zieke niet alleen geestelijk bij, maar
volgde ook het verloop van de ziekte met buitengewone klinische
geest (5).

Volgens de inlichtingen van de pastoor waren de eerste zieke
teverschijnselen hevige koorts en waterzucht, met klachten over
pijn in de rug en de hartstreek. Daarop kreeg de patiënt een kwa-
lijk riekende zweer aan de linkerkant van de borst.

(3) Alle data hier eveneens naar de parochieregisters van Idegem in het R.A.R. De
registers zijn met verwijzing naar register en folio uitstekend geklapperd in: M.
DECRITS, H. VAN ISTERDAEL en M. VANWYMEERSCH, Rijksarchief
te Ronse. Klapper ... van ldegem, [Ronse], 1990.
In de overlijdensacte van Jan De Pelsmaeker noemt de pastoor hem als vader
van negen kinderen. Het doopsel van het negende kind staat niet opgetekend
in de parochieregisters van Idegem. Evenmin bleef er een staat van goed
bewaard, die ten sterfhuize van Jan De Pelsmaeker zal zijn opgemaakt en
waaruit de samenstelling van het gezin had moeten blijken; daarvoor o.m.
R.A.R., Boe/are, 394,395 en 486, staten van goed tussen 1661 en 1742 in
Idegem; verder ook A. MAHAUDEN, J.-L. RENS, M. VAN KERCKHO-
VEN, Indices op de staten van goed van de Baronie Boulaere, Tweede deel:
Greffie Deftinge (vervolg) - Idegem / Smeerebbe, [Gent], 1971, p. 169-178 en
Derde deel: Greffie Idegem/Smeerebbe (einde), [Gent], 1971, p. 281-288.

(4) R.A.R., Boe/are, 394,10, staat van goed opgemaakt op 8 juli 1724 na het
overlijden van Jan De Vuyst (t 3 maart 1724), echtgenoot van Elisabeth Tho-
mas.

(5) Joost Jan Piens, gewijd in 1722, was aanvankelijk deservitor in Idegem (1723).
Hij werd pastoor benoemd op 18 november 1723 en werd aangesteld op 26
juni 1724; overleden te Idegem op 9 augustus 1726, zes maanden na de dood
van Jan De Pelsmaeker (naar J. DE BROUWER, Bijdrage tot de geschiedenis
van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst
tussen 1621 en 1796. Deel V. Bijlagen, s.l., s.d., p. (97 en R.A.R., Idegem.
Parochieregister. 2, f. 92.
De benoemingsbrief van pastoor Piens met begeleidende notarisacte van nota-
ris L. De Vad der uit Gent (11 dec. 1723) bleef bewaard in R.A. Gent, Bisdom,
M67.
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Bij zijn talrijke bezoeken stelde de geestelijke vast hoe de
zweer voortdurend zoveel vocht afscheidde, dat etter en vuil door
de kleren van de zieke drongen. Schijnbare genezingen brachten
alleen maar meer ellende; telkens wanneer de zweer zich langs bui-
ten sloot, moest de zieke de etter ophoesten.

Meer dan een eeuw voor L. Pasteur het verband tussen bacte-
riën en infecties bewees, wisten de bij geroepen geneesheren van-
zelfsprekend geen raad met de ziekte. Ze verklaarden de zweer
ongeneeslijk. Hoe dan ook, naar af te leiden valt uit de hevige
koorts had Jan De Pelsmaeker blijkbaar een infectie opgelopen,
waarvan de oorzaak ons nu ontgaat (6). De ontsteking veroor-
zaakte een abces in de pleuraholte met een perforatie naar de huid
en naar de longen toe; er ontwikkelde zich in de borst van de
patiënt een fistel, een etterende gang die naar binnen en naar bui-
ten zuiverde. De ontsteking verzwakte de zieke ten slotte zo erg
dat hij door eiwitgebrek waterzucht kreeg over het ganse lichaam.

Pastoor Piens diende Jan tijdens zijn anderhalf jaar durende
ziekte vaak de Laatste Sacramenten toe. Uiteindelijk overleed Jan
De Pelsmaeker op dinsdag 22 januari 1726, nadat hij had gebiecht
en gezalfd was met het H. Oliesel; hij was blijkbaar te zwak
geworden om de Eucharistie te ontvangen (7). Hij kreeg twee
dagen later een uitvaartmis en werd op het kerkhof van Idegem
begraven.

Marcel Cock
Pijlekaart 103
9506 Schendelbeke

Dr. Eddy De Tremerie
Weggevoerdenstraat 53

9400 Ninove

(6) Tegen een eventuele tuberculose-infectie zou kunnen ingaan dat dergelijke
ziekte zelden hevige koorts veroorzaakt en dat andere leden van het gezin blijk-
baar niet besmet bleven. Van de genoemde kinderen stierf wellicht alleen de
tweeling op jonge leeftijd: Jan werd geen zes jaar (t 30 aug, 1729) en Joost
stierf vóór zijn 18de verjaardag (t 20 aug. 1741). Moeder Joanna Thomas
overleed op 7 mei 1754 (R.A.R., Idegem. Parochieregister, 3, 103v, 109v en
114v).

(7) Pastoor Piens vernoemd uitdrukkelijk 'praemunitus SS. Sacramentis poeniten-
tiae et Extremae unctionis'; vÓÓrhet woord Extremae schreef de pastoor eerst
Euchar en schrapte dan het begonnen woord. Tijdens de loop van zijn ziekte
ontving de patiënt wel de Eucharistie: 'est recreatus SS. Sacramentis poeniten-
tiae, Extremae Unctionis et Eucharistiae'. Men vergelijke ook in/ra, Bijlage.
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BIJLAGE:
DE OVERLIjDENSACTE VAN JAN DE PELSMAEKER
- Idegem, 22 januari 1726

Die 22a januarii Anno 1726 postquam octodecim menses
varie variis modis esset cruciatus et aflictus ac primum febri cal-
lid a vehementiori, deinde hydropisi per totum corpus, dolore cor-
dis et renum, postea phtisi cum superveniente ulcere pessimo
maxime foetido ut inficeret totarn domum, et insanabili judicio
medicorum, mansit enim usque ad finem vitae indesinenter et
copiose ita eiiciens virus, pus aliasque sordes ut diffluerent a pee-
tore per indusium, femoralia, caligasque usque ad calcem, et fora-
men ulceris valde modicum erat in eius pectore ad laevam, adeo ut
quando aliquoties clauderetur, tune sordes et virus evomeret per
os suum; saepius est recreatus SS. Sacramentis poenitentiae,
Extremae Unctionis et Eucharistiae prout morbi ratio exigebat;
tandem totaliter consumptus et exhaustus (quodammodo ut alter
Job) praevie praemunitus SS. Sacramentis poenitentiae et Extre-
mae Unctionis obdormivit in domino ut confido, joannes De pels-
maeker maritus joannae Thomas cum novem prolibus, sepultus-
que est die 24a eiusdem et Exequiae celebratae sunt praesente cor-
pore estque eodem die sepultus in coemeterio ad plagam septern-
trionalem.

Jan De Pelsmaeker, echtgenoot van Joanna Thomas en vader
van negen kinderen, werd achttien maanden lang op allerlei wij-
zen gefolderd en gepijnigd, eerst door hevige koorts, vervolgens
door waterzucht over gans zijn lichaam, met pijn aan hart en nie-
ren. Daarbij kreeg hij een afschuwelijke, kwalijk riekende zweer,
waarvan de reuk gans het huis doordrong en die volgens de
geneesheren ongeneeslijk was. Tot het einde van zijn leven bleef
de zweer voortdurend en overvloedig vocht, etter en ander vuil
afscheiden, dat vanuit zijn borst door hemd, broek en kousen tot
zijn schoeisel liep. Er was een kleine opening van de zweer aan de
linkerkant van zijn borst en wel zo dat, wanneer de opening soms
dicht ging, het vuil en de etter dan door zijn mond naar buiten
kwamen. Hij ontving vaak de HH. Sacramenten van Biecht,
Eucharistie en H. Oliesel, naar gelang de ernst van de ziekte het
vereiste. Op de 22ste januari 1726, ten slotte totaal uitgeput en
afgemat (als een tweede Job) en vooraf gesterkt door de HH.
Sacramenten van Biecht en H. Oliesel, ontsliep hij, zoals ik geloof,
in de Heer. Hij werd op de 24ste van dezelfde maand begraven; de
uitvaart werd gehouden in aanwezigheid van zijn dode lichaam en
dezelfde dag werd hij begraven op het kerkhof, aan de noordkant.
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DE SINT-CORNELIUSRELIKWIE VAN
SERSKAMP

M. COCK

In het najaar van 1792 werd uit de kerk van Serskamp, in de
toenmalige dekenij Oordegem-Oosterzele, de relikwie van de hei-
lige Cornelius gestolen. Juridische aspecten van deze misdaad in
verband met de dader(s) en hun eventuele bestraffing bleven, voor
zover 'ons bekend, niet bewaard; eerder toevallig echter maken nu
nog twee brieven uit het parochiearchief van Schendelbeke duide-
lijk hoe Serskamp een zestal maanden na de diefstal een nieuwe
Corneliusrelikwie kreeg (1).

1. De Sint-Corneliusdevotie in Serskamp

Alhoewel Sint-Denijs de patroonheilige is van de kerk in Sers-
kamp, wordt vooral Sint-Cornelius er vereerd; het rechterzij altaar
is aan deze heilige toegewijd.

Die verering staat er ongetwijfeld in verband met de Norber-
tijnerabdij van Ninove,centrum van de Corneliusdevotie in
Vlaanderen, van waaruit in de 16de en de 17 de eeuw een aantal
proosten voor het Norbertinessenklooster van Tussenbeek naar
Serskamp kwamen. De proosten van Tussenbeek ,waren tot de
opheffing van het klooster in 1783 tevens pastoor van de Sint-
Denijskerk geweest, waar de Corneliusverering vooral sedert
1723 door de broederschap van de heilige zou zijn behartigd (2).

(1) R(ijks)A(rchief) G(ent), Bisdom, M 124. Brief van E. Audenaert, pastoor van
Schendelbeke en deken van Geraardsbergen, aan de aartsbisschop van Meche-
len (vóór 29 april 1793); brief van J. Pameleire, abt van de Sint-Cornelius en
Sint-Cyprianusabdij van Ninove aan de aartsbisschop (tussen 29 april 1793 en
13 juni 1793) en gezegeld met het rood wassen zegel van de abt.
De diefstal van de reliek gebeurde volgens deken Audenaert a sex circiter men-
sibus, . ongeveer zes maanden geleden, en ging gepaard mer andere niet nader
genoemde heiligschennende daden. Deken G, Aerts van Oordegern-Oosterzele
vernoemt deze misdaad niet in zijn visitatieverslag van Serskamp op 10 juni
1793 (Rijksarchief Ronse, Kerkarchief Oordegem-Zottegem, 84, handboek
van de deken tussen 1779 en 1793). Het kerkarchief van Serskamp, dat tijdens
ons onderzoek van het Rijksarchief te Gent naar het Rijksarchief te Beveren
werd overgebracht, hebben wij slechts vluchtig kunnen inzien; blijkbaar
bevatte het geen gegevens over de roof. De parochiebundel van Serskamp in
het Bisdomarchief (R.A.G., Bisdom, M 164) bevat evenmin aanwijzingen.

(2) Over de proosten-pastoors van Serskarnp-Tussenbeek leze men o.m. N.J.
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Hoe dan ook, de'Ninoofse abt Jan Pameleire schreef in 1793
dat de devotie voor Sint-Cornelius in Serskamp ab immemorabili
tempore, - sinds onheuglijke tijden bestond en dat de relikwie er in
magna veneratione, - ten zeerste vereerd werd (3).

Ook heden nog wordt de heilige er bijzonder vereerd op de
traditionele tweede Pinksterdagviering en op 16 september, het
naamfeest van Cornelius.

2. De nieuwe Corneliusrelikwie van 1793

Om de verering van de heilige te laten verdergaan had de kerk
van Serskamp na de diefstal van 1792 dringend een nieuwe reli-
kwie nodig. Pastoor Pieter-Jan De Clerck richtte zich daarom na
de roof tot abt Jan Pameleire van Ninove met het verzoek om een
deeltje weg te nemen uit het grote Corneliusschrijn aldaar en om
daarmee een nieuwe relikwie samen te stellen (4).

Op zijn beurt stelde de Ninoofse prelaat aan pastoor Egidius
Audenaert van Schendelbeke, die als toenmalig deken van
Geraardsbergen ook de abdij van Ninove onder zijn toezicht had,
voor om tot het delen van de relikwie over te gaan. De deken ging
op dit verzoek in, lichtte de aartsbisschop van Mechelen in over de
voorgenomen verdeling en zou de nieuwe relikwie in Mechelen ter
goedkeuring voorleggen (5). -

Op 29 april 1793 verleende Mgr. de Frankenberg zijn toe-
stemming om de relikwie van Ninove te verdelen (6). In een niet

WEYNS, Monastère de Serskamp- Tussenbeek, in: Monasticon beige. Tome
Vll. Prooinee de Flandre-Orientale. Troisième volume, Luik, 1980, p. 579-
600. Tussen 1567 en 1575 hing het Norbertinessenklooster, oorspronkelijk
een stichting van de Norbertijnerabdij van Drongen, rechtstreeks af van de
abdij van Ninove. De proosten kwamen behalve uit de abdij van Ninove, ook
uit Drongen of uit de Norbertijnerabdij van Grimbergen. Over de broeder-
schap van de heilige Cornelius te Serskamp leze men o.m. R. RUYS, Tot heil
van mens en dier. Populaire heiligen in het bisdom Gent, Gent, 1989, p. 80.

(3) R.A.G., Bisdom, M 124. Brief van abt J. Pameleire; men leze ook noot 1.
(4) Volgens de verklaring in de brief van deken E. Audenaert (R.A.G., Bisdom, M

124): 'iam Dominus (Pameleire) ... rogatus ex parte Reverendi domini pastoris
(de Cherscamp) proposuit ut ex thesauro SS.Reliquiarum Sancti Cornelii in
Ecclesia suae abbatiae asservatarum particuIa desumatur'.

(5) R.A.G. Bisdom, M 124. Brief van deken E. Audenaert: 'modo Erninenrissimus
ac Reverendissimus Dominus in hunc finem me committere dignetur in ordine
ut, sub instrumento autentico et per testes fide dignos signato et a me debite
obfirmato, particulam desumendam Eminentiae Vestrae praesentem ad ean-
dem particulam, cultui fidelium publice exponendam, approbandurn'.

(6) Naar het antwoord van de secretaris van het aartsbisdom te Mechelen, op 29
april 1793 geschreven bovenaan de brief van deken E. Audenaert. De linker-
bovenhoek van de brief is afgescheurd, zodat het antwoord uit Mechelen en de
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gedateerd schrijven bevestigde abt Pameleire dat hij in aanwezig-
heid van de deken en van de Ninoofse monnik Cypriaan De
Clerck, deservitor te Voorde, tot de verdeling was overgegaan (7).
De nieuwe Corneliusrelikwie was met het zegel van de abt geze-
geld en werd te Mechelen uiteindelijk op 13 juni 1793 goedge-
keurd' (8). .

3. De huidige Corneliusrelikwie van Serskamp

De reliek van 1793 met het zegel van abt Parneleire berust
momenteel niet meer in het kerkpatrimonium van Serskamp. Wel
bezit de kerk nu twee Corneliusrelieken, waarvan niet meteen dui-
delijk is of ze teruggaan op de relikwie van 1793 (9):

a. Ovale reliekdoos (2,7 cm x 3,4 cm) gevat in een gepolijste koe-
hoorn op een houten gedraaide, zwart gelakte voet (h. 24,5
cm). De relikwie draagt het rode zegel van Mgr. L.-J. Delebec-
que van Gent (1838-1864) en de vermelding S. Cornelii Mar.
Het kerkarchief bewaart een authenticiteitsacte van de reliek,
gegeven door Mgr. Delebecque op 29 april 1863 (la).

b. Ronde reliekdoos (diam. 3,8 cm) in een houten koehoornvorm
op een houten gedraaide voet; het geheel met sporen van ver-
guldsel (h. 26 cm). Deze relikwie met de vermelding S. Cornelii
werd op 11 januari 1924 door Mgr. E.-J. Seghers van Gent
(1917-1927) verzegeld en authentiek verklaard, nadat hij door

datering ervan slechts gedeeltelijk bewaard bleven. De datum is echter te ver-
volledigen door een notitie van deken E. Audenaert op de brief van abt J.
Pameleire; men leze hiervoor noot 7.

(7) R.A.G., Bisdom, M 124. Brief van abt J. Pameleire. In de linkerbenedenhoek
schreef deken E. Audenaert: 'Haec divisio facta est conformiter ad cornmissio-
nem ex parte Suae Eminentiae de dato 29 aprilis 1793'. In de rechterbeneden-
hoek schreef C. De Clerck: 'me praesente f. Cijpr. de clerck coadjutor in
Voorde'.

(8) Aldus de vermelding op de buitenzijde van de brief van deken E. Audenaert
(R.A.G., Bisdom, M 124).

(9) De mogelijkheid bestaat dat de relikwie van 1793 na eventuele slijtage of be-
schadiging door gebruik tot één van de huidige relieken of rot beide werd
omgevormd en door de bisschoppelijke overheid opnieuw werd gezegeld en
goedgekeurd.

(10) Over de relikwie ook R. RUYS, Het patrimonium van de Sint-Dionysiuskerk
van Serskamp, s.l., 1987, p. 14 en 18; R. RUYS, Tot heil van mens en dier.
Populaire heiligen in het bisdom Gent, Gent, 1989, p. 170, met foto van de
reliekhouder op p. 117.
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onderpastoor Gabriëls van Serskamp naar Gent was gebracht
(11 ).

Marcel Cock
Pijlekaart 103

9506 Schendelbeke

(11) Rond het zegel staat tweemaal het getal 1378, een verwijzing naar het Regis-
ter van de relikwieën in het bisdomarchief te Gent; ons welwillend meege-
deeld door Z.E.H. Kan. L. Collin en Z.E.H. J. Ghyselen, pastoor van Sers-
kamp, waarvoor onze dank. Over de relikwie leze men ook R. RUYS, Het
patrimonium van de Sint-Dionysiuskerk te Serskamp, s.l., 1987, 16.
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ENKELE BEVOEGDHEIDSCONFLICTEN
IN HET LAATMIDDELEEUWSE AALST.

L. DE MECHELEER

In de late middeleeuwen bezaten de schepenen een veel rui-
mere bevoegdheid dan tegenwoordig. De scabini waren immers
zowel administratief, wetgevend als rechterlijk bevoegd. We zul-
len hier dieper ingaan op enkele interessante bevoegdheidsconflic-
ten tussen de Aalsterse Schepenbank en een andere rechtbank, die
zich tijdens de overgang van de 15de naar de 16de eeuw voorde-
den.

De conflicten houden verband met het recht dat de poorters -
zowel binnen- als buitenpoorters - van de Denderstad bezaten om
door hun eigen schepenen te worden geoordeeld (1). Wanneer een
poorter van Aalst gevangen gehouden werd, in burgerlijke of in
criminele zaken, door om het even welk gerecht, dan konden de
schepenen, op verzoek van deze poorter, tweemaal een hofslui-
tingsbrief sturen naar de officier die de arrestatie had verricht.
Deze officier werd dan verplicht de aangehouden poorter vrij te
laten. Werd aan deze twee brieven geen gevolg gegeven, dan werd
een derde brief door een beëdigde bode gebracht. Indien men ook
met deze derde brief geen rekening hield, werd de officier veroor-
deeld tot een boete van 60 lb. (2). In 1453 vaardigde Filips de
Goede een ordonnantie uit waarin aan de gerechtsdienaars van
andere heerlijkheden die een poorter van Aalst gevangen hadden
genomen, verboden werd deze langer dan drie dagen na opeising
door de schepenen van Aalst, in hechtenis te houden. Wie zich aan
deze bepaling niet hield, verbeurde 60 lb. (3). De geschillen lieten
zowel in de schepenregisters van Aalst als in de archieven van de
Raad van Vlaanderen en van het Parlement van Mechelen, hun
sporen na.

Alvorens dieper op de geschillen in te gaan, nog een woordje
over de bevoegdheden van de twee laatstgenoemde instellingen.

1) DE LIMBURG-STIRUM (T.), Coutumes des Pays et Comté de Flandre.
Quartier de Cand. T. 111. Coutumes des deus villes et Pays d'Alost (Alost et
Crammont), Brussel, 1878, p. 24; Op t lijf van den poortere ende op zijn
have, dat men heet have ende cragbe, en vermach niemant te kennen jeghens
zijnen danck binnen den Lande van Aelst, dan schepenen van Aelst ende
Cheeraertsberghe, elck in 't zijne, wat fait ofte misgrijp den poorter hadde
ghecommitteert, ende onder wat heere dattet zij ".

2) Ibidem, p. 28.
3) Ibidem, p. 233.
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1. De Raad van Vlaanderen.

De Raad van Vlaanderen, het hoogste gerechtshof in Vlaan-
deren, werd opgericht in 1386, als erfgenaam van de vroegere gra-
felijke Audiëntie. Sinds 1412 zijn gevallen bekend van beroep bij
de Raad van Vlaanderen, het enige beroepshof in Vlaanderen (4).

Enkel in burgerlijke zaken kon beroep worden aangetekend,
nooit in criminele zaken. Tussen het oude beroep en de beroeps-
procedure in ons actueel recht bestaan belangrijke verschillen. Het
oude beroep was in de eerste plaats gericht tegen de rechters die
het vonnis uitgesproken hadden, niet zozeer tegen de partij (5). Zo
moesten de schepenen van Aalst, indien hun vonnis verbroken
werd, een boete van 60 lb. par. betalen (6). Maar wie ten onrechte
in beroep ging tegen vonnissen van de magistraten van Aalst,
Kortrijk, Oudenaarde en Geraardsbergen, diende volgens een op
20 april 1515 uitgevaardigde ordonnantie, eveneens met 60 lb.
par. beboet (7). Een tweede verschilpunt tussen het oude en het
huidige beroep is dat het bij beroep bij de Raad van Vlaanderen
vooral ging om een onderzoek van de rechts- en vormkwestie en
niet zozeer om een nieuwe beoordeling van de feiten. Ook werd er
geen nieuw vonnis geveld. Ofwel bevestigde de Raad het vonnis,
ofwel werd het nietig verklaard (8).

Volledigheidshalve dienen ook de andere bevoegdheden van
de Raad vermeld. In eerste aanleg waren er de zogenaamde voor-
behouden gevallen (cas réservés) die enkel door de Raad van
Vlaanderen mochten worden behandeld. Tot deze voorbehouden
gevallen behoren o.a. majesteitsschennis, overtreding van de spe-
ciale vorstelijke bevelen en van de mandementen van de Raad van
Vlaanderen, misdrijven t.O.V. overheidsdienaren, misdrijven door
vorstelijke ambtenaren in het uitoefenen van hun ambt, misdrij-
ven gepleegd door edelen, valsmunterij, processen over het bezit-
recht, aanslagen tegen het vorstelijke ambtenaren in het uitoefe-
nen van hun ambt, misdrijven gepleegd door edelen, valsmunterij,

4) LAMBRECHT (0.), Centralisatie onder de Bourgondiërs: van Audiëntie tot
Parlement van Mechelen, p. 90, in: Bijdragen voor de geschiedenis der
Nederlanden, XX, 1965·'66, p. 83-109.

5) BUNTINX (J.), Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen,
Brussel, 1964, I, p. 18-19.

6) DE POTTER (F.) en BROECKAERT (J.), Geschiedenis der stad Aalst voor-
gegaan van eene historische schets van 't voormalig Land van Aalst, Gent,
1873-1876, I, p. 182.

( 7) LAURENT (CH.), Recueil des Anciennes Ordonnances de la Belgique, 2de
serie, I, p. 384.

( 8) BUNTINX (J.), op. cit., p. 19.
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processen over het bezitrecht. aanslagen tegen het vorstelijk
domein en vorstelijke rechten (9). Krachtens het recht van preven-
tie werden eveneens een groot aantal zaken bij de Raad van
Vlaanderen aanhangig gemaakt. Als reden hiervoor werd dan
opgegeven dat de rechtbanken te traag te werk gingen bij het
beteugelen der misdrijven. Verder werden geschillen tussen instel-
lingen onder elkaar en tussen instellingen en particulieren ook
door dit gerechtshof behandeld (10).

2. De Grote Raad of het Parlement van Mechelen (11)

De Grote Raad van de hertogen van Bourgondië is tussen
1435 en 1445 geleidelijk gegroeid uit de hertogelijke Raad. Tot
zijn bevoegdheid behoorden: in eerste aanleg alle geschillen rond
de interpretatie en toepassing van privileges, geschillen die in
Vlaanderen nochtans tot de bevoegdheid van de Raad van Vlaan-
deren behoorden. Daarnaast was de Grote Raad ook bevoegd
over een aantal gevallen waarover de vorst mocht oordelen. Maar
ook gewone zaken konden rechtstreeks voor de Grote Raad wor-
den gebracht; vooral edelen en vreemde kooplieden deden dit
(12). In beroep behandelde de Grote Raad vonnissen van de
gewestelijke gerechtshoven die onder zijn gezag ressorteerden,
zoals de Raden van Vlaanderen, Henegouwen, Namen en Luxem-
burg en het Hof van Holland. Ook het beroep tegen vonnissen van
schepenbanken ontwikkelde zich. Zo werden gewestelijke raden
eenvoudigweg overgeslagen.

Uit dit alles blijkt dat de bevoegdheid van de Grote Raad zich
ten nadele van de gewestelijke Raden had ontwikkeld. Uit de
Grote Raad is dan het Parlement van Mechelen gegroeid. Het
werd wettelijk ingesteld door Karel de Stoute bij de ordonnanties
van Thionville in december 1473. De ambulatoire Grote Raad
werd nu een sedentair Parlement met vestiging te Mechelen.

3. De bevoegdheidsconflicten.

Binnen de door ons onderzochte periode (1480-1504) werden
o.a. een gerechtsdienaar van Doornik, de baljuw van Boelare, de
meier- van Gijzegem, de meier van Aaigem genaamd Gillis van

( 9) Ibidem, p. 17.
(10) BUNTINX (J.), De Raad van Vlaanderen, in: Concilium Magnum, 1473-

1973, p. 192-195.
(11) LAMBRECHT (0.), op. cit., p. 101·106.
(12) VAN ROMPAEY, De Bourgondische Staatsinstellingen, in: De (Nieuwe)

Algemene Geschiedenis der Nederlanden, IV, p. 146.
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Boxtale, Joos de Grave als baljuw van Liedekerke, de gerechtsaffi-
eieren van Ronse en de rechtbank van het Land van Wedergrate
door de schepen van Aalst aangeklaagd wegens schending van
hogergenoemde vrijheden van de stad (13). Op de twee laatstver-
melde bevoegdheidsconflicten zullen we nu dieper ingaan.

In 1490 diende Jacob de la Hamey, heer van Ronse, ridder,
raadsheer en kamerling van de hertog, in naam van zijn baljuw
Jacob Cozaert (14), de meier en schepenen van Ronse, een klacht
in bij de Raad van Vlaanderen tegen de schepenen, de baljuw en
de meier van Aalst (15). Aan de oorsprong van het c~nflict liggen
de vandalenstreken van de Aalsterse poorter Pieter Lassevalier (Le
Chevalier), ingheboren vrij vleeshauwere ende wonende binnen
heerlichede van Ronse. Volgens de klagende partij had Pieter hem
vervoordert (... ) oorlovende groote fortse ende overdaet met
eenen cloofmesse van zijnen ambachte in sticx te houwene de deu-
ren van den vleeshuse te Ronse, 't slot af te brekene ende in de
u/aze te u/erpene, zegghende dat hij 't also dede in spijte van allen
den gonen wie 't leet wesen mochte; ende daeromme ghevanghen
zijn de bi den officiers van daer, hadde hem [aitelic jeghen heml.
gbestelt, slaende met vuisten in huer aensichte, stekende met voe-
ten, 't haer uut hueren hoofde treekende ende zijn vermoghen
doende heml. t'ontcommene, roupende tot eenen zijnen maech:
"Helpt mij uutcornmene, ic zal 't u uutdragben". Uiteindelijk
belandde deze herrieschopper in de gevangenis van Ronse. De
schepenen van Aalst hadden drie brieven gestuurd naar de klagers
met het bevel hun poorter Pieter Lassevalier aan hen over te leve-
ren. Werd aan deze brieven geen gevolg gegeven, dan moesten de
gerechtsofficieren van Ronse met 601b. worden gestraft. De recht-
bank van Ronse ging met deze eis niet akkoord en diende een
klacht in bij de Raad van Vlaanderen. In hetzelfde proces was er
ook sprake van een zekere Marten Calewier, eveneens poorter van

(13) AALST, STADSARCHIEF, nr. 861, f. 181 r"; Ibid. nr. 1194, f. 129 rO·vo;
GENT, RIJKSARCHIEF, Raad van Vlaanderen, nr. 7515, f. 394 rO;
AALST, STADSARCHIEF, nr. 1190, f. 144 v"; lbid., nr. 1187, f. 154 rO/f.
155 rO; lbid., nr. 861, f. 198 vO; GENT, RIJKSARCHIEF, Raad van Vlaan-
deren, nr. 7513, f. 21 rO-24vo.

(14) Jacob Cozaert zal tijdens het proces overlijden, zijn rechtsopvolger is Jan,
graaf van Oetingen.

(15) GENT, RIJKSARCHIEF, Raad van Vlaanderen, nr. 7513, f. 21 rO-24vo;
kopie hiervan uitgegeven door O. REYNTENS, Boek met den Haire, Aalst,
1906 (Annalen van de Oudheidkundige Kring van de stad en het voormalig
Land van Aalst, VIII), p. 147-155.
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Aalst, door de officieren van Ronse gevangen genomen 't bloote
mes in de hand hebbende ende fait privende te doene up Arend
Caleu/ier, ook woonachtig te Ronse. Ook om diens overlevering
hadden de Aalsterse schepenen verzocht.

Het vonnis van de Raad van Vlaanderen, op 11 mei 1490
geveld, luidde: dat hem mer Jacob also hij procedeert met quader
cause (... ) beclaecht heeft van de voornoemde verweerders (... ) 't

uonnesse van de voors. scepenen van Aelst ghedaecht wel ende
deuchdelic ghegheven ende ghewijst zijnde (... ) ende van nu voor-
tan den voornoemde scepenen te moghen scrivene ende zendene
huere lettren ende officiers ende wethouders van Ronsse omme te
hebbene (... ) de kennesse iudicature ende 't berechte van hueren
poorters ende poorterssen in de heerlichede van Ronsse wonende
ghelijc zij (. .. ) van ouden tijden ghedaen hebben, ende (. .. ) aen-
gaende de voornoemde Martin Calewier (... ) idem. Mer Jacob,
graaf van Oetingen, moet enkel de gerechtskosten betalen, van
een boete van 60 lb. is er geen sprake.

De klagende partij ging echter tegen het vonnis van de Raad
van Vlaanderen in beroep bij het Parlement van Mechelen (16).
Heel deze zaak, met alles wat er feitelijk en rechtens was voorge-
vallen tot en met de procedure van de Grote Raad, werd onder de
vorm van een geëxtendeerde sententie gedetailleerd neergeschre-
ven (17). Op 15 februari 1493 werd het appel tegen het vonnis
van de Raad van Vlaanderen ongegrond verklaard: de gerechtsof-
ficieren van Ronse moesten gehoorzamen aan de brieven van de
schepenen, alle overige gerechtskosten werden aan beide partijen
kwijtgescholden. Het geschil tussen Aalst en Ronse sleepte mins-
tens nog een kwarteeuw aan. In 1519 diende Aalst, in naam van
de hoogbaljuw van Aalst, een klacht in tegen Ronse en Ysabey de
la Hamey, vrouwe van Ronse (18). De magistraat van Ronse had
een zekere Guillaume van der Hulle, buitenpoorter van Aalst, ter
dood gebracht. De grootbaljuw meende competent te zijn en
poogde met geweld zijn mening kracht bij te zetten. De Grote
Raad wees de jurisdictie aan de hoogbaljuw van Aalst toe; voor

(16) Over de activiteit van het Parlement van Mechelen als beroepshof, zie: J.
VAN ROMPAEY, De procedure in beroep bij het Parlement van Mechelen,
in: Concilium Magnum, 1473-1973, p. 371-381.

(17) BRUSSEL, ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, Grote Raad van Mechelen, nr.
107, f. 779-794; kopie hiervan uitgegeven door REYNTENS (0.), op. cit.,
p. 155-165.

(18) DE SMIDT (T.) - STRUBBE (1.) e.a., Chronologische Lijsten van de Geëx.
tendeerde Sententiën en Procesbundels berustende in het archief van de Grote
Raad van Mechelen, 11, 1504·}.531.
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zijn gewelddadig optreden diende hij evenwel een boete te betalen.
Het proces van Guillaume van der Hulle zou door de Grote Raad
herzien worden.

Het bevoegdheidsconflict tussen de Aalsterse schepenbank en
Guillaume de Goux, ridder en heer van het Land van Wedergrate,
laat in de bronnen van het eind van de 15de, begin 16de eeuw
verscheidene sporen na, wat meteen wijst op de ernst van het con-
flict. Vooraleer de processen zelf tussen voornoemde partijen te
behandelen, dienen we even de figuur van Guillaume de Goux
nader toe te lichten (19). Hij was een telg uit een zeer vooraans-
taande, adellijke familie. Zijn vader, ridder Pierre de Goux, kwam
o.a. door zijn militaire presentaties in de gunst van de hertog.
Filips de Goede benoemde hem tot raadsheer-kamerling (conseil-
Ier et cbambellan" en zelfs tot kanselier. In de hiërarchie van de
hofhouding van de Bourgondische hertogen stond het college van
12 ridders met de rang van raadsheer-kamerling, helemaal aan de
top (20). Op 20 nov. 1465 schonk Filips de Goede aan Pierre o.a.
de heerlijkheden Wedergrate en Neigem. Ook bij Karel de Stoute
stond Pierre de Goux in de gunst. Zijn zoon Guillaurne, die in
onze bronnen voorkomt, was raadsheer-kamerling van Filips de
Schone. Op 8 nov. 1506 overleed hij. Het bevoegdheidsconflict
tussen Aalst en de heer van Wedergrate uitte zich via diverse pro-
cessen. Op 8 aug. 1494 werd Guillaume de Goux, die was aan-
geklaagd door stadsontvanger Anthonis van Liederke in naam van
de poortbaljuw van Aalst, door de Aalsterse schepenen veroor-
deeld tot 60 lb .. Hij had immers de echtgenote van Jan van Anc-
ker(s)borre, poortersse van Aalst, die hij gevangen hield op het
slot te Neigem, niet willen overleveren aan het Aalsterse gerecht.
De schepenen van Aalst hadden hem nochtans drie brieven ges-
tuurd met bevel tot vrijlating van hun poorter (21).

Guillaume de Goux gaat tegen dit vonnis echter in beroep bij
het Parlement van Mechelen. Op 26 sept. 1494 beslist de Grote
Raad dat Guillaume de Goux op 8 okt. eerstvolgend voor de Raad
moet verschijnen om zijn klacht uiteen te zetten en tevens wordt
hem bevolen om de gedetineerde tegen borgstelling vrij te laten
(22).

(19) Zie: Blograpbie Nationale, VIII, kol. 164-168.
(20) VAN ROMPAEY (J.), De Bourgondische Staatsinstellingen, p. 137.
(21) AALST, STADSARCHIEF, nr. 860, f. 227 r".
(22) AALST, STADSARCHIEF, oorkonde nr. 53: ... et est appointie que le dit

appellant uiendra dire et dec/ara ses dits griefs a VIII octobre (... ) la dite
bourgeoise est detenue pour cas civil, elle sera eslargie a caucion.
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- In een sententie van 7 juni 1499 door de Grote Raad in het
proces tussen ridder Guillaume de Goux en de hoogbaljuw van het
Land van Aalst met de leenmannen van het grafelijk leenhof Ten
Steene te Aalst betreffende de bevoegdheid van de hoogbaljuw en
de rechten van de buitenpoorters van Aalst en Geraardsbergen in
het Land van Wedergrate, uitgesproken in het voordeel van de
hoogbaljuw, wordt het geval van Ancker(s)borre nogmaals
herhaald (23). Volgens deze sententie werden de privileges van de
steden Aalst en Geraardsbergen regelmatig geschonden door rid-
der Guillaume en zijn gerechtsofficieren: il (Guillaume de Goux)
avoit appellé de pluiseurs autres condempnations faictes par les
dits d'Alost et Grandmont sur ses officiers pour non avo ir obey a
trois leurs lettres requisitoires afin de renvoier leurs bourgeois
qu'ilz detenoient ...

Wat de stad Aalst betreft, werd ons ook nog volgende zaak
overgeleverd. Een zekere Beatrise, echtgenote van Gillis van der
EIst, werd onrechtmatig gevangen gehouden door Guillaume de
Goux op het slot te Neigem. Tijdens haar gevangenschap werd
deze vrouw bovendien nog mishandeld door Guillaume de Goux
en zijn gerechtsofficieren. Zo lezen we in de stadsrekening van
1497: Gillise van der Eist, poorter t'Aelst ende zinen wive waeren
ghegheven thueren casten waert van dat zij traeken te Brussel (24)
bij den ghedeputheerden van Aelst daer ligghende, omme claer-
lijcke te kennene minen heere den cancellier de groote fortse ende
overdaet die up hem lieden gbedaen was bij den vorseiden mer
Willem van Goux ende bij [anne Vierendeel ende anderen zinen
wethouderen te Neyghene ... XII s. (25).

Op 14 okt. 1497 trok Phelips Stommelin, schepen van Aalst,
naar Brussel omme te solliciteerne 't proces dat de stede daer hang-
bende heeft jeghen mer Willem van Goux (26). Ook voorschepen

(23) AALST, STADSARCHIEF, oorkonde nr. 55, afschrift in Boek met den
Haire, f. 203 vO-209 v".

(24) Maria van Boergondië schafte bij het Groot Privilegie van 1477 (11 febr.) het
Parlement van Mechelen af, hiertoe onder druk gezet door de Staten- Gene-
raal. Dit door Karel de Stoute in het leven geroepen gerechtshof, incarneerde
immers zodanig de machtspositie van deze hertog en werd ook door zijn een-
talig Frans karakter bij de bevolking zo onpopulair, dat men na KareIs dood
de afschaffing van het Parlement eiste. Gedurende een 30-tal jaren kwam er
opnieuw een rondreizende Grote Raad, nu tweetalig en paritair samengesteld
uit edelen en juristen. Blijkbaar bevond de Grote Raad zich in juli 1498 e.v.
dus te Brussel, uit: GILISSEN (J.), Oprichting en ontwikkeling van het Parle-
ment (de Grote Raad van Mechelen) in: Concilium Magnum, 1473-1973, p.
17 en VAN ROMPAEY (J.), op. cit., p. 148.

(25) BRUSSEL, ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, Rekenkamers, nr. 31480, f. 30 v",
(26) lbid., nr. 31480, f. 37 rO-vO.
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Jan van Brantegem werd door de stad betaald voor de diverschen
rijdinghen ende voyagen bij hem ghedaen in 1497 betreffende het
proces voor de Grote Raad tussen de steden Aalst en Geraardsber-
gen en Guillaume de Goux (27). Nog steeds in 1497 worden
enkele Aalsterse afgevaardigden naar de baljuw van Erembode-
gent gezonden omme te vanhene Janne Vierendeel ende andere die
grootelix ghedaen hadde jeghen de privilegien van deser stede
(28). De spanning nam toe. Op 19 juli 1498 trokken Jan van
Brantegem en Anthonis van Liedekerke als afgevaardigen van
Aalst naar Brussel omme t'samen (d.i. met afgevaardigden van
Geraardsbergen) te volghene ende sententie te versouckenen ende
omme de nieuwicheden die mer Willem daghelix ende zo lanx zo
meer oirboirde in preiuditien van den privilege van den vorseide
twee steden ... (29). Enkele maanden later, nl. op 8 nov., reden de
poortbaljuw van Aalst (Jan van Rechem), Anthonis van Liede-
kerke en Gheerd de Splytere naar Brussel om de kanselier en de
Grote Raad in te lichten over 't groote onghelijc ende iniurye die
mer Willem van Goux weder van niex ghedaen hadde up eeneghe
poorters ende poorteressen van Aelst (30).

Terloops vermelden we dat Valentijn en Gillis Bogaert, ser-
geanten in 't Land van Wedergrate, in 1498 door de onderbaljuw
van Aalst en op verzoek van de Aalsterse schepenen, werden
gevangen genomen omme zekeren rude ende onghedoochlijcken
exploiten die zij ghedaen hadden in grooten vermindertheden van
de priuilegien der zelver stede (31). In de stadsrekening van 1500
vernemen we dat Beatrise van Ancker(s)borre uit het Land van
Wedergrate was verbannen boven de lettren van verbode van de
wet van Aelst. Uit dezelfde rekening blijkt dat deze zaak ook voor
de Raad van Vlaanderen aanhangig gemaakt was (32). Verder is
ons over dit specifiek geval niets meer bekend. Op 3 maart 1503
velde de Grote Raad een sententie in het reeds (minstens) zo'n 10
jaar durende proces tussen ridder Willem van Goux en de schepe-
nen van Aalst en Geraardsbergen betreffende het recht van deze

(27) lbid., nr. 31483, f. 36 r".
(28) Ibid., nr. 31480, f. 38 v",
(29) lbid., nr. 31483, f. 36 rO.
(30) Ibid., nr. 31483, f. 37 r".
(31) Ibid., nr. 31483, f. 42 rO.
(32) BRUSSEL, ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, Rekenkamers, nr. 31485, f. 41

r": Gerarde van lnxbem, ooc scepene, van eenen voiage dat hij te Ghend up
den lesten dach van nov. lestleden bij minen heeren van de Rade te Ghend ter
dachvaert daer dienende up 't uoorseide betrecke in 't cas van refformatien
van de voorseide poortersse van Aelst.
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steden om brieven van hofsluytinghe te zenden in het geval inwo-
ners van het Land van Wedergrate, die buitenpoorters van Aalst
of Geraardsbergen zijn, zouden worden aangehouden. Zoals ver-
wacht, luidde de uitspraak in het voordeel van beide Denderste-
den (33). Na het op 3 maart 1503 door de Grote Raad gegeven
vonnis; waren tussen de partijen opnieuw jurisdictiegeschillen
gerezen. Op 24 mei 1504 bepaalde de Grote Raad voorlopig dat
de door Aalst en Geraardsbergen gevangen genomen personen op
borgtocht moesten worden vrijgelaten (34).

Zelfs na 8 nov. 1506, sterfdatum van ridder Guillaume de
Goux, was dit bevoegdheidsconflict nog niet ten einde gekomen.
Ditmaal zijn het de erfgenamen van Guillaume die als eisers optre-
den tegen Aalst en Geraardsbergen. De Grote Raad vonnist op 13
juli 1307, dat de verweerders het recht hebben bij de vervolging
van hun burgers brieven van cloture de court en matiere d'éuoca-
tion in de gehele heerlijkheid Wedergrate aan te wenden (35). Of
de erfgenamen van Guillaume de Goux sinds dit laatste vonnis
geen inbreuken meer hebben gepleegd op de vrijheden van de
schepenen en poorters van Aalst, kunnen we niet met zekerheid
stellen. In de o.l.v. DE SMIDT en STRUBBE uitgegeven lijsten
van de geëxtendeerde sententiën en proces bundels van de Grote
Raad, kwam alleszins geen vonnis meer voor na vernoemde
datum (13 juli 1507).

Lieve De Meeheleer
Warandestraat 2

9470 Denderleeuw.

(33) AALST, STADSARCHIEF, oorkonde nr. 57, afschrift in het Bouck met den
Haire (AALST, STADSARCHIEF, nr. 4) f. 210-217.

(34) DE S~·lIDT (J.Th.) - STRUBBE (E.I.) e.a., op.cit., p. 4.
(35) lbid., p. 52.
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VLAGGEFEEST VAN
"KUNST EN EENDRACHT"

TE WELLE (1914)
G. VAN BOCKSTAELE

Op 12 april 1914 had te Welle (Denderleeuw) naar aanlei-
ding van het 10-jarig bestaan van de maatschappij "Kunst en Een-
dracht" een vlaggeinhuldiging plaats waaraan volgens de "Vrije
Klok" 5000 personen hadden deelgenomen.

"Kunst en Eendracht" was oorspronkelijk een toneelvereni-
ging en werd in 1911 aangevuld met een koor en twee jaar later
met een "maatschappij voor onderlinge bijstand".

De viering startte met een stoet van 28 groepen, waaronder
de fanfares uit Aalst (Tot Heil des Volks), Aspelare (Hou en
Trou), Denderhoutem (Groen en Blauw) en Denderleeuw (De
Verbroedering). In het centrum van Welle werd er onder leiding
van Th. Boriau uit Denderleeuw de Cantate gezongen "Gloria
Flori" , op tekst van Nestor de Tière en met muziek van A. De
Boeck. In de vooravond spraken er Pieter Daens, priester Flori-
mond Fonteyne, Hector Plancquaert en A. Van den Bruele.
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2 ctn het Nummer Nr.9 Welle 12 Maart 1914

nEWELLENAAR
Totvo rded iging van deBelangen der Gemeente

, ' \ .'

"En8CUI.J~T ~L8 'T 1·~S'l'

Bestuur en Re' daktie

Lokaal de; Maatschappij" •• KUNST en EENDI~ACUT ,. bij Gust. D'Haeseleer, (Steenweg)

'Uit bij zonrler 1'(' met de woorden dér ! '
can til te " Gloria Flori» kost 5 cent, 190~~1.,~14 '~
'dAan onze Lezers

.. :-~
': "'Heden bieden tLij'een dubbel Nummer. Dil
als gedenke,,;'" aan onze çrootsche [eest en om
toe te laten de wOO1"dende,' cantate « Gloriti
Flori .• in te lassclien:

Mei dese gelegenheid tlanken. wIj al de 1',;e11-
den die OnS geldt/ijl< geholpen hebben voor de
aankoop Val' ons pracntiç "ieuw vaandel.

.Doch de mrichtinçskosten. tloor ons otaççc.
[eest .•ijn zoo qroot, dal on:1I nederiçe hrach»
ten niet toereiketui .ijn ze totaal te dekken,

Yan een anileren. kant uieiqert ons Gemeen-
tebesiuur ons halsstarriç de "tiltste toelage,
terwijl .ij deze eerleent aan bijna alle antiere
maatschappijen der gemeente. -

,Om in die ocerçroote kosten een weinig te
, voor.:ien wordt dit biizwder nu".me'· 5 cent.
, verkocht en wij cerhope» dat geen enkel v"ec11I-
«e vri.nd ons do,']) ~al oerlrüen. zonder 011S
bl"dj.. '

Degenen die éen 'weinig belang steltere in ons
, pogen"" g,'aag De Wel/ellaa,- ' ,·tge/malig
onlvangen, ku,./lcn sicl: abonn88rcn. Zij hoe-

, venenhelle schrijven ot hunnen naam over te
geven in 'Iloltaal of oaneen: tid t'an 'Idestuur,

Een onder.(eunla.abonnement
':kosl 0,60 fr. (ot NieuwJaar.

KUNST en EENDRACHT.

Deze twee jaartallen ontrollen zich uit de
plooien van het pr~chtig vaandel dat wij heden

,11 uldigen.

Zij bevestigen ons tienjarig bestaan, Maar wat
al wisselvalligheden zijr: er ook niet aan verbon-.'
den en wij gelooó en hei niet van bclana ontblout, '
vooral voor onze vreemde vrienden, die met deze
gelegenheid ons bladje lezen.zuilen, deze weder-
waardigheden te herinneren. Het kan misschien
een spoorslag zijn voorhen die op hun dorp moei·
lijkheden en tegenslag te bekampen hebben, om '
onverpoosd en met meer moed door te werken.'
Gedenkdat het oude spreekwoord ;e d'aanhouder '
wint. altijd gelijk heeft. '

Ten jare 1904 dus staken eenige ieverige man-
nen de hooiden bij, elkaar met het doel eene
tooneelmantschappij te stichten, Het nuttige bij
het aangenaame, ons volk ontwikkelen en bescha-
ven i. toch wel een edel werk. Na wat zoekens '
en aandringen werdt.'ll een tiental personen ge-
vonden. allen.met lever bezield en de tooneet-
kring werd ge.ticht Doder de leuze e Kunst en,
O:cndracht. •

Jonge juffers ver'leell~en hunne medewerking;
kleine stukken werden aangeleerd en tot aller
verwondering bekwam hel eerste leest een buiten-
gewonen bijval. Onnoocig te leggen hoe .dit de
stichters aanmoedigde. .

Edoch dit was de slraf voor souunigen, de ver-
volging begon zoozeer dat een tweede lees:
deerlijk mislukte; "ij werden voor slecht volk
uitgeschold~n en verplicht ons 10ka]1 te verlaten.,

Daardoor ontmoedigip/,( bij eenigeu. Toch bie:'
ven de eerste ontwerpers .pal, eene nieuwe zaal;
wërd gevonden en hel getal leden verdubbelde.

De twee eerste jaren ging alles tamelijk ,goed.

De Wellenaar, blad van de Daensistische maatschappij "Kunst en Eendracht"
(Welle, privébezit).
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PRIESTER DAENS IN MOERBEKE (1896)

G. VAN BOCKSTAELE

Algemeen is geweten dat priester Adolf Daens regelmatig in
Moerbeke (Geraardsbergen) op de weide van de familie Burie
(Oude Smidse, Edingse steenweg) toespraken hield (1). Soms gaf
de anti-Daensgezinde krant De Denderbode er een uiteraard een-
zijdig verslag van, dat ons niettemin nuttige inlichtingen verschaft
(2).

Zo sprak A. Daens er op de tweede Sinksendag van 1896,
wanneer er wegens de H. Corneliusviering een massa volk aanwe-
zig was. Vergezeld van Paul Modeste Guillemin uit Geraardsber-
gen (3) kwam hij er in een koets aan en zou hij er gehandeld heb-
ben over zowel binnenlandse problemen (de katholieke regering,
de katholieke partij, de rijke mensen ... ) als buitenlandse (o.a.
Congo).

Toen ook een - niet nader genoemd - Gents politicus gebruik
wilde maken van het "free podium" zou A,. Daens dit geweigerd
hebben wat niet naar de zin van de toehoorders was. Uiteindelijk
lieten de inrichters hem toch spreken en genoot hij er veel bijval.

Men moet echter betwijfelen of de versie van De Denderbode
de juiste was en men A. Daens woorden in de mond had gelegd die
hij zelf niet had uitgesproken. Daens hield zich immers aan het
bisschoppelijk verbod van 24 mei 1896 om aan de kiescampagne
van de komende provinciale verkiezingen niet deel te nemen (4).
Blijkbaar moet A. Daens een klacht tegen de krant hebben inge-
diend want in haar nummer van 7 juni noteerde De Denderbode.
een andere versie en zou A. Daens de meeting als volgt geopend
hebben: "Beste vrienden! Ik heb verbod ontvangen van Mgr. den
bisschop van nog in 't openbaar te spreken, zoolang de kiesstrijd

(1) L. DE COCK e.a., Moerbehe-Atembeke, Dit dorp, ik wet nog hoe het was ... ,
Geraardsbergen, 1983, p. 5.

(2) De Denderbode, 28 mei en 7 juni 1896.
(3) Paul, Modeste Guillemin (Geraardsbergen, 1864-1944), advokaat, was oud-

voorzitter van de katholieke werkmanskring, stond aan de wieg van de Chris-
tene Volkspartij (17 april 1893) en ondertekende het verkiezingsprogramma
van de partij in 1894.

(4) G. VAN BOCKSTAELE, Briefwisseling van Priester Daens 1892-1933, Bron-
nenuitgave van het verloren gewaand archief, gevonden in de dekenij van
Aalst, in: Land van Aalst, 36, 1984, p. 95-96.



276

duren zal. ik onderwerp mij; dat verbod is mij heilig ... Mag ik niet
meer in 't openbaar spreken, mijne vrienden (mijne luitenanten)
zullen tot u spreken en u de zaken voorstellen gelijk ik zelf ze u
voorstellen zou; ze zullen in mijn naam spreken" .

. De aanhangers van de conservatieve katholieken en dus ook
de krant wilden steeds bewijzen dat A. Daens de bisschoppelijke
richtlijnen niet toepaste. Hiermee wilden ze aan de bisschop argu-
menten geven om A. Daens nog zwaarder te sanctioneren en hem
politiek onmondig te maken. Blijkbaar was A. Daens slim genoeg
om op een handige manier het bisschoppelijk verbod te omzeilen.

Geert Van Bockstaele
Bevegemstraat 14

9620 Zottegem
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MOLENS UIT ·HET LAND VAN AALST

1. De windmolen "te Waelen" in Everbeke (1760)
In een kaartboek van Zarlardinge uit 1760 staat de molen "te Waelen" in Everbeke
als standerdmolen getekend. De molenaar is Francis Meaudens en zijn molengeleeg
is 2 bunder, 1 dagwand en 62 roeden groot. (Rijksarchief Ronse, Oud gemeentear-
chief Zarlardinge, 159, kaart 10 - foto M. Cock).
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2. De -windmolen "t'Schaere" in Nederbrakel (1794)
In het kaartboek van Nederbrakel, in 1794 door Benedictus Pieters getekend, staat
de korenwindmolen, "t'Schaere", De standerdmolen behoort toe aan molenaar Jan
Baptist Vander Lnden en staat op 2 dagwand en 69 1/2 roeden. (Rijksarchief
Ronse, Oud gemeentearchief Nederbrakel. 246a - foto M. Cock).
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LIJST VAN DE ERELEDEN EN STEUNENDE LEDEN 1990.

Ereleden

Claus Gilbert
De LOQze Jozef
De Nul Jan
De Vleeshauwer
Uyttersprot Clemens
Van Acker K.G.
Van der Perre Marc
Van Lil Albert

Steunende leden
Berlengée
Boone Marcel
Buggenhout F.
Cassimons joseph
Cherreté Marc
Cool Hilda
Coppens Luc
de Lessines R.
De Pauw H.
De Rijst Pierre
De Saedeleer-Pieteraerens
De Smet Gentiel
De Vos F.
D'Hoker Albert
Eeman R.
Herman Emiel
Martens Romain
Meganck-De Wolf
Moyersoen Ludovic
T bmmerman Gilbert
Temmerman W.
Van Bockstaele Paul
Van den Berghe Marc
Van de Perre Dirk
Van der Smissen
Van de Voorde R.
Vandelsen Willy
Van Gijseghem L.
Vekernan Herman
Verleysen Wim

Erembodegem
Baardegem
Hofstade
Op hasselt
Aalst
Merelbeke
Hove
Brussel

St.-Agatha-Berchem
Turnhout
Aalst
Denderwindeke
Aalst
Lede
Hekelgem
Mechelen
Moorsel
Geraardsbergen
Ninove
Deinze
Denderleeuw
Mere
Aalst
Erondegem
Denderleeuw
Brussel
Aalst
Liedekerke
Aalst
Herenthout
Steenhuize- Wijnhuize
Pollare
Gent
Moorsel
Burst
Hofstade
Gent
Aalst
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VERNIEUWING VAN DE ABONNEMENTEN

Het runnen van een tijdschrift als het onze kent twee zorgen,
enerzijds de inhoudelijke zorg om telkens opnieuw aan goede
kopij te geraken, anderzijds de financiële zorg om het tijdschrift
gedrukt en verkocht te krijgen aan een redelijke prijs. Om het
eerste probleem op te lossen dient het bestuur. De oplossing van
het tweede ligt tendele in uw handen. Ook volgend jaar blijft onze
prijs 500 F voor gewone leden, 800 F voor steunende leden en
1200 F voor ereleden. We rekenen er opnieuw op dat u ons
tijdschrift trouw zal blijven en snel het abonnement zal vernieu-
wen. En waarom niet steunend lid of erelid worden? Dank zij die
leden konden we dit jaar 15.000 F extra aan inkomsten hebben.
En dat is in een wereld met stijgende inflatie en stijgende posttarie-
ven altijd welkom.

Elk jaar verlaten enkele leden de vereniging, elk jaar moeten
wij nieuwe leden bijwinnen. Maak ons tijdschrift bekend bij vrien-
den en kennissen. Of nog beter, schenk hen ter gelegenheid van
het nieuwe jaar een abonnement. Een origineel en verrassend
cadeau! Wij doen een speciaal aanbod. We beschikken nog steeds
over enkele exemplaren van de prachtige Horenbaultkaart uit
1596 van "Het Land van Aalst". De kaart kost 1000 F. Maar wie
de aankoop van de kaart combineert met een nieuw abonnement
krijgt de twee voor 1400 F., met een gratis exemplaar van ons
jubileumnummer .

1400 F

•. abonnement 1991
leden
steunende leden
ereleden

•. Horenbaultkaart
•. Kaart en nieuw

abonnement

500 F
800 F

1200F
1000 F

te storten op pro 000-0586911-61
Land van Aalst, Bevegemstraat, 14

9620 Zottegem

Indien het adres dat voorkomt op het overschrijvingsformulier
niet het adres is, waarop het tijdschrift dient toegezonden te wor-
den, gelieve dit dan te melden.
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