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de heer Michel van den Bossche, Zottegem;
de heer Leopold Bosteels. nijveraar. Aalst;
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de heer Leo van Cleemput, ere-inspecteur van het Lager Onderwijs,
Aalst;
Z.E.H. Jozef Crombé, pastoor, Sinaai (van Velzeke);
Hoogeerwaarde Pater Donatus, gewezen Generaal der Capucienen,
Antwerpen (uit Welle);
de heer Edgard Durant, Ninove;
Hoogeerwaarde Heer Kanunnik Leonce Eeckhout, professor aan het
Groot Seminarie, Gent (uit Sint-Maria-Oudenhove);
Dr. Hendrik van Gassen, atheneumleraar, Ninove;
de heer Robrecht de Graeve, inspecteur van het Lager Onderwijs,
letterkundige, Gent (uit Woubrechtegem);
Dr. Frans d'Haese. ambtenaar, Geraardsbergen;
de heer volksvertegenwoordiger M. Herman, Ronse;
de heer Kamiel Huylebroeck. gemeentesekretaris. Gijzegem;
Dr. Siegfried de Laet, docent aan de universiteit te Gent;
de heer graaf Guy de Liedekerke",Petegem-Oudenaarde;
Dr. Jan Lindemans, werkend lid der Kon. VI. Academie voor Taalen Letterkunde, voorzitter van de Geschied- en Oudheidkundige
Kring van Vlaams Brabant, Laken-Brussel;
Ir. Paul Lindemans, inspecteur van het Landbouwonderwijs, Opwijk;
Z.E.H. Aloïs de Maeyer, godsdienstleraar aan het atheneum. toneel- .
kundige, Aalst;
Z.E.H. Richard de Moor, principaal van het college, Ninove (uit Bavegem);
de heer senator Edgard van Oudenhove, notaris, Denderhoutem;
Ir. Albrecht van Pottelberghe, lid der Bestendige Deputatie van OostVlaanderen, aannemer. Erembodegem;
Z.E.H. Jozef de Potter, ere-legeraalmoezenier, Gent (uit Aalst);
Z.E.H. Kanunnik Jozef Reynaert, pastoor-deken, Aalst;
Dr. Adhemar de Smet, prefekt van het atheneum, Antwerpen (uit
Aalst);
, Dr. Herman Uyttersprot, geaggregeerde van het Hoger Onderwijs,
Aalst;
Hoogeerwaarde Heer Kanunnik Jozef Walters, ere-deken van Ninove,
Gent.
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De Boerenkrijg
Inde streek van A·alst.
(*) Bij de zuiveringsoper aties, op 24 Oktober, door de Fransen in
de omgeving van de stad, werden verscheidene verdachte personen
aangehouden.
Te Herzele verbrandden de brigands de gemeentepapieren en
plunderden het huis van Pieter Jan Robijn, evenals dit van J.B. van
Aelbrouck; ook het huis van «Jan-Kristiaan van Waeyenberg, wiens
zoon belastingontvanger was», moest het ontgelden (20).
aanval op de stad.
Te Burst waren omstreeks half negen 's morgens enkele brigands (12 tot 14) uit de omgeving, onder de leiding van zekere Cools,
wonende te Burst, en Domien Bekaert, opgetreden, gewapend «met
geweren en stokken». Zij hadden de veldwachter Quintyn aangehouden en Coppens van Mere had hem «de sabel op het hart geplaatst».
De sleutel van de kerk werd opgeëist en «gegeven omwille van zijn
vrouw, die lamenteerde». Daarop werd de stormklok geluid. Dan
was een bend~ van 20 tot 30 man gekomen van Mere, Herzele en
Borsbeke. Onder bedreiging vroeg men wie het kruis van de toren
had neergehaald. De opstandelingen haalden het kruis van de zolder en plantten het op het kerkhof. Een Franse patroelje daagde op.
De veldwachter «in zijn kamer de sluyer uit zijn portefeuille genomen (hebbende) ende hem daer mede gedecoreert, gedecoreert zijnde is hij de trouppe tegen gegaen» ... De commandant gebood hem
de sluier af te doen, nam Quintyn gevangen en liet hem opsluiten J
Ook te Erpe, aan het Tolhuis, evenals te Mere en te Nieuwerkerken verzamelden de brigands.
Omstreeks 12 uur verscheen op de Steenweg van Oudenaarde
een Franse kolonne van 250 man, met twee kanonnen, aangevoerd
door citoyen Juvenot. Te Burst en te Mere waren zij slaags met de
brigands. Zelfs het kanon heeft er een woord meegesproken (21).
Enkele brigands werden er, na moedige strijd, (22) gevangen genomen. Te 2 uur werd de generaal met vreugde door de Aalsterse
Republikeinen ontvangen. De behaalde zege werd door een feestmaal gevierd. De oude burgerij hield zich afzijdig bij de intocht van
de Franse troepen, evenals bij de verdediging van de stad tegen de
brigands.
(,,)

Zie het begin dezer bijdrage

op blzn 6-12 in nr. l.

(20) Op 31 Oktober werd landbouwer J.B. d'Haemer, als verdacht van medeplichtigheid met de br igands, aangehouden. Waar de vrouw van de veldwachter getuigde dat hij met welbehagen in de handen stond te wrijven
bij de plundering, verklaarde' de verdachte dat hij er bij was geweest
om de plundering te verhinderen.
(21) «ou le canon a déjà fait un exemple terrible».
(22) «après une vive résistance»,
aldus in een schrijven van het stadsbestuur aan generaal Bequinot.
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Het magistraat stuurde onmiddellijk een schrijven naar Gent,
waarin gesmeekt werd, deze troepen, op doortocht naar Mechelen,
te Aalst te laten, vermits nog immer onrust heerste «te Appels, Haaltert, Erembodegem (waar de vrijheidsboom werd omgehakt) en
Moorsel» (23) en daar men vreesde dat de (Zaterdag)markt
het
opzet van de brigands zou kunnen doen slagen ...
Ten andere te Gijzegem, Hofstade, Lede, Nieuwerkerken enz.
werd hergroepering van de brigands gemeld.
De nacht van 3 op 4 Brumaire (24/25 Oktober) verliep zeer
kalm. Generaal Juvenot was immers nog met zijn troepen te Aalst.
De markt werd afgelast. Te 10 uur vertrok de generaal naar Brussel. De stormklok luidde opnieuw «van Muilem (Liedekerke) tot
Erpe».
Reeds te 2 uur van de morgen op 26 Oktober kwam te Aalst een
Franse versterking aan. Tien ruiters en tien schutters werden uitgestuurd naar Hofstade, op zoek naar de vluchtende brigands, welke
bij een aanval op Dendermonde, door de Fransen waren teruggeslagen. Met geringe buit keerden zij terug, nl. 3 mannen en 4 vrouwen,
gevat in de geopende kerk van Hofstade. De kerk was met kaarsen
verlicht!
Deze versterking zou onze brigands niet afschrikken. Opnieuw
werd de stad bedreigd. Nu door een groep van 200 brigands, gevormd
te Ninove (24) en versterkt door mannen van Haaltert, Nieuwerkerken en andere gemeenten. De veldwachter van Denderwindeke en
Jozef Troch, een oud-soldaat van het Oostenrijks leger, hadden de
leiding. Hun opmars, van Haaltert over Nieuwerkerken, werd door
de spion Pauwels ontdekt, maar hij kwam te Aalst te laat aan, om
het bestuur tijdig in te lichten. Het was middag wanneer de brigands door de Geraardsbergsestraat
de stad binnentrokken. Door
de bevolking werden zij op toejuichingen onthaald (25). Maar bij
een tegenaanval van de Franse ruiterij werden de aanvallers met
verlies van zes doden, naast verscheidene gewonden, teruggeslagen
en vluchtten in de richting van de St-Jobskapel. Er werden drie
~gevangenen en 8 geweren buit gemaakt. Te 3 uur was de rust hersteld.
Op 27 Oktober kreeg Aalst, op verzoek van het stadsbestuur, als
versterking een kompagnie voetvolk, welke in de omliggende dorpen jacht maakte op de opstandelingen. die zich in de bossen schuil
hielden. In het bos van Mu:ilem en Essene hield zich een sterke
groep schuil; een kleinere, van ongeveer 50 man, in het bos van
Affligem.
Omstreeks 7 uur waagden de brigands een nieuwe vergeefse
aanval op de stad; op de wijk St. Job werden zij uiteengedreven en

(23)

Brief bij de Potter,

a.w., blz. 161.

Reeds vroeger was men er tot de strijd overgegaan,
onder de leiding
van Van der Smissen, handelaar
te Ninove. Op 24 Oktober hadden de
brigands
de vrijheidsboom
vernield en de archieven verbrand.
de la Rue de lirammont avaient applaudi à l'arrivée de
(25) «Les habitans
ces br igands» (werd achteraf door de verslaggever
geschrapt).

(24)
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ze vluchtten naar Haaltert. Een strijder van dit laatste dorp moest
in het gevecht zijn paard prijsgeven.
Jaak van den Berg, «zoon van Pieter. spillemaeker van stile»,
van Haaltert, verklikte een zestal zijner dorpsgenoten (26), die hij
bij «de bende gezien heeft op 28 Oktober, te 10 uur 's morgens». Hij
zorgde er voor dat hunne namen te Aalst reeds geboekt waren, op
29 Oktober, te 7 uur 's morgens.
De krijgswet, afgekondigd voor de stad, zal van toepassing blijven tot 12 November. Aan wie ook werd de toegang tot de stad verboden. evenals het verlaten ervan; geen samenscholingen van meer
dan twee personen werden geduld (27).
Op 28 Oktober werden door de Franse troepen de operaties verder doorgezet. Erpe. Mere en Nieuwerkerken werden gezuiverd. Verschillende aanhoudingen werden verricht, o.m. Laurent Frans de
Winter, samen met drie onbeëdigde priesters. De executie van de
Winter werd 24 uur uitgesteld, tot wanneer het nieuws kwam van de
centrale administratie, dat de rebellen naar Gent dienden te worden
overgebracht om er voor de krijgsraad te verschijnen.
's Avonds hoorde men schieten uit de richting van Haaltert.
Op 29 Oktober trokken de Fransen opnieuw naar Mere en Erpe,
waar een ex-karmeliet werd aangehouden. En toch gaven de brigands het nog niet op: zij verzamelden o.m. te Erembodegem en te
Lede, waar de trom werd geslagen. Te Nieuwerkerken kwam het tot
een botsing tussen brigands en een Franse patroelje.
Op 30 Oktober, ten einde elk gevaar te voorkomen, was de markt
slechts toegelaten aan de vrouwen.
Na de middag trok een sterke groep naar Nieuwerkerken .orn de
klokken stuk te slaan. Te vergeefs werd het door de werklieden
beproefd. Bij deze gelegenheid werden verscheidene brigands aangehouden:
Op 31 Oktober werd in de tempel van de Wet (voormalige kerk
van het Begijnhof) de triomf van de Republiek gevierd, ... maar met
verontwaardiging werd de vernieling van de vensters vastgesteld.
Filip van de Keer. brigandsleider van Oordegem en luider van
de stormklok. werd te 6 uur als gevangene binnengebracht.
Nieuwe gistingshaarden werden gemeld te Zottegem en te Ninove. In deze stad werd de vrijheidsboom voor de tweede maal vernield. Ook te Haaltert was de rust nog niet weergekeerd: gedurende
de nacht van 1 op 2 November werd er geschoten. Op 2 November.
te 5 uur 's morgens, werd een brigand van Hofstade opgeleid en
's middags verschillende brigands van Zottegem.
Nogmaals _. voor het laatst. - werd de stormklok geluid te
Ninove, Aspelare, Denderhoutem en Haaltert. Generaal Rostolant
versloeg de brigands tussen Geraardsbergen
en Ninove. De bri"

(25) Jan Larnier. Adr. Dooreman. Marinus Buyl, Jan Standaert, J.B. Sterek,
Jaak de Smet van Haaltert en Pieter Roelant, van Mere.
(27) Tekst bij de Potter, a.w., blz. 153.

35

gandsleider van der Smissen, werd te Pollare gekwetst en gevangen
genomen (28). Zijn broer, evenals menig ander brigand, werd er
gedood (29).
Op 3 November ontvingen enkele Fransen vanwege het stadsbestuur een erediploma en zelfs een eredegen. Ook de vrijwilligers
werden bij deze gelegenheid gehuldigd (30). De Franse generaals,
die de brigands te St-Arnands zouden' verpletteren, trokken op 4 N 0vernber door de stad.
Dezelfde dag stuurde vrederechter J.J. Ferin, van Aalst, aan
commandant Dubosch een lijst van de aangehouden brigands, evenals van de gevaarlijke, die zich nog in vrijheid bevonden. Hij noemde o.m. de gebroeders Coppens, van Mere; Pieter Wijnant, van Denderhoutem; de zoon van brouwer van Biezen, van Gijzegem (31);
naast een hele lijst Ninovenaars (32).
Geleidelijk was de rust in de streek teruggekeerd. Men meldde
slechts hier en daar nog enkele schermutselingen, bij het opsporen
van verdachten. De hergroepering van de brigands in het bos van
Liedekerke op 5 December en de optocht van 80 boeren door Dender leeuw, met als gevolg een proces-verbaal vanwege de «agent
municipale van Lierde» (33), bleef zonder gevolg. 's Nachts werden
zij in het bos door Porte lange en Caboche verrast en uiteengedreven. Op 2 Januari 1799 werd deze zuiveringsoperatie nog eens herhaald, ten einde de verscholen dienstplichtigen op te sporen.

(28) Hij werd te Brussel ter dood veroordeeld.
(29) Ook te Dendermonde
waren de brigands, op 2 November, opnieuw ten
aanval overgegaan.
Door kanonvuur
werden
zij uiteengejaagd.
Twee
gevangen
genomen brigands
werden doodgeschoten,
de ene vóór zijn
woning, de andere vóór het stadhuis.
(30) Op 5 November
besloot het stadsbestuur
aan de verdedigers
van de
.Republiek «30 sols de france» daags te betalen ten einde de door de opeisingen «gedurende
de crisisperiode»
veroorzaakte
misbruiken
tegen te gaan. Op 6 Nov. werden zelfs twee vrijwilligers,
nl. D'Herdt
en Verhoeven, aangehouden,
omwille van hun brutaal optreden. - Aan
andere vrijwilligers
werd als beloning een goed postje verleend.
Zo
werd de grote patriot Caboche, de vrees van de streek van Aalst. vroeger schipper, tot sluiswachter
benoemd (Febr. 1799).
(3U «qu'on croit avoir été à la tëte lors qu'ils sont venu nous attaquer
à
Alost le 2 Brumaire»
(No 309ter).
(32) Frans van der Smissen; Pieter Jan de Deyn, zoon van de beenhouwer,
Oostenrijks
deserteur;
Jan van der Schueren, smid; Pieter Jozef Maes,
wever; Celestin Kiekeus
(broeder van Karel); Jozef Bayens, zoon uit
een hoedenwinkel;
Cornelis Florkin. zoon van een verver; Pr. Fr. de
Sager, bakker; Ferdinand
Elias, zoon van een lakenhandelaar;
N... (sic)
Eert, zoon van een weduwe; P. Neirinks, zoon van de dokter; Jozef Willems, zoon uit een winkel; Pieter en Jaak van Lier (Berrendarn),
allen
van Ninove. Filip de Sirand, van Meerbeek, is gewapend binnen Aalst
geweest op 5 Brumaire.
(33) «OP 14 Frimaire
VII rond de avond zijn een bende boeren van circa
tachtentig
eenige gewaepent met fusiquen ende andere met voreken en
staeken
dewelcke
op verscheyde
plaetsen
in onse Commune hebben
geseyd en geroepen dat alle de jonckheyd hun moesten bij hun vervoegen binnen de 24 uren in liedekercke
Bosch op pene van door hun gestraft te worden selfs hebben dese onse commune met moorden en branden bedreygt» get. J. van Lierde, agent.
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De opgeroepenen. onmachtig tegenover de goed gewapende soldaten van het Franse leger, zullen «onderduiken», tot wanneer
Franse plagerijen tegenover hunne families. ook hieraan een einde
zullen stellen. Jaren lang werden onze jongens gedwongen te gaan
strijden en sterven op een of ander slagveld van Europa. in dienst
van vreemde belangen.
Het zal niemand verwonderen te vernemen dat de gemeentevaderen van Aalst geloofd werden door de Republikeinse administratie van Gent ... en dat hun voorbeeldig streng optreden tegenover de
brigands aan Parijs werd gemeld. Generaal Colaud schreef op 8 pluviose (30 Januari) 1799: « ... cette administration (d'Alost). à la tête
des bons citoyens de cette commune. ont repoussé vigoureusement
les brigands qui voulaient pénétrer dans cette commune».
Ook nadien lieten de gevolgen van de Boerenkrijg zich nog gevoelen. Naast het register der goede burgers (cregistre civique»),
werd ook een lijst opgemaakt van verdachten van incivisme. Men
moest er zelfs rekening mee houden dat soms personen ten onrechte
van incivisme werden beschuldigd. Vele brigands, die niet werden
neergeschoten, brachten maanden en jaren door in de gevangenis.
waar zij grote nood en ellende kenden (34).
BEOORDELING.
Twee zake vallen op in de strijd van de brigands in de streek
van Aalst:
1. Naast een paar min of meer ernstige pogingen om de stad te
veroveren. gaat het hier veeleer om opstootjes: openen van de kerk.
vernielen van de vrijheidsbomen en papieren, die konden nuttig zijn
bij de conscriptiewet. Aktie van kleine groepen, die relletjes uitlokten of een overval waagden, wanneer het terrein vrij of quasi
vrij was. Tot een ernstige poging, met samengebundelde krachten.
tegen de stàd kwam het niet.
2. Er blijkt vooral gebrek geweest te zijn aan eenheid. De verspreide groepen werden niet gebundeld door een vaste leiding. Wij
staan voor een versnippering van krachten, zodat elk opzet tot onmacht werd gedoemd. Niemand treedt beslist op de voorgrond om
de leiding te nemen. Er ontbreekt de brigands van het Aalsterse een
figuur als Corbeels, Rollier, van Gansen e.a. Met de ongunstige inwerking op het gemoed van de jongens, bij de tegenslag van de
eerste aanval, dient rekening te worden gehouden. Mogelijk hadden
zij gehoopt op de medewerking van een deel der Aalsterse bevolking, maar vonden er integendeel een alles behalve vriendelijk ont-

(34) In het archief te Aalst wordt een brief bewaard van Jan Colle, uit de
Zoutstraat, te Aalst, die als brigand gevangen zat te Rijsel en op 15 Januari 1799 aan zijn vrouw schreef over de slechte toestand in de gevangenis: «een pond en alf brood allen dag ende schoen water ... anders
en hebben wij niet ... opgeheten van de grouwelijke loose ... geen hemde
aen mijn lijf ... Zoo ik en kan het niet meer lange uytstaen». Ook Kiekens, van Mere. zat er opgesloten. Zij verzochten om een certifikaat van
goed verleden.
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haal. Dat zich alleen voelen werkte de ontmoediging in de hand,
evenals de minder gunstige berichten, die van elders binnen kwamen.
Maar al was de poging van de brigands in de streek van Aalst
minder groots dan in Klein-Brabant en de Kempen, toch moet ook de
nagedachtenis van deze vermetelen, die streden voor de vrijheid van
wat hun het dierbaarst was, bewaard blijven voor het nageslacht.
Tegenover een tweevoudige vijandige overmacht, nl. de goed gewapende Fransen en de «collaborateurs» uit eigen volk,naast de massa
van onverschilligen, die verkoos de kat uit de boom te kijken, hebben zij gepoogd het dwangjuk af te schudden. Mislukte hun opzet,
toch droeg hun strijd bij tot het sterken van de volksgemeenschap
in haar trouw aan eigen aard en zeden, ... en verwierf hun het recht
op een eervolle vermelding in de geschiedenis onzer streek.
HOFSTADE.

Jozef de Brouwer.

Het Geestelijk Taneel
In de Middeleeuwen te Ninave.
(1) De mysteriespelen of geestelijke toneelspelen, die te onzent,
evenals in de nabuurlanden Frankrijk. Duitsland en Engeland, zulk
een hoge bloei kenden, ontstonden in de middeleeuwen in de kerk,
nl. uit de kerkzangen zelf, gezongen ter gelegenheid der grote kerkelijke feestdagen. Dit geldt vooral voor Pasen. Met Goede Vrijdag
was bet de gewoonte in de kerk een kruis vóór het altaar op te richten. Het werd daarna plechtig neergelegd in een nevens het altaar
getimmerd graf (2). In de dienst op Paasmorgen was er een wissel~zang tussen de engel, waker aan het graf van Jezus, en de heilige
vrouwen, die kwamen om Christus te zalven. In die plechtigheid,
gekoppeld aan de wisselzang. ligt de kern van een dramatische handeling. De wisselzang werd gezongen door een priester, als engel
aan het graf nevens het altaar, en drie andere priesters, als de heilige
vrouwen, op weg naar het graf. Hieruit ontstonden de Paasspelen,
die stilaan uitgroeiden tot een volledige voorstelling van de passie
van Christus, met een aanzienlijk aantal tonelen en spelers. Maar
ook op andere feestdagen voerde men spelen op, bv. met Kerstmis
en Lichtmis.
Het eerste geestelijk spel dat we vermeld vinden in de oudste
Ninoofse stadsrekening. ao 1389-1390,werd opgevoerd in de parochie{1) Eerste van een reeks bijdragen
over toneel, ommegang, vastenavond
en
rederijkers
te Ninove.
(2) Dit gebruik bestond nog te Ninove in de 17e eeuw: «betaelt op den goeden vrydach 1663 aende waeckers van het hevlich graf..; (RA.G., Ninove,
Kerkrekeningen)
.

38

kerk te Ninove op Lichtmis. Lichtmis wordt gevierd op 2 Februari.
In oude teksten heet dit feest ook wel Purificatie. Oorspronkelijk
legde men bij de viering vooral de nadruk op het ontmoeten van
Simeon met zijn Heer in de tempel. Ook dit komt nog tot uiting in
dit Ninoofs spel op Lichtmis 1389-1390 :
Was gheschinct der clergien van der poort op onser
vrouwen dach lichtmesse doe si speelden de offerande
van den drien coninghen en van symeoene in de kerke ...
te hulpen ...
7 s.g..
Hier gaan eigenlijk twee verschillende spelen samen door. Het
eerste, de Drie Koningen, hoort tot de Kerstmisspelen, terwijl het
spel van Simeon wel degelijk tot Lichtmis hoort.
Uit de middeleeuwen zijn ons geen spelen van de Drie Koningen en van Simeon in het Nederlands taalgebied bewaard gebleven.
We kunnen ons een beeld vormen van de inhoud van een Driekoningenspel uit de talrijke dergelijke spelen in Frankrijk bewaard
gebleven. Het Driekoningenspel van Rouen (3), eveneens uit de
14e eeuw, heeft volgende inhoud: Drie priesters, als koningen verkleed, komen van uit drie plaatsen in de kerk samen, vóór het koor.
Ze tonen de ster, kussen elkander en samen trekken ze plechtstatig
in het koor naar de krib, terwijl een cantor een responsorium aanheft. Bij de krib staan twee vroedvrouwen, t.t.Z. twee priesters met
dalmatieken. Deze schuiven de gordijn, die vóór de kribbe hangt.
open. Caspar, Melchior en Balthasar knielen vóór het kindeke Jezus,
brengen hun offerande en bidden. Een engel (een in 't wit geklede
knaap) komt en waarschuwt voor de boze Herodes (4).
Voor de inhoud van «Sirneon» vinden we een treffende schildering van dit toneel in het evangelie van Lukas 2,25-35. «En ziet, er
was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens
was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls; en de Heilige Geest was in hem ... » En toen het kindeke Jezus
in de tempel werd gebracht, «opdat zij hem den Here voorstelden»,
nam- Simeon hetzelve in zijn armen en zeide «nu laat Gij, Here,
uwen dienstknecht gaan in vrede, want mijne ogen hebben uwe
zaligheid gezien, die Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle
volken». De voorstelling te Ninove was waarschijnlijk in overeenstemming met de Schrift.
Te Ninove was er een kapittel, dat bestond uit 3 of 4 kanunniken
en 7 lagere geestelijken of klerken (5). Met «der clergien van der
poort» bedoelen de stadsrekeningen de lagere geestelijken of klerken. Voor de «offerande van den drien coninghen en van symeoene»
hoefden de klerken geen beroep te doen op hulp van buiten. Het
(3) Creizenach (Wilhelm) , Geschichte des neueren Dramas (Halle 1911, D 1.
bl 56).

(4) Inhoud volgens Creizenach. id.
(5) Het kapittel, reeds vermeld in de 12e eeuw. Voor het aantal klerken zie
ook: De Potter (Jcs.) , De Dekenij Ninove op 't einde der 16e eeuw,
bl: 60.
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aantal personages was dus zeer beperkt. Ook kon het stuk onmogelijk de lengte en langdradigheid hebben van de meeste mysteries,
het was eer een soort opluistering van de eigenlijke Lichtmis.
Er zijn slechts twee stadsrekeningen uit de 14e eeuw: 1389 en
1397. In het begin van de 15e eeuw vernemen we over de opvoering
van twee andere Lichtmisspelen :
1409-10 (Stadsr.) : «ghepresenteert den ghesellen vander
kerken die speelden onser vrouwen purificacie te haerl.
sollace
40 s..»
1415-16 (Stadsr.) : «ghegheven den priesters ende den
andren ghesellen die up den dach van onser vrouwen
purificacie speelden spel van onser vrouwen...
24 d..»
De «ghesellen vander kerken» en in 1415-16 «den priesters ende
den andren ghesellen» zijn de gezellen die de- kerkelijke diensten
opluisteren door zang. Ze worden ook wel Gezellen van den Kore
geheten. Van deze gezellen is meer dan eens sprake. Ze zingen bij
feestelijke gelegenheden de mis op het schepenhuis : 1409 (Stadsr.) :
«den ghesellen vander kerken die messe ghesongen hadden voor
s. jooris up scepenen huus ... ». Ze verwerven bekendheid in de naburige steden. In 1447-48 zingen onze Ninoofse gezellen te Aalst. ter
gelegenheid van de ommegang, de hoogmis, met «discante» (meerstemmig). Meer dan waarschijnlijk werden de spelen van 1410 en
1416 ook gedeeltelijk gezongen.
Het spel van Onze Vrouwe werd ieder jaar met Lichtmis opgevoerd. In 1418-19noemen de stadsr. de promotor van deze spelen:
«janne alaerde priester ende zinen ghesellen van dat zij
speelden spel van onzer vrouwen ...)). Idem in 1425-26.
Janne was klerk van het Ninoofs kapittel. Hij woonde op een
der hoeken van het Kerkstraatje. aan de Vijfhoek. Dit straatje heette
toen het Pauwstraatje. J anne was tevens koster en klokluider. Hij
was ook boekbinder van het klooster. We vernemen uit de rek. van
de Abdij dat hij boeken draagt naar Keulen. Deze kleine bizonder-heid schijnt er op te wijzen dat in de schrijfkamer van S. Cornelis
handschriften werden geschreven, die naar ver afgelegen plaatsen
werden gebracht. Janne was ook koopman. want in die tijd kon geen
enkele geestelijke te Ninove leven van de inkomsten van de parochiekerk. Hij moest ook in tijd van nood meehelpen aan de stadsvesten. Deze lagere geestelijken leefden in en met het volk.
Het spel van O. L. Vr., door het aantal personages en waarschijnlijk ook door zijn inhoud, vertoont een verder geëvolueerd
stadium dan het spel van 1389.
In 1427-28 (Stadsr.) horen we van nog een ander spel van
O. L. Vr.:
«betaelt van der stallage ende der bereescap te doen
make ne als men speelde tspel van onser vrouwen van
cameron.»
Cameron kan hier slechts Cambron zijn, een dorpje in Henegouwen, aan de Oester-Dender,
alwaar de H. Bernardus omstreeks
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1148 een cisterciënser abdij stichtte. Die was toegewijd aan O. L. Vr.
De abdij werd in de middeleeuwen een beroemde bedevaartplaats.
R. Paternotte (6) verhaalt de oorsprong van de Mariaverering te
Cambron en geeft ons tevens de inhoud van het in 1427-28te Ninove
opgevoerde mirakelspel: In het begin van de He eeuw komen veel
Joden uit Frankrijk een onderkomen zoeken in Henegouwen. Een
dezer vluchtelingen huichelt bekering tot het christendom en laat
zich plechtig dopen. In het klooster van Cambron hangt een schilderij van de patrones der abdij. Zekere nacht brengt de Jood, die als
gast in het klooster verblijft, vijf lanssteken toe aan het tafereel van
O. L. Vr., dat terstond vijf bloedvlekken vertoont. De dader vlucht.
Gevangen genomen en op de pijnbank gelegd, blijft hij loochenen
en komt aldus terug op vrije voeten. Maar een gebrekkige grijsaard,
aangespoord door een engel en mirakuleus genezen door de Moeder
Gods, verslaat de schender in een rechterlijk tweegevecht en dwingt
hem zijn schuld te bekennen.
Hier zijn dus nog enkele interessante bizonderheden. Men speelt
het stuk op een «stal lage», op een toneel, een verhoog van balken en
planken op lege wijnvaten. Met «bereescap» bedoelen de stadsr. hier
toneelrekwisieten.
Van een opvoering in de kerk kan hier geen
spraak zijn. Ook de vermelding Lichtmis ontbreekt. De voorstelling
greep plaats op het kerkhof of op de Grote Markt (7), vóór het schepenhuis.
Na 1433-34zijn er geen vermeldingen meer van opvoeringen van
O. L. Vrouw-spelen.
De belangrijkste geestelijke spelen horen tot de Paascyclus. In
1425-26voert men een Verrijzenisspel op:
«den ghesellen die speelden de verrisenesse
ghegheven
.

ons heeren
20 s.p ..»

De verrijzenisspelen gaan terug tot de oorsprong van het Paasspel zelf, de voorstelling van het graf met de engel en de heilige
vrouwen. Volgens de rekeningen van de abdij van S. Cornelis en
Cyprîaan (8) werd in 1428 de passie vertoond:
«den ghesellen dye te nineve de passie ordiner den 8 d.g.»
De opvoering van «ons heeren passie» vermelden de stadsr. van
1445 en in 1461 nogmaals:
«tspel van der verrusenessen

te paschen»

Veze vertoningen gingen door met Pasen zelf, op het kerkhof.
Dit vermelden de stadsr. van 1445 en de rek. van de abdij van
1430-31:
«den ghescllen die speelden up tkerchof te nieneve 4 d.g.»

'.
'(6) Paternotte
(Rorna in) , Histoire
culte (Brussel, 1913).

de

Notre-Dame

de

Cambron

et de

son

(7) Thans: Oudstrijdersplaats.
(8) RA.G. Abdij

S. Cornelis

en Cypriaan

te' Ninove.
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Ook verschaft ons deze laatste bron een inlichting over het aantal personages:
«den ghesellen van nieneve die speelden upt kerchof te
nieneve 26 man ghegheven 4 d.» (Rek. Abd. 1434-35).
Tot de meest geliefde stukken horen die over het leven en de
mar taldood van een heilige. Deze heiligenlegenden kenden in Frankrijk en vooral in Noord-Frankrijk, in de 15e en 16e eeuw een grote
bloei. De oudste vermelding van dergelijk spel in het Nederlands
taalgebied vindt men in de stadsr. van Ieper in 1307 (9) :

1

«pour vin but sour le halle et peur fruit mangiet quant
li clerc juerent li jeu sainte kateline 27s.» (Onkosten
van schepenen in de Sinksenweek 15-20Mei 1307).

~.

Het eerste heiligenspel te Ninove is ook een spel van de H.
Katharina:
1432-33 (Stadsr.): «betaelt den ghesellen van der stede
die een spel speelden van sinte kathelinen bi ordonnancie van der wet
48 SJ>
1437-38: «ghegheven eenighen ghesellen van der stede
dewelke een spel speelden up de merct van zente gheer- "
truden
20 s.»
1446-47: «den ghesellen van der stede van nieneve die
een spel speelden van' zente kathelinen passie up zente
kathelinen dach
28 s.»
1448-49: «den ghesellen van der stede van. nieneve die
spele ghespeelt hebben van sinte katelinen en andere in
de eere van der stede
40 s.»
Het gaat hier om de H. Kathartria van Alexandrië, die, volgens
een legende, op bevel van keizer Maximinus II (311-313)gefolterd en
op een rad werd gelegd. De bliksem verbrijzelde het rad en doodde
de beulen. Door het zwaard ter dood gebracht, werd ze door engelen
opgenomen en op de berg Sinaï begraven. Feestdag 25 November.
"De H. Katharina was, wegens haar welsprekendheid, de patrones
van de rederijkers.
Vermelden we hier nog een voorstelling van het laatste oordeel
In:

1430-31(Stadsr.) : «den ghesellen van der poert dewelke
ter gheliefte van den heere ende der wet speelden een
spel van den domsdaghe ghegheven in gracien
20 S.p..»
Het middeleeuws geestelijk toneel is een beeld van het geloof
van de middeleeuwse mens, met Christus, de verlosser, als centrale
figuur, en Maria, troosteres en helpster in de nood. Voor het geloof
trotseerden de heiligen de ergste folteringen. De bozen worden gestraft op deze wereld of hiernamaals.
Hendrik

NINOVE.
(9) Desmarez et De Sagher,
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Cornptes

van Gassen.

de la ville d'Ypres, blz. 235.

.

"

De Stichting der Kartuize
van Sint - Martens -Lierde.
(1) De veldslag van 28 Augustus 1328, op de Kasselberg, dwong
de Westvlaamse
rebellen
en de Vlaamse steden en dorpen, die in
deze opstand tegen hun graaf Lodewijk
van Nevers betrokken
waren, onbarmhartig
op de knie. 'n Jarenlange
wanordelijke
strijd, die
het hele graafschap
Vlaanderen
door had gewoed, en waarin talrijke
uiterst kwaadwillige
elementen,
vooral in 't kamp der opstandelingen, zich berucht hadden gemaakt door het terroriseren
van stad en
platteland,
liep hiermede ten einde. (2)
Geen enkel dokument
licht ons nader in omtrent
het ogenblik
waarop Jan Gheylinc er aan dacht een kartuize te stichten. Zeker is
't dat de vrome raadsheer
reeds lange tijd vóór 1328 - het jaar dat
z'n plan officieel het leven zag -'-- met dit voornemen
bezield was.
Dit blijkt uit het schrijven
van de algemene prior der orde (3). We
durven haast beweren
dat de staatkundige
en maatschappelijke
beroeringen
van die tijd hem er toe noopten van zijn onderneming
voorlopig af te zien, tot kalmere dagen zouden aanbreken.
Met de ontwikkelingsgang
van J an's opzet, stond de kartuize van
Herne bij Edingen in nauw verband. Wellicht onderhield
hij met dit
huis vriendschappelijke
betrekkingen
- Herne lag van z'n geboortestad niet ver verwijderd
-, en dit feit heeft dan wel 'n gevoelige
invloed uitgeoefend
op de keus van zijn goed werk. Aan de prior

(1) Hebben over de stichting en over de kartuize St-Martens-Bos

in 't algemeen, doch slechts in schetsvorm, geschreven:
\~an Gestel, Histor.ia Sacra et Profana Archiepiscopatus
Mechliensis,
blz. 216.
Lindanus. Teneremunda. blz. 170.
Raissius, Origines Cartusiarum Belgii, blz. 38 tot 43.
Sanderus, Flandria Illustrata, Tomus lIl, blz. 182-183.
van Waesberghe, Gerardirnontium, blz. 235 tot 240.
de Por ternont, Recherches Historiques sur la Ville de Grammont, Tome 1I, blz. 336 tot 347.
du Moustier, Uit Koor en Kluis, blz. 132-133.
de Farconnet, «Bois St Martin», in «Dictionnaire d'Histoire et de Géograpbie
Ecclésiastiques»,
col. 546-547.
(2) Een breedvoerige beschrijving der gebeurtenissen van die tijd, vooral
in betrekking met Geraardsbergen en omgeving, geeft ons Fris: Geschiedenis van Geeraardsbergen, blz. 60 tot 83.
(3) cc quod vir disererus et nobilis Johannes, dictus Gheylinc, consiliarius
domini comitis Flandrie diu et devotum celitus a Domino et firmum
suscepit desiderium, deliberavitque unam aliarn domum perteetam de
nostro dicto ordine construere de bonis suis et dotare. . » (Rijksarchief Gent, Fonds Kartuizers St-Martens-Bos, Oorkonden (11 December 1328), Zie beschrijving bij nota 5.
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van deze kartuize deelde Jan zijn verlangen mede, met de bede zijn
plan aan de overheid der orde over te maken (4).
Als antwoord hierop, richtte frater Aymo, algemene prior der
Kartuizerorde, op 11 December 1328, een schrijven tot de priors der
kartuizen van Herne en Antwerpen, met de uitstippeling van hun
taak. Ze moeten zich persoonlijk bij de stichter begeven, om over te
gaan tot het onderzoek nopens dotatie en inkomsten, de geschiktheid
van de bouwplaats en de bestaansmogelijkheden van 't nieuw convent. Ze ontvangen volmacht om in de naam van de algemene prior
en van 't kapittel op te treden. Hij schenkt hun toelating de prior
der kartuize van Macourt bij Valencijn in hun beperkt comité op te
nemen, dit met het oog op 'n veilig oordeel. Ze worden eveneens gemachtigd de eerste prior aan te stellen. Deze mag dan uit andere
kartuizen monniken aanwerven, ten getale van twaalf. Enkel ijverige en de stichter bekende en welgevallige kloosterlingen mogen in
aanmerking komen. De eerste bewoners van de stichting krijgen het
voorrecht, na hun dood, in de ganse orde van een dertigdaagse mis
te genieten (5).
Jan Gheylinc wou zijn stichting in de buurt van Geraardsbergen, en wel te Schendelbeke. Zo'n keus deed hij niet uit louter toeval, want hij was heer van Schendelbeke (6), tevens meier en had
er rond 1270 een versterkt kasteel laten bouwen (7). Het terrein voor
de kartuize kocht hij van de Norbertijnerabdij van Ninove: 'n stuk
land van een bunder en vijftig roeden, gelegen op de «Rodendriesch»,
tussen «Baerbeke» en «Diebrugghe». Daar moest de kartuize uit de
grond rijzen, «ter ere van de Heilige Maagd Maria, voor de vergiffenis van zijn zonden en van deze van zijn ouders, voorzaten, opvolgers en weldoeners». Zijn eigendommen te St-Martens-Lierde, bouwland, weiden, vijvers en bossen, met 'n oppervlakte van 28 tot 30
bunders, en gelegen tussen het hof van «Landrighern» (grondgebied
St-Maria-Lierde) en het hof ten Broeke (8), gaf hij als dotatie voor
de stichting. Graaf Ledewijk van Nevers erkende de stichting van

(4) Rijksarchief
Gent, Fonds Kartuizers
St-Martens-Bos,
Bundel nr 2.
(5) Rijksarchief
Gen t, Fonds Kartuizers
St-Martens-Bos.
a) Oorkonden.
Supplement
(11 Dec. 1328). Origineel. in 't Latijn. Het
zegel van prior Ayrno is beschadigd. Het eerste gedeelte van deze oorkonde bevat de stichtingsopdracht
van de kartuize te Zelem bij Diest.
b) nr 1, Cartulariurn,
fol. 2 1'0 - 2 vo.
Miraeus-Foppens
: Opera Diplomatica, T. nl. blz. 433-434.
(6) De Potter & Broeckaert:
·Geschiedenis van de Gemeenten
van OostVlaanderen,
5e serie. Schendelbeke, .bl. 8.
(7) De Weledele Heer ridder Xavier de Ghellinck Vaernewijck
(Brussel)
was zo vriendelijk
ons onlangs een bundel aantekeningen
uit het familiearchief van 't kasteel te Elsegem ter hand te stellen, waar we dankbaar gebruik van maken.
(8) Kleine heerlijkheid
te St-l.\!lartens-Lierde,
«gheheeten de vierscaere
ten
Broucke, daertoe dat behooren
bailliu ende scepenen»
(de LimburgStirurn, Coutumes des deux Villes et Pays d'Alost, bl. 621). Ze had
«hooghe, middele ende neder justitie». In de 17e eeuw was deze heerlijkheid een leen van de graven van Egrnons (Zottegem)
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zijn raadsheer en amortizeerde de voornoemde goederen, bij akte
van 16 December 1328 (9).
Op de derde Zondag van de Vasten, in 't jaar 1329, erkende en
bevestigde Johannes van Florentië, vikaris van de bisschop van
Kamerijk, het oprichten der kartuize en het amortizeren der dotatiegoederen (10).
Raissius (11) beweert dat de bouwwerken begonnen waren, toen
de priors tot de vaststelling kwamen dat het terrein slecht gekozen
leek. De weg van Geraardsbergen naar Aalst liep er langs, en - dat
mogen wij er aan toevoegen - zulks beloofde niet veel goeds voor
de voorgeschreven eenzaamheid van het kartuizerleven. Daar zouden soldatenbenden, rovers, landlopers en allerlei soort straatvolk
wel voor zorgen. Na ernstige beraadslagingen besloten de priors, in
overleg met Jan Gheylinc. de kartuize over te brengen naar
St-Martens-Lierde, op het dotatiedomein. «in villa Domini fundatoris
dicta ten Bossche» (op het landgoed van de heer stichter, ten Bosse
genaamd) (12). Deze verandering bood grote voordelen aan: landbouwland, weiden en vijvers lagen er in overvloed. 'n Landbouwuitbating kon daar renderend zijn en vaste bestaansvoorwaarden scheppen. Dat hoekje van St-Martens-Lierde heeft Sanderus (13) in dichterlijke woorden beschreven. Het lag ver van 't lawaai der openbare
wegen. De lucht was er uitstekend. Het bood 'n verscheidenheid van
velden, weiden en vijvers. Op deze vijvers zat overvloedig vis. Voor
de eenzame wandelingen der monniken kon niets beters worden gewenst.
Bij akte van 22 Oktober 1329 stemde Ledewijk van Nevers in
deze verandering toe. Als enige voorwaarde stelde de graaf dat hij
en zijn echtgenote Margaretha verlangden deel te hebben in alle
goede werken van de kartuize (14).
Onderwijl waren ook onderhandelingen aan gang met de abt
(9) Rijlesarchief Gent:
a'l Fonds Kartuizers St-Martens-Bos :
nr. 1 Car tular ium, fol. 2 vo - 3 1'0.
Vidimus van 23 Mei 1448, gegeven door de schepenen en de raad der
stad Gent. Origineel. Verkoop
de Portemont
nr. 2739. Het zegel van
dit stuk is verdwenen.
b) Archief van 't kasteel van Elsegem.
Karton 1. Oorkonden. Gent 16 December 1328. Origineel in 't Latijn,
met zegel in bruin was van graaf Ledewijk van Nevers en met zijn
tegenzegel.
Miraeus-Foppens:
Opera Diplomatica, T. lIl, bI. 434.
lnventaire
1... : blz. 9-10. nr 7.
(0) Rijksarchief
Gent: Fonds Kartuizers
St-Martens-Bos,
nr. 1. Cartular ium.
fol. 3 ro - 3 vo.
Miraeus-Foppens:
Opera Diplomatica,
T. lIl, bl. 435.
t l J) Raissius
: Origines Cartusiarum
Belgii. blz. 38-39.
(12) Rijksarchief
Gent. Fonds Kartuizers
St-Martens-Bos.
Bundel nr. 2.
(13) Sanderus:
Flandria Illu stra ta, T. UI, bl. 182.
(H) Rijksarchief
Gent, Fonds Kartuizers
St-Martens-Bos
.
nr. 1, Cartular ium, fol. 3 1'0.
Vidimus van 23 Mei 1448 (zelfde stuk bij nota 9 verrneld.)
Miraeus-Foppens:
Opera Diplomatica,
T. UI, bI. 435.
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van de Benediktijnerabdij St-Martin us, te Doornik, die over de kerk
van St-Martens-Lierde het patronaatrecht uitoefende (15). De oorkonde der overeenkomst dateert van 1 Mei 1330 (16). De abt Theodo. ricus keurt de stichting goed. Hij staat toe 'n kerk, slot, cellen en de
nodige gebouwen op te trekken. Als erkenning van het patronaatrecht moeten de kartuizers telken jare op St-Maartensdag en op de
feestdag van het H. Sakrament een gouden muntstuk ter waarde van
8 solid. paris .. samen met een kaars en een den. paris., naar de abdij
sturen en het daar laten offeren bij 't offertorium van de hoogmis.
Ze hoeven eveneens de rechten der abdij te eerbiedigen als ze te
St-Martens-Lierde gronden erven of kopen. De offeranden die van
het priesterlijk ambt of van het altaar voortkomen, de offeranden op
Goede Vrijdag, tijdens het. officie, de offeranden van de eerste missen der kloosterlingen, en deze der begrafenissen van parochianen
van St-Martens-Lierde. die in de kartuize plaats hebben. worden verdeeld. De kartuizers behouden de drie vierden. het overige vierde
deel komt ten goede aan de abt en de pastoor van St-Martens-Lierde,
Tweemaal per jaar, op Kerstdag en St-Jansdag, wordt het bedrag
geind. Bij sterfgeval van monniken of geprofesten, of van novicen,
die in de loop van het proefjaar sterven, wordt het vierde deel, bij
goedkeuring van de pastoor, naar goede werken verwezen. De lijkdiensten van knechten en dienaren, die in de kartuize werkzaam
zijn, vallen onder de rechten van de pastoor. Tot schadeloosstelling
voor de afgestane tienden op de vier bunders, waar de kartuize
wordt gebouwd. zal het klooster in de toekomst, telken jare, met
Kerstdag, 12 solid. paris. betalen, ten bate van de abt en de pastoor
van St-Martens-Lierde. De eerste prior van St-Martens-Bos, frater

(5)

In de 12e en 13e eeuw kwam het dikwijls voor dat bisschoppen kloosters
met bepaalde
«altaren»
begiftigden.
Zulke schenkingen
brachten
met
zich mede dat de begiftigden
zelf de inkomsten van de pastoor. die dit
altaar bediende, inden. Ze stelden de pastoor aan en bezoldigden
hem.
(Laenen, Kerkelijk
en Godsdienstig
Brabant. Deel I, bl. 231).
In 1189 schonk Rogerus,
bisschop van Kamerijk,
het altaar van
St-Martens-Lierde
aan de St-Marten abdij
te Doornik.
als aalmoes
(d'Herbomez:
Chartes de l'Abbaye St Martin de Tournai. T. I, nr. 145).
Akten betreffende
dit patronaatrecht
of in verband hiermede; in vermeld werk:
T. 1. - nrs. 146, 147. 163. 191, 192, 228, 225.. 362, 363, 366, 367, 387, 392,
393, 423, 424, 431, 433, 436, 437, 440, 491.
T. rI. - nrs. 835, 877, 913, 915.

(16) Rijksarchief
Gent.
a) Fonds Kartuizers
St-Martens-Bos.
Oorkonden. 1 Mei 1330. Origineel in 't Latijn. Met vier zegels bevestigd. Dit van de abt, van de abdij, van Willem. pastoor van St-Martens-Lierde
en dit van de kartuize St-Martens-Bos..
Enkel dit van de
pastoor, in bruin was, is bewaard.
nr. 1. Cartularium,
fol. 3 vo - 5 1'0.
b) Archief van 't kasteel van Elsegem:
Karton 1. Oorkonden. Copie uit de 16e eeuw op papier.
Miraeus-Foppens:
Opera Diplomatica.
T. lIl, blz. 158-159.
Sammarthani-Piolin
: Gallia Christiana, T. lIl, Instrumenta,
col. 62, 63, 64.
d'Herbomez:
Chartes de l'Abbaye St Martin de Tournai, T. II, nr. 978.
Inventaire ... 1... nr. 9, blz. 10-11.
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Joannes de Bolliuziel en de fraters Walterius de Acsielle en Petrus
de Furnis, eerste monniken der stichting, gaan voor zich zelf en hun
opvolgers de verbintenis aan de overeenkomst na te leven. Samen
met hen ondertekenen de abt van Doornik en Willem, pastoor van
St-Martens-Lierde, een smeekschrift tot Guido. bisschop van Kamerijk, opdat deze de overeenkomst zou bekrachtigen. Wat hij op
12 September 1333 heeft gedaan (17).
Johannes van Florentië, vikaris van de bisschop van Kamerijk,
erkende de stichting te St-Martens-Bos op de Vrijdag na St-Jansdag
1330.Hij liet de kartuizers toe een eigen kerkhof aan te leggen, waarop ook leken hun begraafplaats mochten kiezen. In dit schrijven
vinden we klaar en duidelijk bevestigd dat men op dit ogenblik reeds
met de opbouw van de kartuize begonnen was (18).
De jonge kloostergemeenschap ontving weldra vanwege kerkelijke hoogvvaardigheidsbekleders blijken van vrome attentie. Zo bezegelden op 16 November 1332, aan het pauselijk hof te Avignon.
Willem, aartsbisschop van Antivari en dertien bisschoppen, een oorkonde met aflaten (19). Een aflaat van veertig dagen wordt verleend aan de gelovigen, die tot de heilige sakramenten van biecht en
communie naderen en de kartuizerkerk godvruchtig bezoeken, op de
volgende dagen: de feestdagen van de patroon der kerk, Kerstdag,
Besnijdenis. Pinksteren. H. Sakramentsdag, het feest der H. Kruisvindirig en H. Kruisverheffing, al de feestdagen der H. Maagd Maria, St. Petrus en St. Paulus, de feestdagen der apostelen en evangelisten, St-Jansdag, Allerheiligen en Allerzielen, de Kerkwijding. in
de octaven van voornoemde feestdagen en op de Zondagen. Deze
aflaat wordt verdiend, 't zij de gelovigen de kerk bezoeken uit gods-

(17) Rijksarchief

Gent:

a) Fonds Kartuizers
St-Mar tens-Bos.
Oorkonden.
12 Sept. 1333. Origineel
in 't Latijn.
Transfix
aan bovenvermelde
oorkonde van 1 Mei 1330 (nota
_ Het zegel van de bisschop, in rood was, is licht beschadigd.
nr. 1. Cartularium,
fo 3 vo - 5 r o.
b ) Archief
van 't kasteel van Elsegem.
Karton 1. Oorkonden,
Copie uit de 16e eeuw op papier.
Inventaire..
I, bI. 11, nr. 9.

16).

(18) Rijksarchief
Gent. Fonds Kartuizers
St-Mar tens-Bos
nr. 1, Cartularium,
foL 3 vo.
Miraeus-Foppens:
Opera Diplomatica,
T. III bL 435.
(19) Rijksarchief

Gent.

a) Fonds Kartuizers
nr. 1. Cartularium,
b)

St-Mar tens-Bos
fol. 6 1'0 - 7 ro,

Archief van 't kasteel van Elsegem :
Karton 1. Oorkonden.
(Avignon 16 Nov. 1332) Origineel. Latijn. Prachtig perkamenten
stuk, met miniatuur,
O. L. Vrouw met Kindje Jezus
tussen' twee heiligen
voorstellend.
Bevestigd
met 14 zegels. Ze zijn
van Willem, aartsbisschop
van Antivari
en van 13 andere bisschoppen.

Inventaire
I, nr. 11, blz. 11-12.
Analecta Bollandiana
: XLIV, fase.

III & IV, bl. 368.
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vrucht, 't zij om te bidden, 't zij ter gelegenheid van een bedevaart.
Ook zij die in de missen, predikaties of officie aanwezig zijn, die bij
't avondluiden geknield de drie weesgegroeten bidden, die meehelpen aan verlichting en versiering der kerk of voor de kerk een
schenking doen, die bidden voor de gezondheid van Jan Gheylinc en
Judocus de Lichau in leven, en voor hun zielerust na het afsterven,
alsook voor de zielen van hun familieleden, kunnen eveneens aan
deze aflaat deelachtig worden. Guido, bisschop van Kamerijk, bekrachtigde deze oorkonde op 22 September 1346 (20).
De bul van Paus Joannes XXII, te Avignon op 27 November 1333
uitgevaardigd, verleende aan de kartuizers van St-Martens-Bos al de
voorrechten, aflaten en geestelijke voordelen, die de H. Stoel eertijds
aan de Kartuizerorde heeft geschonken (21).
We weten niet met zekerheid hoeveel jaren de opbouw der kartuize heeft gevergd. In 1352 was zonder twijfel de kerk voltooid,
want op 10 Juni van dit jaar liet Petrus, bisschop van Kamerijk, de
kartuizers toe om 't even welke bisschop te vragen om hun kerk en
altaren te consacreren en kerkgerief te wijden (22). Op de Zondag
na 't feest van de H. Maria Magdalena 1352 consacreerde de bisschop
van Linden de kerk en het hoofdaltaar. De dag te voren had hij de
overige drie altaren met kelk geconsacreerd en de verdere kerkbenodigdheden gewijd (23).
Vooraan in de kerk, langs de linkerkant, was een altaar gebouwd,
dat aan Onze Lieve Vrouw was toegewijd en dat «Onser Vrauwe
Capelle» (24) heette. Voor dit kleine heiligdom koesterden de monniken, de inwoners van St-Martens-Lierde en vele vrome lieden uit
de aangrenzende parochiën, 'n grote godsvrucht. Meermaals werd
aan dit altaar de H. Mis gecelebreerd. Om deze godsvrucht nog aan
te wakkeren, verrijkte Gerard, bisschop van Kamerijk, dit altaar op
26 Februari 1373met aflaten (25). De celebrant, de leken die aan dit

J20) Rijksarchief
Gent. Fonds Kartuizers
nr. 1, Cartularium,
6 1'0 - 7 1'0.

(21) Rijksarchief

Gent. Fonds Kartuizers
Oorkonden. 6 Nov. 1447. Vidimus
van Geraardsbergen.
Origineel in
koop de Portemont
nr. 2741).
nr. 1 Cartularium,
fol. 6 ro.
Faeyen : Lettres de Jean XXII, T. II

(22) Rijksarchief

Gent. Fonds Kartuizers
nr. 1, Cartuariurn,
fo. 7 vo.

St-Martens-Bos:

St-Martens-Bos

:

van de abt van St-Adr iaans-abdij
Latijn, met zegel der abdij. (Ver-

bl. 635.
St-Martens-Bos.

(23) id. nr. 1, Car tular iurn, fo. 7 vo.

(24) Volgens de statuten

der Kartuizerorde is O. L. Vrouw officieel de koningin der orde. In de formule der professie is uitdrukkelijk
bevestigd dat
ieder kartuize te harer ere is opgericht. Haar feestdagen
worden altijd
voorbereid
met vasten op water en brood. Het Generaal Kapittel van
1333 stond aan alle huizen toe een feest der H. Maagd te vieren onder
de aanroeping
van de Onbevlekt
Ontvangene.
(Le Chartreux,
blz. 111118.)

(25)
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Rijksarchief
Gent. Fonds Kartuizers
St-Martens-Bos.
nr. 1, Cartularium,
fo. 7 vo - 8 TO.

altaar de H. Mis hoorden, en al degenen die dit heiligdom versierden,
verdienden telkenmale tien dagen aflaat, op alle dagen van 't jaar,
vijftien dagen op de feestdagen der H. Maagd en twintig dagen gedurende de oktaafdagen van die feestdagen.
Op stoffelijk gebied kende de pas gestichte kartuize milde schenkers. Ook werd ze door de graaf van Vlaanderen met bijzondere zorg
gerugsteund. Dit onderwerp wordt dan de stof van een volgende bijdrage. .
V. Gaub(omme.

EREMBODEGEM.
BRONNEN
A.

B.

O,nuitgegeven;

Rijksarchief

Gent. -

Fonds Kartuizers
St-Martens-Bos.
Archief kasteel Elsegem (*)

Uitgegeven;
Analecta Bollandiana : XLIV, fasc. UI & IV.
Faeyen, (Ar nold) : Lettres de Jean XII. Tome 11. (Rome, Brux.,
1909.)

Paris

Farconnet, de,: «Bois St Martin» in Dictionnaire
d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques.
fasc. LI, LIl (Paris 1936.)
Fris (Victor ) : Geschiedenis van Geeraardsbergen.
(Gent 1911).
Gestel (Cornelius
van):
Historia
Sacra et Profana
Archiepiscopatus
Mechliensis. (Hagae Comitum 1725).
Herbomez (Arrnand d') : Char tes de I'Abbaye St Martin de Tournai.
T. I et II (Bruxelles 1898 et 1901).
Inventaire
des Archives du Chàteau d'Elseghem. Tome I. Le Chartrier
des Ghellinck (Audenarde 1919) (niet in de handel).
Laenen, (Dr. J.) : Kerkelijk en Godsdienstig
Brabant, vanaf het begin
der IVe tot in de XVle eeuw of Voorgeschiedenis
van het Aartsbisdom Mechelen.
1e Deel (Antwerpen
1935).
Limbur g-Sfirurn (Le comte Th. de.) : Coutumes des Deux Villes et Pays
d'Alost (Bruxelles
1878).
Lindanus:
Teneraemunda
(Antverpiae
1612).
Miraeus-Foppens:
Diplomaturn Belgicorum Nova Collectio sive supplementum ad opera diplomatica
Auberti Miraei..
cura et studio
Joannis Fransisci Foppens. (Opera Diplomatica) Tomus lIl. (Brux ellis 1734).
Moustier (Benoit du.) : Uit Koor en Kluis. (Schiebroek 1937).
Portement
(Aug. de.) : Recherches
Historiques
sur la Ville de Grammont. T. 11. (Gand 1870).
Potter (de) - Broeckaert:
Geschiedenis
van de Gemeenten van OostVlaanderen.
5e Serie. Schendelbeke
(Gent 1899).
Raissius:
Origines Cartusiarum
Belg ii (Duaci 1632).
Sammarthani-Piolin:
Gallia Christiana
in provincias ecclesiasticas
distributa qua series et rusterra Arcrneptscoporum,
Episcoporum
et
Abbatum Franciae vicinarumque
ditionum ... T. lIL (Parisiis 1876).
Sanderus:
Flandria Illustrata.
T. UI. (Hagae Comitum 1n.5).
Waesberghe
(Joannes
van):
Gerardimontium
sive altera
imperialis
Flandriae
metropolis ejusque castellania.
(Bruxellae 1627).
.
X: Le Chartreux.
Origines. Esprit. Vie Intime. (Tornaci 1903).

•

(*)

Het archief
Rijksarchief

van 't kasteel
te Gent.

te Else gem berust

sedert

6 Januari

1949 in het
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Het verblijf van de zalige
Atlbert van Antoing te Meerbeke (-1-1105)
Een regulier kapittel te Meerbeke ?
Van oudsher is er aan de Sint-Berlindiskerk van Meerbeke, vroeger op het gehucht Elsbeke (thans Grevensbos) een kapittel verbonden geweest (1). Zover wij er de geschiedenis van kunnen nagaan
telde het steeds vier kanunniken en vijf kapelaans. Volgens een
latere, niet op betrouwbare gegevens gegrondveste traditie. dateert
dat kapittel uit de ge of lOe eeuw.
Op aandringen van de hervormingsgezinde pausen. onder wie
Gregorius VII (Hildebrand) uitmunt, omhelsden vele kapittels, in de
11e eeuw, de z.g. regel van St. Augustinus, om de «vita apostolica»,
de leefwijze van de eerste christengemeenten te leiden. d.w.z. het
strenge gemeenschappelijke leven. met uitsluiting van alle privaatbezit (2). Die kanunniken noemden zich reguliere kanunniken (koorheren). Ook stonden vele groepen kluizenaars deze levenswijze voor.
Zo hebben zelfs te Affligem, dat begonnen is als een kluizenarij
(nl. vóór dat aartsbisschop Anno van Keulen en bisschop Gerard
van Kamerijk er de Benedictijnerregel oplegden). sterke invloeden
van deze koorheren-beweging zich doen gevoelen en weten te handhaven. Mogelijk is dat geschied onder invloed van de twee toonaangevende koorherenstichtingen,
de munsters Springiersbach en Ravengiersburg (beide bij Trier gelegen: het eerste behoorde zelfs tot
het gebied van de paltsgraaf Siegfried, die in de oorkonde (3.), waarin
hij de nieuwopgerichte abdij Maria-Laach toevertrouwt aan monniken' uit de abdij Affligem, van deze laatste verklaart dat zij eveneens in zijn allodium lag. 1112). Zo werden o.a. de monniken van
Affligem en haar afhankelijkheden niet geprofest volgens het toen
- in heel de Benedictijnerorde in zwang zijnde ritueel van de mennikanwijding, maar volgens dat van de reguliere koorheren (het zich
in dienst stellen van de kapittelkerk). welke wijze van professie heel
goed, ja zelfs nog beter dan de eerste. beantwoordt aan de plechtigheid voorgeschreven door St. Benedictus. die in zijn regel. in het
hoofdstuk over de opname in het klooster, hst. LVIII, geen wijdings-

(1) Zie WAUTERS:
Hist, des Environs de Bruxelles, dl. 1. blz. 298-318 - DE
POTTER EN BROECKAERT.
Gesch, der Oostvl. gemeenten, r. V. dl 3
(1898) _
(2) Zie o.a. A.M. JAQUIN O.P., Hist, de l'Eglise, Brugge 1948. p. 903 en val,
en p. 913 en vgl. : «Chanoines réguliers» en «La règle de S. Augustin» C. DEREINE S.J. Verschillende
studies over de reguliere
kanunniken.
in
de laatste jaargangen
van Revue d'hist. ecctésiastique,
Leuven. alsmede in
Revue Bénédictine, Abdij Maredscus,
die nog voortgezet
zullen worden R.NAZ etc. Dictionnaire de Droit canonique : sub voce «Chanoiries régulier ».
(3) Cartularium van Affligem, uitg. de Marneffe, p. 36, nr. XX.
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ritus kent (4). Het is ook wel mogelijk dat dergelijke gebruiken uit
de koorherenabdij Bornem, (die in 1120 in een van Affligem afhankelijk Benedictijnerprioraat werd veranderd) zijn overgekomen (5).
In de Zuidelijke Nederlanden omhelsden vele seculiere kapittels
de levenswijze van de «vita apostolica» en werden er ook nieuwe
reguliere kapittels, abdijen en proosdijen gesticht (zo .de koorherenabdij Bo;rnem (6), die, bij gebrek aan middelen, niet tot bloei kon
geraken en daarom naar aansluiting bij Affligem zocht, en later de
Praemonstratenzer
kloosters). Zelfs werden er in de oude, niethervormde kapittels, kanunniken gevonden. die zo goed en zo kwaad
als dat ging de regula S. Augustini op hun eentje in de strengste
vorm volgden.
.

*
In 1104 werd te Rode (7), in het huidige Nederlandse ZuidLimburg, een kluizenarij gesticht, door drie gebroeders uit het geslacht van de heren van Antoing-aan-de-Schelde (bij Doornik). De
voornaamste hunner heette Ailbert. Omstreeks 1105keerde deze naar
zijn geboorteplaats Antoing terug, om zijn familieleden te vermanen,
op de eerste plaats een christelijk leven te leiden. Op zijn terugtocht
ontmoette hij een edelvrouw, die hem verzocht voor haar een kerk
te bouwen, naar de trant van de reguliere kanunniken. Het is zo
goed als zeker dat die dame niemand minder was dan de gemalin
van de voogd. die uit naam van de abdis van Nijvel het domein van
Meerbeke bestuurde. Ailbert. die er op stond, zo spoedig mogelijk bij
zijn broeders in Rode terug te zijn, weigerde aanvankelijk. Maar in
een vizioen des nachts werd hij aangemaand de wens van de dame
ten uitvoer te brengen. Daar hij vroeger leerling en leraar geweest
was aan de domschool van Doornik. was hij daar getuige geweest
van het drukke kunstleven, dat toen in de bisschopsstad tot volle
bloei begon te komen.
Het bedehuis. dat hij in Meerbeke had te bouwen. was de reeds
genoemde St.-Berlindiskerk, op het gehucht Elsbeke. Mogelijk ging
het hiêr veeleer om de verbouwing en uitbreiding van een reeds be-

(4) PAUL VOLK O.S.B. : Die Protesstormel
van Meerssen, in Revue aënëutctine, 1939. p. 205 enz. - vgl. Monasticon Batavum, Amsterdam.
1942. dl UI
(Verhandelingen
der Nederlandsche
Akademie
van Wetenschappen.
Afdeeling Letterkunde.
Nieuwe Reeks. Deel XLV). blz. 81.
(5) Cart. de Marneffe. blz. 53. nr. XXX. In dezelfde oorkonde bevestigt bisschop Burchard
van Kamerijk
de schenking
(1117) van de kerk van
Meerbeek aan Affligem (de parochiekerk
van de H. Petrus).
(6) Cart. de Marneffe, blz. 21. nr XI. Zie ook blz. 42. nr. XXII: <iet exemplo
Apostolorum
communem
sequi vitam elegerunt
(en naar het voorbeeld
van de Apostelen verkozen zij het gemeenschappelijke
leven te volgen) ».
(7) Over Rode. Rolduc, Ailbert, zie Monasticum Batavum, dl. Il, blz. 161-163.
- Annales Rodenses: MG.SS .. XVI. 699-723 - vgl. Bulletin de la Société
histcrtque
et littéraire de Tournai, dl. 14, Doornik 1870, blz. 93-116 en
205-243 - DR. P.C. BOEREN:
De Abdij Rolduc, godsdienstig en cultureel
centrum van het hertogdom Limburg (110/l-1804), Maastricht
1946 (over
Meerbeek blz. 16) - IDEM: Rodensia 11, Ailbertus van Antoing, stichter
van Rolduc.
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staande kerk. De koorheren, aan dit heiligdom verbonden, zouden
reeds het reguliere leven geleid hebben, maar het is m.i. meer waarschijnlijk dat de bovenvermelde dame of Ailbert zelf de stichters
geweest zijn van het kapittel (vandaar de bouw of uitbreiding, er
moet nu immers een collegiale kerk komen). De Annales Rodenses
zeggen zelfs uitdrukkelijk dat er hier een monasterium, (in het verband: regulier kapittel), verrees. Lang heeft men echter te Meerbeke het reguliere leven niet gevolgd. In al de ons bekende dokumenten is er slechts sprake van een seculier kapittel. Ailberts verblijf te Meerbeke duurde slechts een half jaar, maar wanneer wij
hem te Rode teruggekeerd zien, gaat hij daar te werk als te Meerbeke: hij begint onmiddellijk met de oprichting van een kapel en
kort daarna, op een beter geschikte plaats, niet ver van daar, met
die van een klooster van reguliere koorheren, dat onder de naam
van abdij van Rolduc (of Kloosterrade) een belangrijk kultureel
centrum zou worden voor de omgeving. Zelf had Ailbert reeds ten
dele het leven volgens de regula S. Augustini leren kennen bij het
domkapittel van Doornik en individueel, volgens strengere opvatting
nageleefd dan zijn confraters. Wij mogen dus wel afleiden dat hij
zijn opvattingen doorgevoerd zal hebben te Meerbeke, toen hij daar
de leiding had en in de gunst stond van de plaatselijke machthebbers.
AFFLIGEM.
Dom Petrus van Aalst O.S.B.

Persoonsnamen
In Ninoofse Plaatsnamen.
(*) BEVERLINKBRUG (Tussen Oudstrijdersplaats
en Beverstraat). - Le pont appelle bever brugge dalez la maison Jehan
~ Beverlirick (RD. 1411), Beverlinc brugge (RD. 1413). Kon geen
stand houden tegen de van ouds overgeleverde benaming: Beverbrug. Jan Beverlinc, behoorde tot de notabelen en bewoonde een
gasthof tegen de brug, vandaar waarschijnlijk zijn naam. Uit deze
familie stamt de abt van St. Cornelis, Jan Beverlinck ("f 1484). Mogelijk was de eerstvermelde de vader van de abt. Hij werd begraven te Brussel in de kapel, afhankelijk van de herberg van St. Corne lis, met zijn vrouw Lysbette Paleyts (Rek. Abdij 1458-59).
BOUDENSBRUG (In de Peperstraat,
nu Despouteerstraat).
- Boeysbrugghe (RD. 1370), Hanne boysbrugghe (RD. 1371-72-73),
le boesbrughe (id. 1411), boysbrugghe (id. 1413), aen sboysbruxken
(Stadsr. 1436), boudins brugghe (RD. 1453), an boosbruxken (Stadsr.
1472), beuzesbrugghe (RD. 1526), boesbruxken (RD. 1546), tboesbruxkenjtboosbruxken
(Rb. 1617), het boesbruxken (Stadsr. 1661).
Jan Boudens was een notabele van Ninove: «In tiden dat Jan bou(*)
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Zie het begin dezer bijdrage

op blzn. 21-25, in nr. 1.

,'

dens was ontfangher van der poert (Stadsr. 1389). Beuzesbrug (1526),
Ninoofs dialect scherplange 00 = eu (dl'. : de Ene).'

[

DIJNSBRUG, DIJNSHOF. - De waterscap an sdyns brugghe
(Stadsr. 1445), sdynshof (Id.). De Dijnsbrug verschafte toegang tot
het Dijnshof (huidige Graanmar kt, boomgaard van Mevr. de Clippel), later geheten het Doremont, naar de eigenaar, de hoogbaljuw
van Ninove, Karel van Poitiers, heer van Dormans (Frankrijk).
Uit Dormans door volksassimilatie : Doremont, Dorremont, Durremont ... En misschien ook wel de familienaam: Gheert Doermorit
(1589), Gheert Durremans (1596).
HASSELTBRUG. - De hasseltbrugghe (RD. 1374). Niet de brug
op de weg naar Op- of Nederhasselt, maar «de brugghe vore willems
van Hasselt» (RD. 1367).
HEINEKENSBRUG. naam van Heinrik.

Heinekensbrugghe

(RD. 1526). Verkorte

KAREL HOOFDSTRAAT. - Volgens het straatnaambord een
psn. Karel Hoofd? - En toch niet. De naam gaat terug tot de Ninoofse lakennijverheid ! In cardeloetjkardeloet
(Cod. Abb. 1332),
caerdeloet (id. 1342), cardeloed (Stadsr. 1441), in cardeloot (Id.
1432-23), van caerloet (Id. 1449), op de kaerloot veste (Id. 1553-55),
Carelhooft straetken (Gr. 1652), Carelshooft (Stadsr. 1773-74). Door
het uitstoten van de d, en de dialectische uitspraak eut (oot) voor
hoofd en verkeerde splitsing in Care 1 en oot (in plaats van carej
loot), ontpopte zich het Kaardelood tot het hypercorrecte:
Karel
Hoofd! Dit was natuurlijk slechts mogelijk na de ondergang van de
Ninoofse lakennijverheid. Het Kaardelood was oorspronkelijk een
gebouwtje tegen de stadsvesten. Het straatje daarheen heette het
Kaardeloodstraatje,
de vesten de Kaardeloodvesten. Voor dit gebouwtje WgS er nog in de 15e eeuw een «klerk» (= bediende). Vermoedelijk was deze klerk belast met het loden van de wol, gekeurd
door de gezworenen van de drapeniers, na het kaarden. Voegen we
hier nog bij dat te Gent de kelder onder het Schepenhuis van de
Keure-ook het «caerdeloet» heette (Stadsr. Gent 1365). Kaarde (uit
het Latijn carda), men gebruikte vroeger de kaardendistel om wol
te kammen, later een ijzeren kam. De benaming Karel Hoofd is van
geleerde oorsprong. Het volk zegt nog steeds Karelood.
KLEMMEKENSBRUG. - Clemmekensbrugghe (RD. 1546-47).
Brug aan de Lavendelstraat,
heet gewoonlijk
Mapruitsbrug.
Clemme = Clementia.
KRULLEKENSBRUG. - Crullekensbrugghe
(RD. 1612), aen
crullekensbrugghe (Straatsch. 1698). Vermoedelijk bijnaam van een
inwoner die bij de brug woonde. Deze brug heette tot in de 17e eeuw
de Zeelmakers- of Zeeldraaiersbrug (Burchtdarn, voorbij het Paternosterstraatje ).
MAPRUITSBRUG. - De brugge vore jans mapruits (RD. 1375),
an mapruyt bruxken (Stadsr. 1543-45), anchiennement clemmekensbrugghe (R.D. 1546-47), mapruyt bruxken (R.D. 1551). Deze familienaam komt meer voor te Ninove in de 14e eeuw. Lysbette maproits
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(Cod. Abb. 1333), mapruidts (1374), mapreits (1389), la dame malprets (1389), Gillis mapruidts (1384). Vermoedelijk een Romaanse
bijnaam.
SNIDEWENTSBRUG. - (Brug voor de Ger:aardsbergsepoort),
snidewentsbrugghe (R.D. 1375-76). Ook de poort wordt enkele malen
snidewendporte geheten (R.D. 1402, 1421). Aldus naar Pieter Snidewind, loodgieter, die bij de poort woonde! Deze benaming verdween
in de 16e eeuw.
*

*

Uit de vermelde plaatsnamen blijkt dat volgende verschijnselen
in de Ninoofse volkstaal reeds waren doorgedrongen:
In de He eeuw: a) de oe (van broeder) als uu (zie Triep). Deze
uu wordt later ie; b) de u van put als pit (z. Bollusgat ) ; c) waarschijnlijk in sommige gevallen de uu (Nederlandse ui) reeds als
o-diftong (z. Mapruitsbrug) ;
In de 16e eeuw: de scherplange 00 als eu (z. Boudensbrug).
De afkorting van lange vokalen voor bepaalde consonanten
s.chijnt wat later te komen (z. Adelinsberg), ook de overgang van eu
naar ee.
Van welk overgroet belang de plaatsnaamkunde is voor de historische studie van de volkstaal hoeft wel geen betoog meer. Anderzijds blijkt hoe duistere grafieën duidelijk worden wanneer men ze
toetst aan het huidig dialect.
NINOVE.
Hendrik van Gassen.

De persoonsnaam «de Pauw »
In VMKVA (1) heeft Dr Jan Lindemans, vooral op grond van
kultuurhistorische
overwegingen, de tot dusver algemeen aanvaarde
verklaring van de in Vlaanderen zeer verspreide familienaam de
Pauw in twijfel getrokken en een andere etymologie voorgesteld.
Daar er in de 13e eeuw «nog geen pauwvogels waren, althans niet in
de landelijke omgeving, waar het naamgevende volk leefde», kan
onze familienaam dus niet op de vogelnaam teruggaan en moet een
andere verklaring gezocht: «een ontleening aan Rom. *pavam, van
mlat. papam (fr. pape), waaruit mnl. pawe, pau»; «een synoniem dus
van het zoo algemeen verspreide de Pape». (2) Als proef op de som
wordt de wisseling Verspauen - Verspapen in een Opwijks register
(ao 1515) ingeroepen.
1. De Taalhistorie.

Taalkundig moet men dadelijk uiterst skeptisch staan tegenover
'deze nieuwe etyrno logie. Het gaat immers zo. maar niet het mlat.
(1) Koninklijke Vlaamsene Academie voor Taal- en Letterkunde.
en Mededeelingen: 194611, pag. 38-41.
(2) VMKVA: 1946/1, pag. 40.
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papa en het fr. pape naast ons ndl. paapjpape te stellen. Indien de
heer L. bij van Haeringen (3) even het artikel paap had nagezien
en de daar vermelde literatuur had geraadpleegd, had hij waarschijnlijk zijn nieuwe onderstelling niet geuit. Er ligt een diepe semantische kloof tussen het Westromaanse papa en het ndl.-hgd. papepfaffe. Noch in het ofr. (Godefroy - La Curne de Ste Palaye), noch
in het mlat. (Ducange) duiden papa of pape de parochiepriester of
-pape aan; steeds betekenen ze paus of een andere hoogwaardigheidsbekleder van de Kerk (4). De gebruikelijke lat. benaming voor de
pastoor is presbyter (5) of ook sacerdos (6), curatus, vicarius perpetuus (7); de Franse luidt: pr (i) estre (8). Ndl. paves - paus, hd.
babes(t) - pabst, vindt zijn oorsprong in het lat. papa, doch de s is
totnogtoe niet volledig verklaard geworden.
Vanwaar dan ons ndl. pape ? Thans wordt algemeen aangenomen dat het geen leenwoord is uit het Latijn of het West-Romaans,
doch van het Griekse «papas», dat «clericus minor», gewone lagere
geestelijke betekent, niet kan gescheiden worden. Hoewel sommigen
hebben aangenomen dat het woord uit het Westen kan ingevoerd
zijn, nl. uit de Griekse christelijke gemeenten van Trier en Metz en
Oost-Frankrijk, aan wie we ook «kerk» te danken hebben. naar het
Rijnlandse christendom, staat het nu omzeggens vast dat het de
Goten zijn, die het Griekse «papas», samen met vele andere christelijk-Griekse woorden hebben overgenomen. De Gotische presbyter
Wereka wordt «papa» genoemd in de bekende Gothische Kalender (9).
(3) Dr. N. van Wijk: Franck's
Etymologisch
Woordenboek
der Nederlandsche Taal;
's-Gravenhage,
1929. Supplement,
door van Haeringen,
pag. 123.
(4) Men vergelijke b.V. Ridder Paul de Corswarem:
De Liturgische
Boeken
der Kollegiale
O. L. Vr.-kerk
van Tongeren;
Gent. 1923. p. 39: misse
specialés:
in natali pape - in ordinatione
presbyterorum
- pro or d inantibus episecpis (in een Tongers Evangeliarium
van de 12e eeuw).
(5) Boeren
(P.C'>: Etude SUl' les tributaires
d'église dans le Comté de
Flandre du IXe au XIVe s.) Amsterdam.
1936: mulier quedam nomine
Awwif de Lathem ... a Waltero predicti loci presbytero,
filio dicte mul ieris.
- Vgl. verder:
dominus Sygerus presbiter
parochialis
de Eyne (anno
1250): Oudenaarde,
Archief v. h. Hospitaal. oork. nr 485.
(6) cfr Margareta
et C1ementia pueri sacerdotis
(anno 1234 te Pollare) ;
Gent RA, St.-Adrianusabdij,
charter nr. 10).
(7) Kan. J. Laenen: Kerkelijk en godsdienstig
Brabant; Antwerpen
1935/36.
Deel I, p. 232.
(8) Vgl. het «Vieux Rentier du seigneur
d'Auderiarde»,
Kon. Bibliotheek,
Brussel, Handschriftencabinet,
nr 1175 (l3e eeuw) : pag. 4 ro : Li prestres
de nocre - p. 67 ro : Li pres tres de Goy - p. 82 ro : Al annoit le prestre
dessous hubert mont - p. 183: JtCem) VI s. dechens de coi li prestres
(sc. de Baffle) a v s. por lobit -. Zie verder: P.C. Boeren. op. cit., p. 88.
voetnota 6: ke nule abbeye eglyze maisons de religion, priestre, clerc,
gens nonnobles.. . ne acquisissent
en tierre
de Flandres
fies, rentes,
tierres, hyretages et autres samb1ans acques ki meuscent de nous CRijksarchief Brugge, blauw nummer 6768: anno 1296).
(9) W. Streitberg:
Die gotische Bibel, Heidelberg,
1919, S. 473: «Der Titel
«papa» den Wereka trägt, 1ehrt, dasz bei den Goten auch die Presbyter
den Titel «papa» erhielten; denn Wereka und Batwins werden ausdrücklich als Presbyter
bezeichnet».
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Over de Alpenpassen en langs de Donau kwam het woord in Zuidoost-Duitsland, vanwaar het dan enerzijds door de van Salzburg uitgaande Slavenmissie als «pope» in de Slavische talen binnendrong,
anderzijds in het raam der grote beweging van de woordenschat naar
het Noorden toe, heel Duitsland veroverde en reeds in de 10e eeuw
in de Nederlanden
voorhanden was. Evenals «barmhartig» en
«dopen», die eveneens uit het Gotisch stammen, «genade» en wellicht
«bisschop»; behoort «pape» dus tot de Gotisch-Zuidduitse groep van
onze Nederlandse kerktaal. zoals we in de «heilige Geest» de neerslag zien van het zendelingenwerk van Winfrith en zijn Angelsaksische helpers en «Sinksen» en «offeren» tot de Latijnse leenwoorden
behoren, die het Gallo-Romeinse en het Frankische christendom ons
heeft nagelaten (l0). Zolang uit de Westromaanse talen niet blijkt
dat papa ook «gewone geestelijke» betekende, mag men dus niet de
"pau (van L.) en de pape naast elkaar stellen, doch alleen de "pau en
de bisschop. Maar dan valt natuurlijk de als glosse dienst doende afwisseling in het Opwijkse register en diende eerst goed te worden nagegaan of verscheidene van de «paus-namen en -toponiemen werkelijk iets met een bisschop of met een clericus major te zien hebben.
terwijl «de pau van der hulst» van Opwijk wel geen bisschop of prelaat zal geweest zijn! Het ware verder opvallend dat een woord, dat
in geen enkel mnl. dokument als appellativum voorkomt, zo'n naamgevende kracht zou gehad hebben en dat men nog zo laat als in de
15e eeuw zijn oorspronkelijke betekenis zou hebben aangevoeld en
het vervangen door «pape» (11) en dit juist op een ogenblik dat
de bloeitijd van «pape» voorbij was.
2. De Cultuurhistorie.

Wij kunnen dus gerust aan de oude opvatting blijven vasthouden
en nagaan of de cultuurhistorie, ondanks Dr. Lindemans' bewering,
tocl~ geen argumenten aan de hand doet ten voordele van de naam
van de aloude, reeds bij Joden (12), Grieken en Romeinen bekende
vogel.
Daar «pavo» in alle Germaanse talen (pea-cock, pfau, pauw,
pa-fugl) als leenwoord bekend is en in Zuid-Duitsland de tweede
klankverschuiving heeft meegemaakt (Pfau), mag men aannemen
dat de pauwen zijn benaming reeds ten tijde van de Romeinse bezet-

(0)

Naar Th. Frings:
Germania
Romana, Halle, 1932, pag. 29 et seq. - en
A. Waag: Die Bezeichnungen
des Geistlichen
im Ahd- und Andd. Teuthonista VIII 0931-32), p. 5-10.
(11) L.: VMKV A. 1946/1, pag. 40.
(12) III Reg. 10,22: quia classis regis per mare cum classe Hiram sernel per
tres annos ibat in Tharsis, deferens inde aurum et argentum.
et dentes
'elephantorum,
et simias et pavos. Een groot deel van de vindplaatsen
van «pfawo» in de Oudduitse
glossen lSuolahti:
Die deutschen Vogelnamen
(Strassburg,
1909) geeft alle plaatsen
voor het Oud-Duits
van
780-1100] gaat op deze bijbelplaats
terug. Vergelijk de ofr. tekst van de
XIIe eeuw: Et dé la emportcut or et argent, é denz de elefanz. et singes
et poiins (Godefroy:
Dict. de l'ane. langue française, Paris 1902, Tome X
p. 266, 3e col.)
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ting in onze landen zijn intrede deed (12a). De pauwvogel stamt uit
Indië en kwam, dank zij de Phenicische zeevaart, in de vijfde eeuw
vóór Christus naar Athene, vanwaar hij naar Italië gebracht" werd,
waar hij in de tweede eeuw na Christus in groten getale op eilanden werd gekweekt (13). De naamgevende kracht van de pauw bleek
toen reeds uit het feit dat hij, evenals andere vogelnamen, ten tijde
van de Republiek, als eegnomen (Pavus, Pavo) werd gebruikt. Reeds
ten tijde' van Cicero kwam hij, 'evenals in de Middeleeuwen, gebraden op tafel (14). In alle Europese talen vangt de naam van de pauw
aan met de Latijnse p, en niet met de Griekse t (van «taoos»), een
duidelijk bewijs ervoor dat de koninklijke vogel zich van daar uit
langs de Romeinse heerbanen en de Romeinse villa's over gans
Europa heeft verspreid. Dat de naam bewaard bleef en ook geen
andere vogel is gaan aanduiden, bewijst dat de pauw bekend bleef.
Wel vermelden de leges barbarerum hem niet, waaruit men mag afleiden dat hij van minder belang was. Het Capitulare de Villis (15)
van Karel de Grote noemt hem echter onder de siervogels die «pro
dignitatis causa: gehouden werden,
In de 12e en 13e eeuw speelt hij een belangrijke rol op een plaats
van grote sociale betekenis: de ridderburcht en het hoofse minnehof. Op grond hiervan spreekt Schultz in zijn standaardwerk over
het hoofse leven (16), bij de beschrijving van de burgaanleg over de
hoenderstallen, waar de pauwen gehouden worden. Want op tafel
waren ze een gegeerde lekkernij, Tal van voorbeelden uit de Franse
en Duitse ridderliteratuur
beschrijven ons de feestgelagen, waar de
gebraden pauw opgediend wordt met een fijne saus (17). ZÓ in
Wolfram van Eschenbachs «Willehalrn» (1212-1218), waar de pauw
genoemd wordt vóór de patrijzen, kapoenen, fazanten en lekkere
v.ssoorten (139/9. ff. uitg. Lachmann), en in onze Reinout van Montalbaen (18). die misschien nog uit de 12e of de 13e eeuw stamt:
Karl zelve, die edele here,
Deynde var deme p[e]lmenere :
Sine morsele sal hey pareren dj a],
Vnde eyn morseyl sal hey nemen za,
Dat (w) [a]s van eyrne pauwet veet.

(12a) F. Seiler: Die Entwicklung
der deutschen Kultur, Halle, 1925. I, 152.
Volgens Hanns Bächtold-Stäubli
(Handwörterbuch
des deutschen Aberglaubens, Berlin-Leipzig,
1934, Band VI, kol. 1567) kwam het woord in
de 6e eeuw in het Duits.
(3) Victor Hehn: Kulturpflanzen
und Hausthiere
in ihrem Uebergang
aus
Asien nach Griechenland
und ltalien sowie in das übrige Europa. Historisch-Linguistische
Skizzen, Berlin, 1902, pag. 356.
(4) Hehn: op.cit. pag. 354.
(15,) MGH. Ll. S rI/Torn. l./XL: ut unusquisque
judex per villas nostras singulares ·etlehas, pavones, fasianos, ene cas, columbas, perdices, turtures
pro dignitatis causa omnimodis semper habeant,
(16) Alwin Schulz : Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger,
Leipzig
1889/2, I, pag. 49.
(17) Schultz: op.cit., I, 286.
(18) Uitgave Diermanse:
1939, VVo 1854-58.
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Dikwijls werd hij op tafel gebracht, opnieuw versierd met zijn
prachtige pluimen. Gewoonlijk droeg hem de gastvrouw zelve onder
trompetgeschal op een gouden of zilveren schaal plechtig binnen en
de gastheer sneed hem klaar voor de dis (19), zoals in «Lanzelot» koning Arthur dit voor zijn aan zijn tafel gezeten ridders doet (20). Het
was werkelijk «la viande des preux» (21), waarop men een buitengewone daad beloofde: «le voeu du paon» (22). De «Kronyk van
Vlaenderen» (23) vermeldt zo'n plechtige belofte. Op een groot
feestmaal, dat de koning van Frankrijk aan de bloem van de Franse
adel in 1202 aanbood, «soe fueerden de hieeren elc sijn fu op dien
pau.» De graaf van Vlaanderen, Boudewijn van Bergen, de latere
Boudewijn van Konstantinopel, beloofde er plechtig «nernmerrneer
wapene te dragene oft an te doene, jeghen de Kerstene, mar jeghen
de vianden Gods, de Sarrasinen». In de «Roman de Cassarnus» (24)
wordt onder vreugde en snarenspel eveneens een pauw genuttigd en
worden door de aanwezige ridders verschillende geloften gedaan. In
het toilet van de ridders en de edelvrouwen waren zijn vederen van
uiterst groot belang. De staartpluimen werden dikwijls gedragen als
vederbos op de helm (25); dit blijkt uit het zegel van Mathieu van
Montmorency (ao 1224) (26) en dat van. Albrecht van Oostenrijk
(ac 1280-1281),dat boven op de helm een hele pauwenkop vertoont
(27). bonze
Walewein (v. 10465) worden eveneens «vedren van
pauwen up die helme» vermeld (28). Pauwenveren prijkten eveneens
in de vorm van kransen aan de hals der edelvrouwen (29). Daar-

~

(19) Hehn: op.cit., pag. 357.
nog twee bewijsplaatsen
aangehaald
naar Godetroy, nl. uit
(20) Zie verder
«Parceva l» (einde 12e eeuw) :
Fors sol .1. na in qui rostissoit
Un poon qui moult gras estoit.
en uit Gormont et Isernbart (einde 11e eeuw) :
Si vus ssrvi cume pulcele
Le poun mis en la scuiele.
i.v. preux.
(21) cfr Larousse
(22) Te vergelijken
met de «voeu du héron» en de «voeu du taisan» bi] J.
Huiziriga
(Herfsttij
der Middeleeuwen,
Haarlem, 1947, p. 127. 128), door
Jan de Vries (Studiën over Germaansche
Mythologie, in Ts. v. Ned. Taal
en Letterk. VIII), in verband gebracht met de geloften bij het offermaal,
gedaan door de Noormannen.
rnet 'aanraking
van het evenzwijn. - Zie
verder:
Legrand d'Aussy:
Histoire de la vie priv.ée des Français. Paris
1782. p. 299 et seq.; Grimm:
Deutsche Rechtsalterthümer,
pag. 901; K.
Wemhold:
Deutsche Frauen
in dem Mittelalter,
Wien, 1897/3.
(23) Kronyk van Vlaender-en van 580 tot 1467 [uitg. door C.P. Serrure
en
Ph. Blomrnaertl.
Gent, 1839 (hs. einde 15e eeuw). Deel I, pag. 112.
(24) Eelco Verwijs:
Roman van Cassamus.
Groningen,
1869, pag. XXV. Het
Franse hs. dagtekent
uit de XIIIe eeuw.
(25) Schultz : op.cit. II, p. 74-75.
(26) ibid., afb. 63.
(27) ibid .. afb. 66.
MndI. Woordenb., VI, kol. 201. Vergelijk
ibidem: om paus ve(28) Verdarn:
deren, mijns heren helm mede te maken. 2 dukas (Rek. d. Grav. 3.130) Verder:
een guldijn
croon .... van pawenvederen
dair uyt gheit eyn
stanghe riiclic ghescacht
(Wapenboek
v . Gelre, 14e eeuw.)
op. cit.. pag. 356, vermeldt
een passus uit Petr. Crescentius
(cap.
(29) Hehn:
de pavonibus)
: pennae puellis preserfis
et alliis ornamentis
aptae.
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naast werden zowel door mannen als door vrouwen pauwenhoeden
gedragen (30). Wanneer in Parzival (uitg. Lachmann) de prachtige
kledij van koning Amfortas (225) of die van Kundrie la Sorcière
(313), of die van koning Gramoflanz wordt beschreven, dan ontbreekt nergens «der phawîn huot». De beste schijnen uit Engeland
(Londen: 313.10; Chichester : 605.10) te komen. In het beroemde Heidelbergse Liederhandschrift (begin 14e eeuw) staat markgraaf Heinrich von Meissen afgebeeld met zo'n hoofddeksel (31), dat zeer goed
tegen de zonnestralen schijnt te hebben beschut, en in de literatuur
zijn hiervoor tal van bewijsplaatsen. Vermelden we nog dat paus
Urbanus III aan zijn leenman Jan zonder Land, bij zijn kroning als
koning van Ierland, «a crown made of pea-cock's feathers set in
gold», zond (32).
In het Nibelungenlied (33) dragen Kriemhildes begeleidsters
pauwenklederen, d.w.z. kleren voorzien van pauwentekeningen, zoals
€r één in het Germanisches Museum in Neurenberg wordt bewaard
(34) en dat zeer goed moet gelijken op het bij Ducange (35) vermelde «pannus pavonatilis» (anno 1026), ofwel kleren van dezelfde
mooie kleur als de pauwenveren, het «escarlate paonace», dat door
het F'ranss Percevalgedicht wordt geroemd (36). Vernoemen we nog
het geschenk waarmede in 1255 de koningin van Frankrijk de koning
van Engeland vereerde, nl. een «Iavacrum lapideum mirabile, quod
similitudinem pavonis in forma ostendebat et erat lapis pretiosus,
qui perla dicitur, ex auro, et argerito, et saphiris, sicut verus pavo
orbiculatus (37). In het weliswaar in een later hs. overgeleverde
rnndl. Brandaneverhaal. dat wellicht nog in de 12e eeuw hoort, heet
het van het gewelf der paradijszaal :
« Het schenen scone paeus vederen
van der zalen boven dat dac » (v. 772).
In de proloog tot de «Canterbury Tales» zegt Chaucer (38) dat

(30) Schultz: op. cit .. I 283-313.
(31) Schultz : op. cit., Fig. 113b.
(32) Volgens Norgate : England. 2. pag. 242. geciteerd in Martin: Parzifal und
TitureL Halle 1903. dl n. bij vers 235/12.
<33) Uitgave Zarncke.
197/5. die de redactie
C weergeeft.
welke de meer
«hoofse» richting weerspiegelt
(in een hs. van ± 1250) :
die truogen
pfawen Kleit von genagelten
richen pfellen; vil der schilde breit.
G34) Schultz: 334/4 en Martin o.c.
(35) Ducange : Glossarium mediae et infimae Iatinitatis,
ed. Favre, Tome VI.
Niort. 1886: pannus in pavonum eaudarurn speciem variegatus
- Pavonatilis etiam diei potuit vestis. quod revera intextae et effictae essent
in iis pavonum figurae. Codex Carolinus Epist 15. Math, Westmonaster.
anno 1026 : pallium obtulit variis colcribus et pavonurn figuris contexturn.
(36) Godefroy:
op. cit., Torne V, pag. 725, i.V. paonaz :
D'une escarlate paonace
Li fist un mantel aparter.
(Perceval, ms. Montpelier, H 249, fo 274b.)
(37) Ducange : Glossarium,
Tome VI.
{38) W.W. Skeat: The complete works of Geoffrey Chaucer, Londen, 1937/l0.
pag. 420, 104A (anno 1386) : A sheef of pecok-arwes
bright and kene
Vnder his belt he bar ful thriftily.
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de pijlbos in de gordel van de ridder, deze goed stond, want elke
pijlstaart droeg een pauweveer.
Uit dit alles blijkt dat de pauw noodzakelijkerwijze bij de bevolking niet alleen bekend, maar zelfs zeer vermaard moet geweest zijn
en een uitstekend voorwerp van de volksverbeelding. - Vervolgt.
ANTWERPEN.

J. van Oteemput

De Meerse

en G. de Smet.

Pap

,

~.

In de omliggende gemeenten worden de inwoners
den voor Papboeren.
Papzakken,
Papeters.
Velerlei
haald voor het ontstaan van die naam,

van Me re vaak gescholversies worden aange-

Dat de Merenaren
die spotnaam niet als al te erg beledigend,
een eretitel opnemen, blijkt uit de tekst van het lied «De Meirsche
D'eze tekst is van Frans van Vaerenberg,
Vlegels, zo tenminste
werd mij door ouderen

eerder
Pap».

de woorden zijn van
van jaren meegedeeld.

als

Honoré

Frans, door zijn medeburgers
Sooi van Vaereriberg, Bienen's Sooi of Sooi
van Bienen's geheten, werd geboren te Mere op 2 Mei 1862, priester
gewijd
te Leuven op 29 Juni 1889, vertrok als missionaris
naar Mongolië op 22 September 1889 en overleed te Sjanghai
(China) op 30 Maart 1890.
Die Sooi van Vaerenberg
schijnt een plezante kerel, een prachtmens
te
zijn geweest. immer blijmoedig van karakter, optimistisch
gestemd. de leider
van zijn makkers. de spil waarrond het jongelingsleven
te Mere zich bewoog.
geëerd en bemind door al wie hem kende. Met zijn makkers richtte hij onder
de schoolvakanties.
ook in naburige
gemeenten,
toneelvertoningen
in. Enkele
brieven uit zijn studententijd
en van toen hij naar het missiegebied
op reis
was. sprankelend
van levensblijheid,
gulhartigheid
en originaliteit,
zijn lang
bewaard
gebleven. mogelijk tot op heden. Sooi was een ideale verteller.
die
door woordkeus.
stem en gebaar zijn toehoorders
in hoge mate wist te boeien
en mee te slepen. Onder de titel «Sporkelingen
in den winter», bundelde hij
een verzameling
kluchten, sagen en legenden. in betrekking tot personen, toe- standen en voorvallen
te Mere. Ik was niet zo gelukkig een exemplaar
van
dat boek in handen te krijgen. Of er nog exemplaren
zijn overgebleven
heb
ik niet kunnen achterhalen.
Honoré Vlegels, zoon van Amandus en Regina Lievens, geboren te Mere
op 30 December 1858 en aldaar overleden op 3 Maart 1910. volgde na de dood
van zijn oudere broeder Rerni, deze als koster op. Hun vader was het ook
geweest. Tevens werd hij zaakwaarnemer,
gemeenteraadslid
en schepen. Zonder grondige
muzikale kennis te bezitten.
bespeelde
hij toch .prachtig
het
orgel. Hij bezat een fijn besnaarde
stem. diep gevoel, een degelijke kennis
der Latijnse
taal. een vrome godsdienstigheid.
wars van alle uitwendige
praal, en stichtte de gelovigen in de kerk door zijn wondermocie, gevoelvolle
zang. Evenals zijn vriend Sooi bezat hij een onverstoorbaar.
opgeruimd. mild
en joviaal karakter.
Van «De Meirsche Pap» bestaat een onuitgegeven begeleiding voor piano.
Staaf de Paepe, de gekende componist. geboren te Aalst op 15 Maart 1857 en
aldaar overleden op 20 December 1920. was eens bij vrienden
op bezoek te
Mere. Toen het lied werd gezongen schreef hij stante pede de pianobegeleiding.
ME RE.
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Aloïs

suvs.

DE MEIRSCHE

PAP

I.
Men zij aan Theems, aan Seine of Rhijn geboren,
Van Petersburg. van Meire of van Gent,
Dat deze spreuk nooit zij uit 't oog verloren:
Er is geen mensch, die 't Meireland miskent.
Ja, elk bemint de wiege van zijn leven,
Ik zoek en op welk dorpje men ook valt,
Het Meireland alleen kan vreugd' mij geven,
'k Ben Meirenaar, en Meir naar in het hart.
REFREIN
De
Wij
De
Wij

Meirsche pap en is niet slap,
eten hem geerne;
Meirsche pap en is niet slap,
eten geerne pap!
i!.

Een mîllionnair
in zijne rijke zalen
Verzade zich aan Fransehen
Chambertin,
Hij drinkt champagne en porto uit cristalen,
Maar ik voor mij, 'k veracht dien kostbren wijn.
Komaan, Vlaamsch bier, vol zoetheid en' vol krachten,
In schuimend glas versmoor ik mijne smart;
'k Wil dan dien wijn voor 't Vlaamsche volk verachten,
'k Ben Meirenaar,
en Meirnaar in het hart.
lIL
Een modepop mag vrijelijk
verachten
Al wat er in ons dorpje wordt gemaakt,
Hij drage slechts wat ons de vreemden brachten;
Hi] is verwaand
die 't MeireJand miskent.
Ik wil slechts goed van 't VJaamsche maaksel dragen,
Alhoewel 't Fransch en 't Engelsch bij ons krielt;
Geen vreemd fatsoen zal ooit me nog behagen,
'k Ben Meirenaar,
en Meirnaar in de ziel.
IV.
Dat een poëet, voor eerkamp en voor kruisen.
Zijn ziel verkocht aan 't een of 't ander volk,
Rij durv' desnoods zijn moedergrond
verguizen,
Hij blijve slaafs verzonken
in den kolk.
'J( En wil, 'k en zal maar eenig dorp bezingen,
Eén dorp alleen in vreugde en in smart.
Ziehier de kreet die steeds me zal ontspringen:
'k Ben Meirenaar,
en Meirnaar in het hart!
REFREIN
In 't Meireland, daar is 't plezant,
Wij blijven, wij blijven,
In 't Meireland,
daar is 't plezant,
Wij blijven in ons land t
MERE.
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Frans van vaerenoerg,
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De Boerenkrijg

In onze streek

In het Boerenkrijgnummer
van "Ons Heem» stelt Luciaan de Weerdt. uit
Lot, die sinds jaren studie maakt van het Franse Bewind in het Pajottenland
en de aangrenzende
streken. enkele vragen, die wellicht door leden van onze
studiekring
kunnen beantwoord
worden.
Is er nog een overlevering
datum, welke Affligem innamen

die herinnert
aan de Boerenkrijgers
vóór
onder baron de Meer (2 Januari 1797) ?

Wie weet iets over de gebroeder.s
gedeeltelijk
beantwoord
in het artikel
veldwachter
Troch van Denderwindeke

van der Smissen van Ninove [reeds
van E.H. de Brouwer
in ons tschr.L
en notaris Désirant,
te Meerbeek"

Wie kent één der 25 slachtoffers,
die vermoord
op 5 December
1798? Waar liggen ze begraven?
saris

Wie weet hoe de tegenstanders
van Herne, notaris de Coster,

werden

in Liedekerkbos.

der rebellen vaarden ? O.m. de kommisafkomstig
uit Meldert
[ons Melder t l ?
î

Op een andere plaats van datzelfde Boerenkrijgnummer
komt Schr. terug
op de slachtoffers
van Liedekerkbos
en vraagt
of «de Stoernp». een stuk
muur. énig overblijfsel
van het Karmelietenklooster
Termuilen.
niet zou kunnen gerestaureerd
worden als Brigandsgedenkteken.
- J.V.

Het archief Verbrugghen-de

Smet

Op 16 November
1936 overleed de h. Henry-Marie-Camille
Verbrugghen,
lid van de Kerkfabriek
van St-Martinus
te Aalst. waar hij geboren was op
17 April 1858. Bij die gelegenheid
kwamen een reeks archiefstukken,
die bewaard werden op zijn buitenverblijf
te Hekelgem, in het bezit van de abdij
Affligem.
Deze archivalia
werden
in 1945 ter bewaring
afgestaan
aan het
Rijksarchief
te Gent, waar ze gemakkelijker
toegankelijk
zijn voor de belanghebbenden.
Ze bevatten immers hoofdzakelijk
dokumenten
uit de 18e en de
1ge eeuw, die betrekking
hebben op familiën
uit Vlaanderen
en goederen
aldaar gelegen. Ze werden te Gent gerangschikt
als volgt: 1) Nummers van
het Familiefonds
: 5884-5952; - 2) Nummers van het Fonds Kaarten en Plannen: 2242-2254.
Het familiefonds
is hoofdzakelijk
samengesteld
uit de papieren
van de
familie de Smet (van 1741 tot omstreeks
1850), waaronder
ook Eugeen de
Smet (Desmet) . volksvertegenwoordiger
voor het arrondissement
Aalst van
1831 tot 1847, woonachtig
Nieuw traat 271. Aalst. Behalve een' bundel Verbrugghen
bevat dit fonds stukken
over de aanverwante
families van den
Berghe, Dubois, Thiebaut.
van Dooreseele,
van Praet. de Saegher. Ook zijn
er stukken
in de Bijlagen.
die betrekking
hebben
op de families
Boote,
Coyemans
(Coemans, Cooman) , de Camer, Lescreve,
van Overstraete
(Nicolas. heere van Welden, 1733), vari der Haeaen en een testament van Ambroise.
markies van Herzele (1759).
Er zijn ook een reeks koopakten,
pachtbrieven
enz .. die betrekking
hebben op goederen gelegen te Aalst (1643-1832), Dikkelvenne
(1720-1829), Erwe ,
te gem
0664-1666),
Gavere
(1655-1861)', Godveerdegem
(1660), Meilegem
(810),
Melsen
(1770), Ninove
(1749-1790). Oosterzele
(kerk,
1826), Pamel
(1769), St-Denij -BoekeI
(1841), St-Maria-Latem
081S), St-Martens-Lierde
(1712-1781). Strijpen
(1662). Zottegem
(1661) enz. Onder de Kaarten
en
Plannen vinden we: een kaart van Oost-Vlaanderen
(1830) en een plan van
het wegennet
in de streek Geraardsbergen,
Ninove, Neigem. ' Edingen
(1779).
ABDIJ
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AFFLIGEM.

Dom Cyprianus Coppens 0.S.6.

'.

Hoe men het alfabet aanleerde
Het aanleren
der letters van het alfabet op de lagere school heeft in de
loop der tijden, als trouwens
alle andere onderwijsmethoden,
bij herhaling
wijzigingen
ondergaan.
Zo herinner
ik mij door mijn vader z.g., geb. 1840,
onderwijzer,
in mijn kinderjaren
te hebben horen zeg en dat er een tijd was
geweest waarin
de letters
bij middel van woorden
werden aangeleerd.
De
kinderen
leerden een reeks van ze en twintig woorden van buiten; na ieder
woord dat zij uitspraken,
moesten
zij de eerste letter van dat woord laten
volgen.
Hierna geef ik de lijst der woorden welke met dat doel werden aangeleerd, zover ik mij deze herinner.
Mogelijk is wel iemand in staat het lijstje
aan te vullen.
a
notekraker
akkerman
n
okernote
b
beeman
o
peperbolle
c
cnapzak
p
d
q
dodevel
rammelare
e
r
ezel
f
schuifelare
fijfelare
s
g
tuimelare ?
gochelare
t
h

u

i

v
w
x

j

k

koekelare ?
lepelare
mandemaker

1

y

m

z

MERE.

Aloïs Suys.

Onze Bibliografie.
12. A A LST. - R.M. van den Haute, Ttlierry Martens est-i! le premier typographe belgê? Une paternité äprement d:iscutéê. - Le Patriote illustré (Brussel). 9-1-49, bl. 38-40, met 10 ill.
Boeiende levensschets.
met zeer goede illustratie.
De vraag uit de titel is
niet méér dan een «lokaas» voor de nieuwsgierige
lezer. Schr.. archivaris
van Schaarbeek.
is een geboren Aalstenaar.
13. AALST.

-

Zie nr 17 (Etikhove).

14. ALGEMEEN. Lucy t.lndemans,
De Vlaamse vlaai. - Eigen Schoon en
De "Brabander
(Brussel),
Jan. '49. bl. 36-45, met een kaartje.
Uit het kaartje
blijkt dat het gebruik o.m. nog bestaat in een veertigtal
gemeenten
van het Land van Aalst en wel benoorden
Ninove en ten
noordoosten
van Zottegem, du ten noorden van de streek der matteraarten. met - voor ons «Land» - als belangrijkste
centrum de stad Aalst.
Het kaartje
is nauwkeuriger
uit te werken door een onderzoek
in onze
streek aan de hand van de zeer degelijke bijdrage.
15. DENDERVALLEI.
Albert van den Berghe, Landbouwbelangen. De
Denderklok
(Ninove) . 20-2-49, bl. 1.
Redevoering
van deze volksvertegenwoordiger
in de Kamer, over de bijzondere teelten van de Dendervallei
: tabak, hop. bloemen.
16. ETIKHOVE.
- C.P.B., Gouden kloosterjubilé van Eerwaarde Broeder Valentinus van der Straeten uit Etikhove. De Stem van St Antonius
(Mechelen),
Jan. '49, »i. 91.
Missionaris
in China. van 1913 tot 1932. Destijds jarenlang
correspondent
van «De Gazet van Ronse». Gevi-erd in het Minderbroedersklooster
te
Leuven.
17. ETIKHOVE.
- M.J.J., Handweefkunst
De school van Elisabeth de Saedeleer. - De Vlaamse Linie, 11-2-49, bl. 6, met 2 foto's, o.m. portret van de
artiste.

F'3

Dochter
van wijlen de Aalsterse
schilder
Valerius
de Saedeleer.
school, die thans te Ukkel is gevestigd, begon feitelijk te Etikhove.

Haar

18. HERDERSEM. - Dom Petrus van Aalst O.S.B., De Heilige Gudula. - Uit
dl. I van «Met de heiligen het jaar rond» (Bussum 1948), blz. 109-11l.
Deze beknopte
levensschets
verwart
het Hamme aan de Dender, waar
Goedele geboren werd, met Hamme bij Asse, waar ze overleed. Dit is des
te verbazender,
daar een klooster genoot van de schr. het onderscheid
overtuigend
had aangetoond.
Het doet trouwens
wel wat zonderling
aan
dat op het zeer verdienstelijk
boek van die collega niet eens wordt gezinspeeld. Antwoordt
men ons dat bibliografische
inlichtingen
niet tot het
opzet van het werk behoren, dan kunnen we zulke leemte slechts betreuren.
19. HOFSTADE. - Jozef de Brouwer. - [Kruisen langs wegen.
- Ons Heem (Antwerpen),
Wintermaand
'48, bl. 59.
Hardstenen
kruis aan de Pennebaan,
zoenkruis uit 1723.
20. MESPELARE. - Mespelare. - Ons Volk (Brussel),
8 foto's.
Wat folklore en wat geschiedenis;
vooral belangrijk

Te] Hofstade.

16-1-49, bl. 66-67, met
om de illustratie.

21. MESPELARE. - De Heilige Aldegonde die de kanker weert. - Ons Volk
(Brussel), 30-1-49, bI. 138-139, met 4 ill.
Beknopte
levensschets
van deze Henegouwse
heilige, die te Mespelare
sterk wordt vereerd.
De vier illustraties
hebben betrekking
met deze
bedevaartplaats.
22. MOORSEL. - P. Petrus B. de Meyer, Moorsel en zijn kasteel. - Ons Volk
(Brussel),
11-5-47, 162-163, met 5 foto's.
Zeer beknopte bijdrage, vooral belangrijk
om haar fraaie illustratie.
23. NEIGEM. - P.B. de Meyer, Oude Vlaamsche bedevaartplaatsen:
8·evingen
(Neigem). - Ons Volk (Brussel),
28-4-46. bl. 394-395, met 6 foto's.
Geschiedenis
der kapel vanaf de 12e eeuw tot op heden.
24. NINOVE. - Ere-deken
J. Walters, Onze Lieve Vrouwkerk
te Ninove.
Mariaal Tijdschrift
(Ledeberg),
15-1-49, bl. 7-8, met 2 foto's van de kerk.
25. RONSE. - G.H. Hooreman en J. van Es, Lijst der familienamen,
voorkomend in de parochieregisters
[Doopregisters]
op het Stadsarchief
te Ronse
(1585-1796).
Brussel, Atrebatenstraat
84 en Ronse, Steenweg op Leuze
145; 1949; 15 gestencilde
bladen, 21 cm x 27,5 cm.
Zoals een beknopte
voorafgaande
nota het zegt, «nuttig werkinstrument
voor genealogen,
historici, folkloristen,
naamkundigen»
enz.
26. RONSE. - Renée Duquesne, Renaix. - Touring Club de Belgique,
15-2-49,
bI. 39-41, met 2 foto's (toren en crypte van de Sint-Hermeskerk)
.
Uitsluitend
beschrijving
van de hoofdkerk;
te weinig precies,
te veel
«Iiteratuur».
'
27. VELZEKE. - De Julius Caesarfeesten
te Velzeke in de vergetelheid.Gazet van Antwerpen,
5-2-49, bl. 4,
Dit dwaas folkloristisch
feest ontstond in de gemeente der Romeinse vondsten in 1873, uit..
naijver tegenover
Zottegem, dat Egrnont had gestandbeeld ' Men besloot het om de 251jaar te vieren; in 1948 bleef het echter
vergeten.
28. ZOTTEGEM. O. Coessens-Debrez,
Onze Lieve Vrouw van Deynsbeke
vereerd
te Bevegem op Zottegems
buiten. Mariaal Tijdschrift
(Ledeberg) , 15-1-49, bl. 20-24, met foto's van kapel en mirakuleus
beeld.
Vgl. «Affligem-Zottegem»,
in «De Mariagroet uit Affligem», Jan. '48. bl. 10_
29. ZOTTEGEM. - Wat zijn St-lucas-scholen?
- Ons
bl. 47-49, geïll.
Stichter
van al die scholen was Broeder
Marès,
Christelijke
Scholen, Karel-Lodewijk
de Pauw, uit
van wie hier o.m. een beknopte levensschets
wordt
AALST.

Volk

(Brussel),

9-1-49,
"

van de Broeders
der
Zottegem
(1838-1914),
gegeven (bl. 48) .

dozef van Overstraeten.
.

,

Een vleiend oordeel en ...klachten

"

Over ons eerste nummer vernamen we niets dan lof; zowel de inhoud als
de' uiterlijke verzorging werden geprezen. Vooral wat ons zusterorgaan
«Eigen
Schoon en De Brabander». het beste heemkundig tijdschrift van het Vlaamse
land, over ons schreef, heeft ons aangenaam
getroffen. Aan de uitvoerige
recensie ontlenen we het volgende:
« Als naaste geburen begroeten wij hartelijk
dit nieuwe tijdschrift,
dat
ongetwijfeld
een lang gevoelde leemte op zeer gelukkige wijze komt aanvullen. Hoe paradoksaal
het ook moge klinken: de Potter en Broeckaert, met
hun monumentale
Geschiedenis
der gemeenten van Oost-Vlaanderen.
hebben
aan de dorpshistoriographie
in die provincie ten slotte een slechte dienst bewezen. Voor jaren hebben ze elk nieuw initiatief op dit gebied lam gelegd.
«Wat willen wij het beter gaan doen dan die grote geleerden ?» zuchtten de
plaatselijke
belangstellenden,
«al het merkwaardige
over ons dorp is immers
al gezegd en wat wij er zouden kunnen bijvinden heeft toch maar een plaatselijk, beperkt belang ... » Natuurlijk
was dat verkeerd
geredeneerd
en De
Potter en Broeckaert zouden de eersten geweest zijn om zulks te bevestigen.
Er blijft nog oneindig veel te doen in Oost-Vlaanderen
en vooral in de plattelandsgemeenten
van het Aalsterse, het Gentse en het Oudenaardse.
(Het Land
van Waas staat ver vooruit !).
» De eerste aflevering van het nieuwe tijdschrift
komt flink voor en
brengt ons onmiddellijk op een hoog wetenschappelijk
peil, zonder daarom te
schaden aan de vlotte. aangename leesbaarheid
van de opstellen. De inhoud
heeft de gepaste verscheidenheid
en. zoals we leren uit de lijst van de bijdragen die in volgende afleveringen
zullen verschijnen.
zullen alle aspecten
van de heemkunde beurtelings
behandeld worden. »
En na een volledige vermelding
en zelfs gedeeltelijke
ontleding van de
inhoud:
« Kortom, een goed gevuld nummer. Warm aanbevolen aan onze leden!
-J.L.
»
We danken van harte Dl'. Jan Lindemans om die aanmoedigende
beoordeling en we zullen ons best doen om zijn vertrouwen
en zijn genegenheid
waardig te blijven
Ons bereikten ook wel een paar klachten:
Waarom verschijnt ge niet om
de maand?
Waarom illustreert
ge niet met foto's en tekeningen.
bv. met
aardrijkskundige
kaarten?
Daarop is ons openhartig
antwoord:
Helpt ons
daal' de geldmiddelen
toe vinden: U. openbare besturen - provinciebestuur,
gemeentebesturen
- met ons te subsidiëren; U. nijveraars en handelaars, met
te adverteren;
U. bemiddelde lezers, met uw jaarlijks steunabonnement
: tenminste 200 fr.; U, leden van het eerste uur. met abonnenten te werven of ons
tenminste
adressen te bezorgen. waar proefnummers
grote kans op slagen
hebben. Helpt elk uwer een beetje mee. dan verschijnen
we aanstaande
jaar
om de maand en dan kunnen we wellicht dit jaar al aan illustratie
denken!

s»,
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