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Betekent het, qua hoeveelheid en hoedanigheid,
niet een merkelijke vooruitgang op het vorige ?

En toch vragen we U voor deze jaargang
geen cent meer!

Nog sterker :
U ontvangt kosteloos een

EREMBODEGEMNUMMER
tenminste dubbel zo groot. als een gewoon
nummer!

=. Wij werken en streven voor U
en durven u thans ook om een dubbele dienst

verzoeken:

1. Stort dadelijk, zonder uitstel, de tachtig
frank abonnementsgeld op de postrekening
11.45.92 van onze beheerder, de h. Albert
van Lul. de Nayerlaan 51, te Vorst (Brus-
sel). U zult aldus ons administratiewerk
aanzienlijk verlichten !

2. Wint onder uw verwanten. vrienden en be-
kenden, tenminste een enkel nieuw lid.

Uit erkentelijkheid zullen we niet rusten vóór uw
tijdschrift het grootste, het schoonste, het
beste heemkundig orgaan is in het land!

. J. V.
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ALFONS DE COCK
(12 Januari 1850 - 2 Maart 1921)

Op 12 Januari 1950 is het juist honderd jaar geleden dat te Her-
dersem, Grote Baan, dicht bij de huidige kerk, in een huis, waar een
kamer voorbehouden was Toor de school, die vader er hield, de toe-
komstige folklorist Alfons de Cock geboren werd.

A ifons de Cock.
Herdersem 1850, - A.ntwerpen 1921. Cl. V.T.B.

Hij genoot wat aanvankelijk onderwijs bij vader, liep enkele ja-
ren school naar Aalst en ging dan studeren te Lier aan de normaal-
school, waar hij o.a. Domien Sleeckx als leraar had.

Net als vader. voor wie hij uit Aalst moest boeken meebrengen
uit de Jezuietenbibliotheek. verslond de onverzaadbare jonge Alfons
stapels lektuur en deze leeshonger ontwikkelde zich tot een zeer rui-
me intellectuele belangstelling. waarvan aanvankelijk de nadruk zou
vallen op muziek. plantenkunde. grote figuren uit de geschiedenis op
ieder gebied, vooral Vlaamse en Nederlandse, om langs de letterkun-
de over te gaan tot de volksletterkunde, de volkswijsheid, de volks-

1



kunde in het algemeen, hoewel hij zijn leven lang planten bleef ver-
zamelen, een liefhebber bleef van muziek en zelfs wel een stukje
durfde toondichten.

Als onderwijzer te Moorsel (1869-74) en te Herdersem (1874-79)
was hij tevens hoofd der harmonie en als gemeenteonderwijzer te
Denderleeuw (1879-1904) was hij ook leraar aan de gesubsidieerde
muziekschool.

Voor de mensen van Herdersem was «de bril» eerder een zonder-
ling: een onderwijzer die het «Denderland» intrekt, op zoek naar
bloemen en planten, wilde dan nog ... , die later oude vrouwen be-
zoekt om hun vertelsels op te schrijven, die muziek maakt ...

Het eerste van zijn hand dat gedrukt werd was de «FLORA DER
DENDERV ALLEl» (1883), zuiver plantenkundig. niets van folklore ...
hoewel het werkje zelf wijst op verbondenheid met eigen streek,
eigen natuur, de wilde, niet veredelde, plantenwereld.

In 1886 verschijnt zijn eerste artikel: in de «Vereniging», een
tijdschrift voor onderwijzers. Het is een studie over Busken Huet :
een 40-tal blz. Kort daarop, in hetzelfde tijdschrift, een bijdrage over
Andersen. dus de sprookjeswereld nadert, zij het dan in de vorm van
het kunstsprookje.

In '87 verschijnen in de «Vereniging» studies over Multatuli,
Jonckbloet, nog over Andersen, en in '88 komen zijn eerste artikels
over folklore; «Waalsche Folklore», «Een en ander over Folklore»,
«Nog over Folklore», Een Vraagboek over Vlaamsche Folklore», ter-
wijl in het «Nederlandsch Museum» «Twee onuitgeven vertelsels uit
het Land van Aalst» het licht zien.

Alfons de Oo.ck is, heel bescheiden, folklorist geworden I Pol de
Mont had, vóór «Studielusb>, een onderwijzersvereniging. een geest-
driftige vo~rdracht gehouden over de nieuwe wetenschap, Gittée had
het wezen van de folklore als wetenschap bepaald en Alfons de Cock
was resoluut aan het verzamelen gegaan ..

«Een en ander over Folklore» is ten dele een samenvatting van
de uiteenzetting van Gittée : in Engeland en Duitsland ordt de nieu-
we wetenschap druk beoefend, bij ons haalt men er de neus voor op.
Nochtans kim alleen de volksletterkunde de geschiedenis, de ge eh-
ten en gevoelens en verzuchtingen van het eigenlijke volk weergeven.
Folklore of Volkskunde - de Cock maakt geen onderscheid - be-
staat in het verzamelen, vergelijken en verklaren van volksliederen,
sprookjes, fabels, sagen, legenden, novellen en volksgezegden. spreek-
woorden, volkshumor, bijgeloof, gewoonten en rechtsgebruiken, kin-
derrijmpjes en -spelen, raadsels, dansen, al wat nooit opgetekend werd
en sedert eeuwen het enige verstandelijke voedsel is van hen die le-
zen noch schrijven kunnen. Dit door Gittée omschrevene weten-
schappelijk te verwezenlijken zal voortaan de levenstaak worden van
Alfons de Cock.

Dat we nog met een nieuweling te doen hebben blijkt "vel uit
het feit dat hij meent dat men bij ons werkelijk aan het begin staat;
Conscience boekte één enkel sprookje «De Geest», Van Duyse en-
kele in verzen, dus opgesmukt, terwijl het er op aankomt ze zo trouw
mogelijk weer te geven; de Duitser Wolf heeft ons het gras .onder de

..
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voeten willen wegmaaien door zijn «Niederländische Sagen» 1843,
Leipzig, maar nu beginnen de Vlamingen zelf: PQI de Mant, Gittee
zijn verzamelaars, Isidoor Teirlinck. ..

Waarschijnlijk was hem toen nog het werk onbekend van J. F.
Willems, Snellaert, Hoffman van Fallersleben, de Cpussemaecker,
Guido Gezelle (in «Rond den Heerd») enz. Maar hetwas. waar dat
die eerste golf uitgeëbd was en er zich een ,volstrekt zuives weten-
schappelijke opvatting van de folklore opdrong.

Niettegenstaande die strikt wetenschappelijke opvatting echter,
ziet de Cock de folklore sterk als onderwijzer, als «nuttig» voor de
opvoeding op kleuter- en lagere scholen en wijst hij (<<Folklore op
de Froebel- en Lagere School», naar aanleiding vari de algemene ver-
gadering van het Jaarverbond) op Duitsland, waar volkslied en
sprookje als onontbeerlijk in een leesboek worden beschouwd.

Toch verschijnen van A. d. C. nog artikels over Vosmaer, Nolet de
Brauwere van Stee land, de gebroeders van Haren, Hofdijk enz. en
zien zijn boekjes «SIMON STEVIN», «ARM GEBOREN EN BE-
ROEMD GESTORVEN» (Conscience, de Ruyter, Andersen, Linnaeus,
Franklin) het licht; ze zijn niet bedoeld als streng wetenschappelijke
werken (geen bibliografische nota's I), maar als bevattelijk geschre-
ven boekjes om grote persoonlijkheden uit de geschiedenis van we-
tenschap, letterkunde en kunst dichter te brengen bij de schoolgaan-
de jeugd,

In 1289 verschijnt zijn eerste folkloristisch werkje in boekvorm,
«UIT DE WONDERWERELD», een verzameling sprookjes, en zien
we hem ook voor het eerst medewerken aan het tijdschrift «Volks-
kunde», dat later zijn tijdschrift zal worden. Het is een artikel over
«Volksgeneeskunde» en meteen merken we dat ook praktisch voor
d. C. volkskunde nog wat anders is dan verhaaltjes optekenen,

Nu werkt hij mee aan tal van tijdschriften, waarin hij eigen of
vreemde sprookjes geeft, hij het heeft over «Rommelpot van 't Hane-
kot», hij zijn planten niet vergeet enz.

Zijn produktie begint op volle toeren te draaien. Hij verzamelt
sprookjes en geeft ze uit: «ROND DEN HEERD» (1890), blijft belang
stellen in beroemde mannen, «REMBERT DODOENS» (1890) en
in de planten, «WONDEREN UIT HET PLANTENRIJK» (1892), ter-
wijl er in allerlei tijdschriften, waaronder «Volkskunde» meer en
meer vooraan treedt, bijdragen verschijnen over hogergenoemde ge-
bieden, Darwin, ten Kate, Mevrouw Courtmans, Multatuli, Rous-
seau, de Maupassant, hij steeds nieuwe sprookjes ontdekt en reeds
met artikels begint, die zullen bijgewerkt worden en uitgroeien tot
lijvige werken over volkskundige problemen,

Het eerste van die grotere werken, waarin hij wat dieper gaat
kijken in de zielswereld van het volk is van 1891: «VOLKSGENEES-
KUNDE IN VLAANDEREN».

In een nogal uitgebreide inleiding wijst hij er op dat de ontwik-
keling der geesten in de 19" eeuw de ontwikkeling van een stand is
geweest, dat het volk bleef wat het in de middeleeuwen was en wat
toen de andere standen, zelfs deze die als ontwikkeld golden, ook
waren, vooral wat de geneeskunde betreft. Hij verwijst dienaangaan-
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Herdersem. - Het geboortehuis van Altons de Cock, aan de steenweg naar
Aalst. Rechts van de deur, een gedenksteen met het volgende inschrift:
« Hier werd geboren Alfons de Cock, stichter van de wetenschappelijke folk-
lore in Vlaanderen, 1850-1921 )J. Cl. V.T.B.

de naar het Cruytboeck van Dodoens, dat vol bijgelovig heden zit, die
met echte geneeskracht niets gemeens hebben en teruggaan op iets
dat heel moeilijk te achterhalen is, in veel gevallen echter op iets
dat men «sympathie» heeft genoemd: roos gebruiken tegen gordelroos,
hondenbeet genezen met het haar van diezelfde hond; hondsrib heelt
eveneens honden beet enz.

Toch dient gezegd dat d. C. in zijn beoordeling en veroordeling
wel wat te zeer het standpunt vertegenwoordigt van de geneeskun-
dige wetenschap van zijn tijd, die met hooghartigheid neerziet op

- volksremedies, wonderdokters en' beewegen, die er glimlachend over
praat dat er kruiden «zijn» die de spraak benemen of teruggeven,
dronkenschap beletten, onkuise lusten opwekken of verdrijven, on-
vruchtbaar of vruchtbaar maken, vervaarlijke of zoete dromen over-
zenden.

Verre van ons alles te willen verdedigen waar het volk genees-
kracht in ziet, maar A. d. C. overdrijft en we menen ook dat hij het
terrein der wetenschap verlaat als hij, om sommige «remedies» uit te
leggen, aanvoert dat vroeger mens-dier-plant dichter bij elkaar
stonden, de primitief alles bezielde: de moderne volkerenkunde is in
haar uitspraken alleszins meer genuanceerd, ook wat goeddoende en
kwaaddoende geesten betreft bij «de» primitieve mens.

Voorzeker wijzen we ook nu nog tal van volksremedies van de
hand, vooral waar ze steunen op kerkhoven, galgen, middernachte-
lijke gebeurtenissen, kruiswegen, volle maan en dgl., maar toch zou-
den we het gezegde dat hij aanhaalt in verband met Dodoens : wat

"
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gisteren als wetenschap gold is vandaag bijgeloof, mogen aanvullen
met: wat gisteren als bijgeloof gold is vandaag wetenschap I En ook
dat is waar! (vgl. parapsychologie, telepathie, hypnose, radioactieve
bestralingen en dgL).

Wanneer we heden echter over die vele en veelsoortige ziekten,
gewoonten bij ziekten en dood, vreemde opvattingen dienaangaande
en de zonderlinge manieren lezen, waarop onze volksmensen ze tracht-
ten of trachten kwijt te spelen, dan worden we wel wat huiverig en
vragen «waarom ?» Want dat er in vele remedies meer zit dan «sym-
pathie», dan de overspannen phantasie van wonderdokters, schijnt
ons wel zeker, vooral als men merkt dat de Geneeskunde al wel en-
kele banbliksems heeft moeten intrekken.'

Maar de onderwijzer en de 19" eeuwe geleerde Alfons de Cock
kon moeilijk anders dan aansluiten bij de wetenschappelijke stand-
punten van zijn tijd, al heeft hij daardoor in sommige opzichten het
volk meer veracht - of was het medelijden? - dan het verdiende.

Dit alles neemt echter de grote waarde niet weg van dit boek, dat
systematisch, punt voor punt behandelt wat er door het volk gevreesd,
gewenst en gedaan wordt op geneeskundig gebied, in verband met
zwangerschap, geboorte en kraambed en alles wat er mee verband
houdt (geslacht der kinderen bijv.) , in verband met kindsheid en
kinderziekten, ziekten der hersenen, zenuwen en zintuigen, de ge-
woonten en gebruiken, kentekenen enz. bij het sterven (man sterft
eerst aan het hoofd, vrouw eerst aan de voeten en andere bijgelovig-
heden) en begraven. Alles samen haast 380 blz., die getuigen van
ruime belezenheid, studie en vooral vertrouwdheid met gewoonten,
gedachten en (bijj-geloof van het eigenlijke volk.

Al moge A. d. C., wat methode en indeling betreft, voor dit boek
heel wat geleerd hebben bij in Duitsland over gelijkaardige onder-
werpen verschenen studies, dit werk is van hem, want de indeling
is bij hem nooit slaafse navolging en er is ook de toepassing op onze
toestanden, onze middeleeuwen, op gebruiken hier, die hij heeft nage-
gaan of gevonden bij anderen die ze hadden opgetekend.

Rond die tijd moet A. d. C. zich bewust geworden zijn, dat men
ook in de wetenschap moeilijk «twee heren kan dienen» : in 1892ver-
schijnt zijn laatste boek dat niet aan de volkskunde gewijd is, «WON-
DEREN UIT HET PLANTENRIJK». Nu is de keuze voorgoed geval-
len! Zijn vak ligt trouwens nog vol nieuwe werkgebieden: alover de
volksgeneeskunde komt hij tot het volksgeloof, de volksgebruiken, de
volkshumor (Volkskunde, Jaargang 7), bevindt hij hoe tal van din-
gen weerspiegeld worden in de taal en de spreekwijzen en belandt
hij reeds bij de kinderrijmpjes (Volkskunde, Jaargang 7). Men merkt
inderdaad ook in de tijdschriften dat nu haast alle bijdragen in nauw
verband staan met de folklore.

Hij is trouwens ook als folklorist bekend geworden: in 1894ver-
schijnen er niet min dan 13 bijdragen (vaak met vervolg) van zijn
hand in Volkskunde; in 1895,20; in 1896, 16 enz.; zij bestaan uit op-
getekende verhalen, studies over volksgebruiken, hier en elders, tot
in Kongo toe, spreekwoorden, volkshumor enz., terwijl er af en toe
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ook nog iets verschijnt in de «Vereniging», de «Toekomst», er bijdra-
gen opgenomen worden in «Revue des Traditions Populaires» (Pa-
rijs), in «Noord en Zuid» van Taco H. de Beer en het «Tijdschrift van
het Willemsfonds».

De hoofdschotel van zijn vindingen en studies verschijnt echter
voortaan in Volkskunde, waarvan hij sinds 1894 hoofdopsteller is en
hetwelk hij uitgeeft, samen met Pol de Mont, die zijn trouwe mede-
werker wordt en met wie hij «DIT ZIJN VLAAMSCHE WONDER-
SPROOKJES HET VOLK NAVERTELD» (1896) en «DIT ZIJN
VLAAMSCHE VERTELSELS UIT DEN VOLKSMOND OPGE-
SCHREVEN» (1898) laat verschijnen.

Zijn bijdragen in Volkskunde worden intussen meer en meer
voorstudiën tot zijn latere grote synthetische, vergelijkende of ver-
zamelwerken. In 1897 verschijnt zijn naam onder een artikel (Be-
zeichnungen der Trunkenheit in der Volkssprache) in «Der Urquell»
van Dietrich S. Kraus, in het Duits en naast de «Revue des Traditions
Populaires», in «Mélusine» (Parijs) in het Frans, wat er nog eens op
wijst dat zijn bekendheid de grenzen heeft overschreden. En de ar-
tikels in die tijdschriften blijven niet tot één enkel beperkt.

In 1898wordt hij benoemd tot lid van de Maatschappij voor Ne-
derlandsche Letterkunde te Leiden, wat wijst op waardering in het
Noorden. Hij staat nu trouwens ook in betrekking met allerlei ge-
leerden op gebied van volks- en volkerenkunde in binnen- en buiten-
land, benevens Nederlands- echter vooral Frans- en Duitstalig ge-
bied; kent reeds lang hun werken, die hij benuttigt bij zijn verge-
lijkende studies over de verspreiding van Vlaamse vertelselthema's
in den vreemde, over de sagen, de kinderspelen.

En toch, niettegenstaande die faam, acht hij zich nog genood-
zaakt in dat zelfde jaar 1898 het bestaansrecht der folklore te ver-
dedigen: «De Beteekenis der Folklore» (Volkskunde), aan de hand
van. een artikel van de Hollander Schrijnen. De Cock legt er de na-
druk op dat de volkskunde in alle landen een nationale zaak aan het
worden of geworden is : ze wordt toegepast op de muziek, op het to-
neel en juist een nieuwe richting in de mythologische wetenschap

- wijst er op van hoe groot belang de volkskunde kan zijn.
Eigenaardig, hoe de man er steeds op uit is het nut van zijn

wetenschap te doen uitschijnen, alsof de studie der mythologie, der
etymologie, geschiedenis en zoveel andere wetenschappen niet de-
zelfde verwijten kan worden toegestuurd en alsof het niet de minst
«nuttige» wetenschappen zijn die door de zoekende geest van de
mens het graagst worden beoefend, omdat de mens eenvoudig niet
tot het «nutsbeginsel» te herleiden is.

Het was ook niet om het «nut» dat Alfons de Cock de volks-
kimde beoefende, zich, vooral in de eerste jaren, bij velen belache-
lijk maakte, wist dat hij voor een zonderling doorging, maar toch
voortdeed.

Opeens zien we dan in 1900dat er slechts drie bijdragen van zijn
hand verschijnen, alle in «Volkskunde», wat voor een werker als hij
gering is; 1901 is vruchtbaarder, maar niet zoals vroegere jaren, ter-
wijl de tijdschriftartikels in 1903 en 1904 spaarzaam vloeien. Intus-
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sen echter is het eerste (1902), tweede (1903) en derde (1904) deel
verschenen van het in samenwerking met zijn oud-studiemakker Isi-
door Teirlinck geschreven standaardverzamelwerk; «KINDERSPEL
EN KINDERLUST IN ZUIDNEDERLAND», met schema's en teke-
ningen van Herman Teirlinck, bekroond door de Kon. Vlaamse Aca-
demie. Er komen acht delen, waarvan het laatste verschijnt in 1908,
en die samen 2.656BO-blz.omvatten.

In een nogal breedvoerige inleiding wordt het doel van het werk
omschreven: een zo volledig mogelijke, nauwkeurige beschrijving
van ieder spel (in de ruimste betekenis), met varianten, plaats aan-
duiding, verschillende benamingen en tekeningen van grondplan; de
rijmpjes die er bij te pas komen, met varianten, soms metverge-
lijking met buitenlandse spelen en losse opmerkingen; waar het mo-
gelijk was, notering van de zang, eenvoudig zoals die het kind als
ideaal voorzweeft, weliswaar met weglating, in de gedrukte uitgave,
van het aanstoot gevende.

Eens te meer voelt d. C. de nood dit werk te verdedigen tegen
bespotting in zekere onderwijzerskringen. Hij wijst op het nut van
het werk, dat folkloristische, taalkundige, zelfs mythologische en ge-
schiedkundige waarde heeft, en betoogt dat er in sommige rijmpjes,
in spel en woord, heel wat poëzie kan zitten en de liedjes en deun-
tjes die de kinderen zelf zingen vaak best passen bij een natuurge-
trouwe opvoeding.

Volgt dan nog een uiteenzetting over de meest wenselijke rang-
schikking, kritiek van vroegere, vreemde, verzamelingen op dat ge-
bied en uiteenzetting van het eigen stelsel.

Dan komt een overzicht van de oudste bronnen betreffende kin-
derspelen, van de Middeleeuwen af.

En daarop volgt, stelselmatig en overzichtelijk gerangschikt, die
eindeloze reeks van spelen en vermakelijkheden eigen aan de kin-
derwereld :' Loopspelen, Springspelen. Dansspelen, Werpspelen, Vin-
ger-, harid- en vuistspelletjes enz, altijd kort en nauwkeurig beschre-
ven, met aanduiding der benamingen in verschillende streken; de
varianten in spel en rijm, de plaats van optekening en een rijke
bibliografie, die getuigt van de veelzijdige studie der samenstellers.

Het is een reuzenwerk, dat heel waarschijnlijk weinig tijd over-
liet voor andere studie. Het is een énige verzameling en als we aan
de eigen jeugd terugdenken en gaan snuffelen in die acht delen, dan
merken we met een zucht, hoeveel er reeds verdwenen was toen, van
wat de Cock in zijn werk opgaf als te Herdersem opgetekend.

In 1903 verschijnt er. in samenwerking met Pol de Mont, een
bundel volksvertelsels : «ZOO VERTELLEN DE VLAMINGEN»; en
dan in 1905 weer een lijvig verzamelwerk, dat echter veel méér is
dan een compilatie: «SPREEKWOORDEN EN ZEGWIJZEN AF-
KOMSTIG VAN OUDE GEBRUIKEN EN VOLKSZEDEN». Dit boek
werd eerst, jaren lang, voorbereid in «Volkskunde» en zag nu, ver-
meerderd en aangevuld, in boekvorm, het licht.

Het is de schrijver niet hoofdzakelijk om de spreekwoorden zelf
te doen: zij moeten de omlijsting vormen voor de beschrijving van
oude gebruiken, die thans uitgestorven zijn, van vroegere bescha-
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vingstoestanden, die in de volkstaal naklinken; hij wil een bijdrage
leveren tot een museum van taaloudheden.

De indeling is vanzelfsprekend stelselmatig; hij behandelt ach-
tereenvolgens: ridderwezen, krijgswezen, gildewezen, kopen en ver-
kopen (kerfstok bv.), overeenkomsten, eigendomsrecht, erfenissen
enz.

Ter verklaring haalt hij in dit werk vooral een groot aantal
schrijvers aan (Stoett bv.) . Het is de vrucht van veel lectuur en on-
derzoek naar vroegere beschavingstoestanden; steeds wordt uitgebrei-
de bibliografie gegeven, met tal van referenties.

Intussen had A. d. C. het onderwijzersleven vaarwel gezegd en
was hij (1904)"naar Brussef gaan wonen, zodat hij nu over meer tijd
beschikte en meer in contact kon komen met andere wroeters. Zijn
studies worden ook meer vergelijkend en synthetisch, al zendt hij
nog wel een nieuwopgetekend sprookje in het licht.

In 1907 trekt hij, na het huwelijk van de enige, van al zijn kin-
deren overgebleven, dochter, naar Antwerpen. Dat jaar ook werd
hij benoemd tot briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamse Acade-
mie; het is ook van toen af dat hij alleen de leiding van «Volkskunde»
op zich nam.

In 1909 verschijnt dan, weer in samenwerking met Isidoor Teir-
linck, een tweede groot standaardverzamelwerk : het «BRABANTSCH
SAGENBOEK», uitgegeven door de Koninklijke Vlaamse Academie,
in drie delen, waarvan het laatste in 1912het licht zal zien.

In de inleiding wordt, aan de hand van Grimm, het verschil aan-
geduid tussen sage, sprookje, mythe, wordt er gesproken over het
ontstaan der sage, over de «sagentijd» in tegenstelling tot de «ge-
schiedkundige tijd», het sagengebied en de sagendichters, en wordt
er naar de bronnen verwezen en gezocht naar de beste rangschikking.

Dit boek wil geen zuiver verzamelwerk zijn: er wordt aan stel-
selmatige folklore gedaan, er wordt gesproken over de verbreiding

. der sage, met afwijkingen op verschillende plaatsen, in nota's met
literatuuropgave ook naar het buitenland verwezen. In één woord,
wat men wil is wetenschappelijke folklore en geen liefhebberij.

En daar krijgen we de sagen in hun verschillende vormen, in de
verschillende streken van Vlaams Brabant: eerst de mythologische,
met de toverwereld, de waarzeggerij, de matthusalemsagen, de helm,
de geestenwereld, de wondersagen van dieren, planten, bronnen, de
oude godensagen ...

In de tweede groep staan de duivelssagen, in de derde de chris-
telijke legenden, in de vierde de historische: personen, die bestaan
hebben, of ingebeelde personen en plaatsen, dan nog volksetymolo-
gische sagen en spotsagen. Honderden en honderden sagen vindt men
hier en men staat verstomd over de rijkdom die de Cock en Teirlinck
(alles werd niet door hen persoonlijk opgetekend) in een betrekkelijk
beperkt gebied als Vlaams Brabant wisten te vinden, een prestatie
die zelfs in het buitenland nog niet was bereikt.

In 1911 komen zijn «SPREEKWOORDEN EN ZEGSWIJZEN
OVER DE VROUWEN, DE LIEFDE EN HET HUWELIJK», weer
volledig systematisch ingedeeld, maar vooral een verzamelwerk, zo

.,
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dat over wat aan het spreekwoord ten grondslag ligt slechts af en
toe wordt gesproken en dan nogal kort; de meeste spreekwoorden
en zegswijzen blijven onverklaard, behoeven trouwens in veel geval-
len geen verklaring. Echter een zeer rijk verzamelwerk!

Het zelfde jaar ook verschijnen nog zijn «NATUURVERKLA-
RENDE SPROOKJES», een verzameling met een enkel woord ver-
klaring en ook wel eens een variante.

Dan komt de eerste wereldoorlog. De Cock was uit Antwerpen
gevlucht naar Engeland, waar hij enkele tijd verbleef; toch keerde
hij weldra terug. Zijn werkzaamheid viel niet stil, doch de gebeur-

Het monument van Alfons de Cock te Denderleeuw.
ontwerp Clemens Trefols. Cl. V.T.B.

tenissen drukten sterk op hem en hij had angst. Hij publiceerde in
«Vlaamsen Leven» en «De Stroom» en leverde een bijdrage tot het
«Festschrift H·offmann Krayer».

In 1918 hebben we dan zijn rijkgeïllustreerd, min of meer vul-
gariserend werk over «VOLKSSAGE, VOLKSGELOOF EN VOLKS-
GEBRUIK», een bundel studies over allerlei folkloristische onder-
werpen. Bv. «Zoveel kinderen als er dagen in het jaar zijn». Hij ver-
gelijkt de verschillende versies van het vertelsel, stipt aan waar ze

",
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voorkomen in binnen- en buitenland, met poging tot verklaring van
de oorsprong. De versies worden zo gegeven, dat ze licht werpen op
de ontwikkeling van het thema: elementen die bijkomen en ele-
menten die wegvallen. «De Japansche Steenhouwer» wordt op de-
zelfde wijze behandeld. Volgt dan een studie over duivelsgeloof, waar-
in hij ook een theorie geeft over het «ontstaan van de duivel», die in
strijd is met de bevindingen van de hedendaagse volkerenkunde.

Het is typisch dat waar de schrijver afwijkt van het louter ver-
gelijken, hij te veel gebonden staat aan de wetenschap van zijn tijd,
zodat hij wellicht beter geen verklaring had gegeven. De theorie over
geloof en gebruik bij de primitieve mens klopt inderdaad niet meer
met de hedendaagse wetenschap; en zo is het ook met wat hij zegt
over het menseneten, dat hij voor zeer primitief houdt - hoewel hij
weet dat in Kongo het door minder primitieven gedaan wordt, - ter-
wijl de volkerenkunde het als cultuurverschijnsel beschouwt en de
primitiefste volkeren er vreemd aan blijven. Het is trouwens niet be-
wezen dat het mensenetenIn Europa, bij onze voorouders heeft «ge-
woed» ! Bloedsverbroedering bewijst dienaangaande niets ... En waar
de Cock beweert dat de bekoringen van Sint Antonius en de H. Mar-
garetha slechts legenden, geen feiten zijn, daar vragen wij ons af,
welk kriterium hij aanwendt om feiten van legenden te onderschei-
den, want de grond waarop sommige verhalen naar de «legenden»
resp. naar de «feiten» verwezen worden, blijft onaangegeven; en dat
is onwetenschappelijk.

Typisch is zijn houding tegenover het Salomonsoordeel (het ver-
wisselde kind, met de echte en de valse moeder) : er van heel dicht
bij of van tamelijk ver op gelijkende verhalen worden wel nog bij
andere volkeren gevonden. Het verhaal over Salomon zou vierhon-
derd jaar na dezes dood opgetekend zijn (Boek der Koningen). Er
wordt echter niet bijgevoegd dat dit Boek der Koningen uit tempel-
en .hofannalen geput werd. Het tot in China en Sumatra - in ge-
wijzigde vorm - gevonden gegeven dagtekent overal echter, voor zo
ver geweten, van heel wat later dan Salomon; en toch besluit de Cock
dat het Salomonsoordeel - als feit of als verhaal - alleen kan ont-

•. staan zijn in een beschaafd land, met rechterlijke instellingen, dus
in de oostelijke wereld (Egypte of Azië) der voorchristelijke oud-
heid, met vanzelfsprekende uitsluiting van Salomon zelf. Waarom?

Verder komen ter spraak: strafvormen in vertelsels, fantastische
mensen, Sint Elooi als erfg'enaam van Wieland; gaat het over verzon-
ken klokken, het «Piskijken», dat hij zonder meer bedrog noemt en
in verband waarmee hij zich verheugt dat de geneesheren, die het nog
aanwenden, haast verdwenen zijn ...

Het zijn de vooroordelen van de wetenschapsmensen van zijn
tijd. Nog een typisch staaltje in verband daarmee vindt men in de
verontwaardiging waarmee hij een duivelsbanning bespreekt: een
pater zou in 1892in Beieren een bezeten jongetje belezen hebben en
als men de bulle leest daarover «zou men zich in de Middeleeuwen
verplaatst wanen».

Een zelfde geest ademt ten dele ook uit andere artikels als «We-
reldkrijg en bijgeloof», waar het niet natuurlijk verklaarbare steeds

.,
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op bijgeloof en vals zien van feiten steunt en waarin' hij beweert
dat bijgeloof in rechtstreeks verband staat met onwetendheid ...

Zoals al de werken uit zijn levensavond getuigt ook dit synthe-
tisch werk desniettegenstaande van een buitengewone belezenheid en
kennis van verhalen uit alle streken der aarde. Want het vergelijken
der versies, de ontwikkeling van het thema schudt men zo maar niet
uit zijn mouw 1

Minder als vulgarisatie beschouwd, meer strengwetenschappelijk
van opvatting en verwoording zijn de in 1919verschenen «STUDIËN
OVER OUDE VOLKSVERTELSELS», eigenlijk een terugschouw over
zijn gans werk, een zoeken naar de synthese van internationale
folklore, op concrete verhalen toegepast: een volgen der motieven
door de verschillende landen, een trachten na te gaan van waar die
sprookjes en verhalen komen, wat soms verrassende vergezichten
opent.

Hij volgt over de ganse aardbol motieven als Assepoester, Jan
de Beer, Riemen snijden uit levende huid, de Mammelokker, te Gent,
de Ondankbare Zoon, Hansje met zijn Gansje enz.

Eeen belangwekkende bevinding uit dit werk is hoe weinig in-
gang gedrukte verhalen bij het volk vinden om te worden voortver-
teld, zelfs al komen ze voor in zeer verspreide leesboeken uit de
18c eeuw.

Ook dit werk kon slechts geschreven worden na een leven vol
folkloristische opsporingen en bestudering van wat anderen elders
hebben gevonden. Dat was trouwens zijn levensdoel: na het ver-
zamelen, met de bouwsteentjes het gebouw zelf op te trekken. Maar
voor die vergelijkende studie, die speurtocht naar de oorsprong, ont-
breken er in de volksliteratuur zovele schakels met het verleden .. ,

Alfons de Cock nadert het einde. In 1921 ziet nog eens een ver-
zameling pet licht: «VLAAMSCHE SAGEN UIT DEN VOLKS-
MOND» (Vlaamsche Bibliotheek), in 1920 verschijnt deel I van zijn
«SPREEKWOORDEN EN GEZEGDEN OP VOLKSGELOOF BE-
RUSTENDE», terwijl het tweede deel in 1922, na zijn dood, gepu-
bliceerd wordt, want op Woensdag, 2 Maart, even vóór middernacht,
was zijn werk afgesloten. - De laatste jaren was zijn hand te on-
vast geworden om zelf nog te schrijven en heeft zijn vrouw geduldig
opgetekend, wat haar man dikteerde ...

Reeds uit deze ontwikkelingsgang van de figuur van Alfons de
Cock blijkt hoe deze eenvoudige onderwijzer er door eigen werk, stu-
die, lectuur, en vooral luisteren en verzamelen, toe gekomen is de
grootste folkloregeleerde te worden van zijn land, wiens naam ook
daarbuiten een goede klank had en heeft.

Zonderling mag het wel heten, dat hij 38 was toen zijn eerste
bijdrage over folklore verscheen. Zijn zoekende geest had echter reeds
lang de studie aangevat, maar was wellicht wat te alzijdig geïnteres-
seerd om dadelijk de weg te vinden die hij de rest van zijn dagen
volgen zou.

Maar in 1888 gelukt men er in hem geestdriftig te maken voor
iets dat in onderwijzerskringen toen nogal gemakkelijk gesmaad
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werd, dat bij geleerden als liefhebberij werd gedoodverfd: volksver-
haaltjes optekenen; foei!

Maar de Cock laat zich niet storen, bewijst steeds opnieuw het
«nut» van zijn wetenschap, wijdt daar in 1898 nog een artikel aan,
gewaagt ervan in de inleiding op «Kinderspel en Kinderlust», net
of hij zich afsloofde voor dat «nut» !

Zijn volkskundig werk kunnen we verdelen in verzamelwerk,
vergelijkend en verklarend werk, dit laatste steeds gepaard met ver-
gelijkingen, zonder dat men tussen de drie afdelingen in een bepaald
werk een strakke grens kan trekken.

Hij begint met verzamelen, met «zanten», hoewel ook het laat-
ste tijdens zijn leven uitgegeven werk een verzamelwerk is, natuur-
lijk in vroeger jaren opgetekend, en er reeds de eerste jaren aan ver-
gelijking en verklaring wordt gedaan, vooral in inleidingen.

Het zijn sprookjes en vertelsels, opgetekend uit de volksmond,
niet meer als vroeger met eigen versieringen erbij, geen «opmooien»
meer, eenvoudig zoals een tachtigjarig moedertje, een stokoud boer-
tje het hem vertelde, overgeschreven in Algemeen Beschaafd Neder-
lands met, zonodig, weglating van het aanstoot gevende; en een dus-
danig verantwoorde optekeningswijze is ook wetenschappelijk.

Het zijn gebruiken, gewoonten, remedies, de toevluchten van de
door allerlei ziekten en plagen bezochte volksmensen; het is de reu-
zenverzameling over «Kinderspel en Kinderlust», waarin ook verge-
lijking en varianten hun rol spelen; het zijn de spreekwoordenbun-
dels, waarvan sommige toch weer veel meer zijn dan verzamelwer-
ken: vergelijken en zoeken naar wat het woord, de uitdrukking ver-
bergt. Taalkunde! Het is zijn sagenboek. met de vele, vele varianten ...

Zijn grote verzamelwerken zijn terzelfdertijd noodgedwongen
vergelijkende werken, en waar het om de vergelijking gaat, zoekt
hij tevens naar de oorsprong en de verklaring.

Dit geweldig verzamelwerk is nodig geweest, want de oogst was
groot en de tijd kort. Als onderwijzer was het zijn taak en zijn roe-

_ping het volk te «leren lezen»; maar hij wist, hoeveel er door de ver-
spreiding van boeken en schriften aan volksliteratuur moest verlo-
ren gaan. Dat was echter de gang van de wereld en daarom moest
gered worden wat te redden viel; daarom heeft hij verzameld, met
zoveel anderen in de is- eeuw, heeft hij het echte volksverhaal van
het er bijna ingeslopen kultuurverhaal gescheiden ...

Maar het gezamelde zijn slechts de «bouwstenen». Van groter
belang is de vergelijking en dieper, en ook kieser, de verklaring.

Zo'n eerste peilen naar de ondergrond vindt men reeds in «Volks-
geneeskunde in Vlaanderen», in de inleiding. Resoluter en stelselma-
tiger verklaart hij in zijn boeken over spreekwoorden en zegswijzen,
vooral die afkomstig van vroegere volksgebruiken en volks zeden, tot
hij louter synthetisch wordt in «Volkssage, Volksgeloof en Volksge-
bruik» en in «Studiën en Essays over oude Volksvertelsels», Dat er
bij die synthese nog te veel bouwsteentjes ontbreken en zullen blij-
ven ontbreken, omdat zoveel voorgoed verloren is, werd reeds aan-

"

12



geduid. En daar is het juist dat men op interpretatie en redenering is
aangewezen, op andere wetenschappen, die men zelf niet kan na-
gaan, maar men eenvoudig aan te nemen heeft. Alfons de Cock geeft
zich heel goed rekenschap van de gevaren, hoedt er zich trouwens
meestal voor zelf een definitief oordeel uit te spreken, haalt anderen
aan, en laat het oordeel aan de lezer over.

Uit dit alles blijkt overduidelijk dat, niettegenstaande het feit
dat Alfons de Cock een mens was van zijn tijd - zijn we dat niet
allen ?, - een mens uit de negentiende eeuw, met zijn vooroordelen,
zijn aan het natuurwetenschappelijk denken gebonden geest, die
gaarne het er buiten liggende ontkent of belachelijk vindt met zijn
woord, maar het erkent in zijn streven, een mens is geweest die, al
heeft hij niet de eerste de theoretische grondslag van de wetenschap-
pelijke folklore in Vlaanderen gelegd, toch de man is die ze in een
het ganse leven omvattend verzamelen, vergelijken en verklaren, we-
tenschappelijk en praktisch heeft bestudeerd zoals niemand vóór of
na hem in ons land, die massa's verhalen, sagen, sprookjes, spreek-
woorden, zegswijzen, rijmpjes, spelen voor de ondergang heeft ge-
red, een leven lang heeft gewerkt aan het vergaren der bouwstenen,
het gebouw zelf wou optrekken, echter voelde nog heel veel te kort
te hebben, wat nu eenmaal onherroepelijk verloren is...

Dat er in vele van zijn werken nog leemten waren, wist hij maar
al te goed zelf, dat men met sommige zijner standpunten heden niet
meer kan instemmen ligt meer aan wat hij op gezag van anderen
aannam - omdat het onmogelijk was alles zelf na te gaan - dan
aan eigen tekorten.

En zo is deze autodidact, deze onderwijzer uit de negentiende
eeuw, die zijn studies· natuurlijk in het Frans heeft gedaan en toch
een zuiver Nederlands schreef, dat hij op eigen krachten verwerven
moest, gegroeid tot een voorbeeld van werkkracht en vlijt, van we-
tenschappelijke nauwgezetheid en ernst, die niet meer weg te denken
is uit de volkskunde, die de methodes heeft vastgelegd door zijn werk,
en op wie de huidige folkloristen gerust kunnen verder bouwen.

Dat hij de uiteindelijke synthese vergeefs heeft gezocht ... Wij
allen zoeken die tevergeefs in het ondermaanse; en toch zoekt men,
omdat het de mens eigen is te zoeken naar zijn eigen wezen, naar
het waarom van zovele dingen, en al heeft zulks met het praktische
nut niets te maken, toch is het wellicht veel meer dan dat waard dat
er wordt naar gezocht!

En ook de folklore zoekt, in laatste instantie, naar het diepste
wezen van mens en dingen!

HERDERSEM. Pieter Boel.

De drie cliché's werden ons bereidwillig in bruikleen gegeven door de
Vlaamse Toeristenbond.

Literatuur: Herden1<ingsalbum ALFONS DE COCK (1850-1921). Uitgave
«Excelsior» Brugge. 1929. bevat. naar ze zich aandient, volledige biblio-
grafie van alles wat van A. de Cock gedrukt werd.
Paginae Bibliographicae. 11. Ernest Discaillestraat, Brussel, (Il, Nr 8;
15-8-27) : Alfons de Cock, door F. van Es.
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Veten in het Oud -Vlaamse Recht
In het middeleeuwse strafrecht vindt men in meer dan één op-

zicht naklanken van de oud-Germaanse rechtspleging. Hiertoe mo-
gen we zeker rekenen de vete of rechtmatige vijandschap, de vrede
en de zoending. (1)

In het geval van een misdaad gaf het veterecht bij de Germanen
aan de familie van de vermoorde het recht, eigenmachtig, door zoge-
naamde bloedwraak, de smaad, de sibbe aangedaan, uit te wissen.
Door een openbare verzoening echter kon de vete bijgelegd worden.
Daarbij moest aan de verongelijkte partij een zoengeld uitbetaald
worden.

Hoewel de wetgeving onzer gemeentelijke keuren zoveel moge-
lijk het eigenmachtig optreden van de familie van de benadeelde
trachtte te beperken, vinden we nochtans vaak latente sporen van
een stilzwijgende erkenning, om niet te spreken van een zekere on-
macht te dien aanzien.

De vrede of «verde» is wel een uitvloeisel van de ons uit de
geschiedenisboeken bekende gods- en landvrede. Krachtens deze
«verde» mocht één der beide partijen de andere vóór het gerecht
dagen, zodra feitelijkheden te duchten waren en «vrede» eisen. (2)
Op de «vrede» volgde dan normaal de «zoending». Het was een of-
ficiële plechtigheid, die in een kerk of kloosterpand plaats vond.

Voor Aalst geeft het «Boec metten Haire» (3) een interessant
relaas van een zoending. in het kloosterpand van de Wilhelmie-
ten. Hierbij deden de schuldigen tot driemaal toe, met opgeheven,
gevouwen handen de voetval, waarna ze «custen den mentzoen-
dre an zine wanghen», nadat ze zich eerst, ten teken van rouw, tot
op hun «linen cleederen» in de kerk hadden uitgekleed. Daarna
moesten beide partijen «hand keeren ten heyleghen» en zweren de
wettelijke peis en zoending te onderhouden. Bij de zoending moest

..gewoonlijk ook een belangrijke som, het zoengeld, uitbetaald worden
aan de benadeelden (4). Op «verdebrake» of «zoendingbrake» ston-
den ongehoord strenge straffen en grote boeten. Men verbeurde soms
het leven. (5)

Wie de indrukwekkende reeks der Zoendingregisters van

(1) Men leze- hierover: Planitz (H), Germanische Rechtsgeschichte. Berlin.
1944, pag. 38-39.

(2) Maes (Dr L.), Vijf eeuwen stedelijk strafrecht, Antwerpen-Den Haag,
1947, pag. 85.

(3) Lirnbur g-St irum (Ie cte Th. de), Coutumes des Pays et Comté de Flandre.
Coutumes des deux villes et Pays d' Alost. Bruxelles, 1878, p. 468 et seq.
Een lijst van personen uit Aalst en Geraardsbergen, die zich hebben
schuldig gemaakt aan «zoendtngbrake», rupture de trêve, kan men vinden
in de Tresorerie (RA Gent), Fonds «Supplement Verbaere». nr 993 bis
(een perkamenten rol, begin 14e eeuw).

(4) Een overblijfsel van het Germaanse «weergeld», cfr. Planitz o.c., pag. 96. -
Maes, o.c., pag. 91. (Weer = man. Cfr. ons wer-eld, weerwolf, lat. vir,
got. wair, ags. en ohd. wer) .

(5) Maes, o.c., p. 88.
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Gent (6) doorbladert, wordt telkens weer getroffen door het feit
hoe vaak namen van bekende families aldaar voorkomen en hoe de
schepenen «paysierers» soms te worstelen hadden met de moeilijk-
heden, voortvloeiende uit het steeds voortwoekerende veterecht.
Dan deze moeilijkheden zich ook nog in andere steden van ons land
voordeden, is een bekend feit. Berucht is de vete tussen de Awans
en de Waroux te Luik, in het begin der 14e eeuw (7), ook deze tus-
sen de' Hoeksen en de Kabeljauwsen in Holland (± 1400); minder
bekend de vete tussen de Blanckaerden en de Colneren te Leuven (8)
en het conflict tussen de Borluuts en de van Sinte Baafs te Gent, op
het einde der 13e eeuw (9).

Typisch ook en kenschetsend voor de familieverhoudingen
in het 14e eeuwse Gent is de wrede moord. welke in 1353 door de
gebroeders Rijm op de gebroeders Alijn (10) in de St-Janskerk werd
gepleegd. Deze ongehoorde misdaad, welke werd begaan na de offi-
ciële zoending en dit «daer men messe dede ende den dienst ons hee-
ren te vele steden, daer meneghe vrouwe ende joncvrouwe was ends
van vare eeneghe bedorven zijn ende de vruchten die zij droughen,
also men bi gheruchte seecht in onse stede» (11), geeft ons een duide-
lijk beeld van de niets, ontziende haat die in de 14e eeuw nog tus-
sen sommige geslachten heersen kon.

Ook voor Aalst kunnen we een dergelijk voorbeeld aanstippen.
dat duidelijk illustreert hoe vaak de schepenen machteloos stonden
tegenover deze veten, vooral waar het invloedrijke families gold.

In Mei 1447 had, volgens de Stadsrekening over dat jaar (12),
een geweldige twist gewoed tussen twee voorname geslachten, name-
lijk de Branteghems en de Woytins, welke beide tot het Vleeshou-
wersambacht behoorden. Daar beide partijen zich «starckelike upset-
ten (13) ende wapenden omme elcandren te grievene» en daar deze
aan beide zijden «zeere ghemacht (14) ende ghevrient waren binder

(6) SA Gent. Reeks 330, van 1349 af. Deze zoendingregisters volgen telkens
OID het ccWezenboek» van hetzelfde jaar.

(7) Zie De Barman. C.: Le tribunal des douze Iignages au pays de Liège
0335-1467), in Mélanges Godefroid Kurth, (Liège, 1908), p. 171-172.

(8) Behandeld door J. Cuvelier in VMKV A, 1933, blz. 131 en volg.
(9) Blockmaris (Dr. Fr.). Een patricische Veete te Gent op het einde der

xnr- eeuw. BCRH. Deel xcrx (1935). p, 573-692.
(0) Beide families behoorden tot de patriciërs. Vgl. Nap. de Pauw, Obi-

tuarium Sancti Johannis. Nécrologe de l'église St. Jean à Gand. Brussel
1889, p. XIX: Liste des Nobles et Notables de Gand (anno 1309).

(11) SA Gent, Fonds Alijnshospitaal; vgl. nrs 5 en volgende. Met het zoengeld
voor deze dubbele moord werd naderhand het Alijnshospitaal gesticht.
Een blik alleen reeds op de lijst der voortvluchtige ccvaenschuldigen» van
deze misdaad is interessant. Het zijn: simoen riim, goesiin riim, Jan de
bastaerd van walenbeke, diederic of lamzeloet, simoen riims cnecht, Jan
bette ser.Joes broeder (patriciër), gillis van baerbeke, fierin de Juede die
hem also doet heeten. goesiin riims cnape, ghiselbrecht vanden briele
ghiselbr(echts) zone. Jan de dievel die met goesiin riim woende van
boven audenaerde ofte hoe hij gheheeten es. (Fonds Alijnshospitaal, nr 7).

(12) RA Brussel, Rekenhof. nr 31442. fo 34 1'0.

(13) sich upsetten: zich organiseren.
(14) ghernacht : met vele «magen», vele verwanten hebbend.
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stede», zo werd door de schepenen en notabelen op het schepenhuis
een vergadering belegd (15). Er werd besloten dat de gezellen van
beide schuttersgilden, de gilden van St Joris en van St Sebastiaan,
zouden gemobiliseerd worden en de wacht optrekken binnen de
stad. Hiermede was echter het tumult niet van de baan. Beide par-
tijen trokken namelijk bij dage buiten de stad en kwamen «tsavonds
spade binnen der stede met vremden gheselscepe ende met menich-
ten omme elcandren te cranckene». Het gevolg hiervan was dat de
schepenen bevel gaven dat vóór het invallen van de avond, «bi sco-
nen daghe», een klokje zou geluid worden, waarop men onmiddellijk
de stadspoorten zou sluiten, zonder daarna nog iemand in of uit te
laten.

De sleutels der poorten moesten dan aan twee vooraf aangeduide
personen worden afgegeven.

Dat deze twist een grote opschudding had teweeggebracht en dat
de schepenen zelf geen eigenmachtige beslissing durfden treffen, be-
Wijst :het ifeit dat de zaak vóór schepenen van de Keure te Gent
werd gebracht, waarschijnlijk om aldaar een hoofdvonnis te ha-
len (16). Uit de stadsrekening over het jaar 1447 (17) blijkt uit twee
posten dat een messagier naar Gent werd gezonden betreffende deze
zaak en dat twee schepenen door de schepenbank van Gent werden
ontboden, om «orcondschap te zegghene van den gevechte dat tAelst
gevallen was tusschen de geslachten van den Branteghems ende van
den Woytins». Dit mag wel blijken een typisch staaltje te zijn van de
voortwoekerende kracht der familievete onder het Oud Regime en
tevens van de machteloosheid der schepenbank tegenover de inge-
kankerde gebruiken van een realistisch-ruwe tijd.

Ten slotte willen we een andere vete uit het begin der He eeuw
niet. onopgemerkt laten voorbijgaan, waarbij we echter niet met
een familievete in de engere zin te doen hebben, doch wel met
een vete ontstaan ten gevolge van een moord op een baljuw van de
heer van Rotselaar te Haaltert, die wel tot de «familia» behoorde van

-deze heer, in de bredere betekenis van het woord (18). Het betreft

(15) Natuurlijk moest deze vergadering besloten worden met een breughel-
maaltijd. Men ging te gader eten en ieder betaalde voor zijn gelag 2 schel-
lingen. doch er bleef «quaet» (schuld) over, nl. 38 schellingen. dat «up de
stede ghestelt was» !

(16) De schepenen van Aalst gingen ten hoofde naar Gent.
(17) SA Aalst, Register nr 24, post over «Costen van boden ende messa gier »,

en «Costen van diversschen Rijdene».
(8) Er is hier echter m.i., boven de «vete», nog een andere faktor in het spel,

nl. het hardnekkig vasthouden van de heer aan zijn recht op het uit-
oefenen der hogere justitie. Dit blijkt dan ook uit het onderzoek dat de
grafelijke commissie in 1336 instelde nopens het geschil over het rechts-
gebied van de graaf van Vlaanderen (en bijgevolg van de grafelijke
baljuw van Aalst) en dat van de heer van Ninove (van wie het leen van
de heer van Rotselaar afhing). Zie de tekst in Bijlage H. De titel van
dit deel van het onderzoek, waar het over de heerlijkheid Rotselaar
gaat, luidt: «Dit zijn die ghehord zijn upt heerscip van Roetselare dat mijn
l1eere heinric seghet dat hi hevet ghehouden hoeghe ende neder zonder
moijen» (= hinder). Met de genoemde «Hemr ic» wordt Hendrik van

"

16



.'

hier het geval van Gerard Faiseel, buiten poorter van Aalst (19).
Samen met zijn broer Philips, sloeg hij Olivier van der Ertbrugghen
dood. Deze was, zoals gezegd, baljuw van Geraard van Rotselaar en
waarschijnlijk buitenpoorter van Geraardsbergen. Beide moorde-
naars stonden dan ook vóór de schepenbank van deze stad terecht.
Het vonnis luidde, dat de baljuw van Geraardsbergen hun woning
zou komen platbranden, wat dan ook gebeurde. (20)

Hun goederen werden door de baljuw van Aalst in beslag geno-
men, omdat ze poorters waren te Aalst. Hoewel aldus recht was ge-
schied, nam de heer van Rotselaar hiermede geen genoegen. Hij trok
naar 'Male, bij de graaf, en bekwam dat hij zijn heerlijke rechten
mocht uitoefenen. (21). Intussen hadden beide broeders nieuwe hui-
zen gebouwd. Daar kwam dan heer Geraard van Rotselaar en stak
hunne woningen in brand.

Kort daarop verscheen de ongelukkige Geraard weer in rechte
met zijn vrienden en magen en gaf de mondzoen aan de wettelijke
zoender der tegenpartij. Hij betaalde het zoengeld en ging op «pel-
grirnasen», die hem «gheset (22) was te vaerne over zee in Cypre» .
Toen hij nu was teruggekeerd van deze lange boetebedevaart naar
het eiland Cyprus, waarvan hij goede en geloofwaardige bewijsstuk-
ken kon voorleggen, wendde hij zich tot de graaf, door bemiddeling
van de heer van Erpe, zijn bloedverwant, om voldoening te geven
voor het begane misdrijf. Hij verkreeg dan ook van de vader van
de toenmalige graaf «goede cnaertren» (23). Zeventien jaar later

Vlaanderen, heer van Ninove, bedoeld. Dit onderzoek gaat over de juri-
dische precedenten, welke in het middeleeuwse gewoonterecht, steeds
een voorname rol spelen. Eén dezer precedenten, symbool tevens van de
rechtsmacht van de heer, is juist bet «wcesten» van bet buis van
Geraard Faiseel.

(19) RA Gent, Tresorerie der Graven van Vlaanderen, Fonds Gaillard, nr 843.
Het stuk is niet gedagtekend. Het behoort waarschijnlijk tot het eerste
decennium der 14° eeuw (altijd zeker na 1305), in ieder geval zeker tot
het eerste kwart. Voor de datering, zie Bijlage 1.

(20) Een gelijkaardige straf werd door de baljuw van Aalst toegepast voor
het herbergen van misdadigers. Cfr. RA Gent, Tresorerie, Fonds Saint-
Genais (anno 1306: één rol). Deze wijze van bestraffen noemde men
«woesten». In het Mecbels recht schijnt deze straf tot de juridische ge-
volgen te behoren enkel van de abjuratio patriae (wanneer de dader in
een asyloord, een kerk of klooster, was binnengevlucht) en de rortsnan-
rutto (wegens voortvluchtigheid van de dader), dus enkel van toepassing
op de vredeloze (cfr. Dr L. Maes, o.c., pag. 379), wat hier niet het geval
blij kt te zijn.
Verdere literatuur over de «woesting» vindt men in: A. Delcourt,
L'ar sin et l'abattis de maison, étudié spécialemerit dans les coutumes
de la Flandre et du Hainaut. Rijsel, 1~30 - J. GessIer, Notes sur le
droit d'arsin ou d'abattis, in: Mélanges Paul Fournier, 1929, p. 293-312 -
S.J. Fockerna-Andreae, Het verbranden of afbreken van het huis eens
misdadigers (Handel. en Meded. van de Maatsch. der Nederl. Letterkunde
te Leiden, jg. 1892-93, p. 99).

(21) «dat hem zijn heersnip telivereert was».
(22) gheset: opgelegd.
(23) Hier wordt natuurlijk Gwijde van Dampierre bedoeld, van 1280 tot 1305,

graaf van Vlaanderen. De «terminus post quern» van de klacht is dus
zeker 1305, aangezien de klager zich tot zijn zoon, Robrecht van Bethune,
richt.
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kwam de heer van Rotselaar terug met gewapende macht en stak
voor de tweede maal zijn woning in brand ..«Ende daer was mi ghe-
nomen al dat goet, dat daerbinnen was ende ben woerden een arm
man ende ontgoet, ic ende min wijf ende min kinder», zo klaagde de
arme man, in een klacht die hij tot de graaf richtte. De Aalsterse
schepenen, die vanzelfsprekend, het voor hun poorter opnamen, voeg-
den hun klacht bij de zijne, wegens usurpatie van hun rechten, want
hun poorters en buitenpoorters vielen niet onder de rechtsmacht van
de heer van Rotselaar. Dezes optreden was dus een smaad, niet al-
leen ten aanzien van de graaf en van hun poorter, maar ook van de
Aalsterse «vriheit».

Vroeger reeds, vooraleer hij andermaal het huis van Geraard Fai-
seel in brand stak, had Geraard van Rotselaar zich moeten neer-
leggen bij een scheidsrechterlijke uitspraak van de graaf te Kortrijk,
waarbij hij ter schadeloosstelling een borgtocht had moeten storten.
Dit geval Iijkf ons wel een interessant voorbeeld, enerzijds van de
willekeur waarmede sommige heren de stadsrechten usurpeerden en
van hun verbeten en onverbiddelijke bloedwraak, anderzijds van
de billijke rechtsbedeling van het grafelijk gerecht en van de af-
doende verdediging der rechten van de buitenpoorters door de ste-
den, onder wier bescherming deze zich hadden geplaatst (24).

-.

BIJLAGE 1.

Aalst, zonder datum (waarschijnlijk 1308). (1)

Gerard Faisel, poorter te Aalst, richt tot de graaf van Vlaanderen
een klacht, tegen de onrechtvaardige behandeling, die hij mocht on-

(24) Wat dit laatste punt betreft, willen we hier nog in herinnering brengen -
en dit blijkt ten overvloede uit de baljuwsrekeningen der 14" eeuw -
hoezeer de grafelijke baljuws er op uit waren. met de beschuldigde
partij een compositie te maken vóór vonnis, wanneer deze tot de buiten-
poorterij van een of andere stad en vooral van het machtige Gent be-
hoorde. Uîtdruklcingen als: «Ende omme dat hi portre te Ghend was,
ende hem de BailLiu niet ghenaken en conste, liet hi pays maken voer
vormesse omme XXX lb.», of: «ornmedat de Bailliu duchte dat hi vor sce-
penen van Ghent quite soude gheghaen hebben», zijn legio. Ze zijn als
zovele bewijzen van de macht onzer Vlaamse gemeenten in de 14c eeuw.

(1) Wegens de mooie «color antiquus» en tevens wegens de ongedwongene, na-
tuurlijk-naïeve taal, wars van de traditionele stroefheid en gekunsteld-
heid, die de schepen akten gewoonlijk kenmerkt, hebben we het nuttig
geoordeeld, dit stuk hier in zijn geheel weer te geven. De oorspronke-
lijke punctuatie wordt intact gelaten, doch waar nodig, tussen ( ) aange-
vuld. Gewijzigde capitalen of minuskels worden vet gedrukt, afkortingen
opgelost. doch enkel waar de oplossing twijfelachtig is, tussen haakjes
geplaatst.
Wat de datering betreft, daarvoor beschikken we over volgende gegevens:
10 Deze oorkonde werd geschreven door een Aalsterse scribent, die ornstr.
1306-1307 oorkonden schrijft, nl. drie oorkonden van 1307 (RA Gent,
Kastelenij van Aalst, Charters, supplement), en een nota op een stuk
perkament, genaaid aan een rol van 1306 (RA Gent, Tresorerie, Fonds
Saint-Genois, nr 1143).
20 Hoewel het stuk geen aanklacht bevat tegen het beleid der baljuws,
schijnt het toch tot deze reeks klachten te behoren, naar aanleiding waar-
van door de grafelijke beambten een onderzoek werd ingesteld. Dit onder-
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dervinden vanwege de heer van Rotselaar te Haaltert, die tot twee-
maal toe op wederrechtelijke wijze zijn huis in brand stak. De sche-
penen van Aalst beklagen zich eveneens over de usurpatie van de
rechten der Vrijheid, ten overstaan van hun buitenpoorter.

RA Gent, Tresorerie der Graven van Vlaanderen, Fonds Gail-
lard, nr 842; oorspronkelijke oorkonde op perkament.

~ Edel Here van Vlaendren 1 min ghereehte here naest Goede I je Gheraert
Faisel(.l) die v vr i poertfre) es to e Aelst I het ghcuiel (a) een fait ( alse van (b)
Oltuiers dode van der Ertbrugghen(.l die ( vee) I poertlre) was te Gheroudsbcr-
ghe ( (.) Edel Here (.) van den welken faire ( je Gheraert Faisell ( verwonnen (d)
was ( bi der wet van Gheroudsberqhc j -> Here (.) daer na I de baill{iu) van Ghe-
roudsberghe I dede reehtinghe(e) na den wiisdoem (f) van der wet I ende baer(g) I
mine husinghe ~ Here (.) daer na soe guam I de here van Roetselaer ( ende verbaer
( min husinghe ( in corten Uden ( daer na ( met sinen onrechte (h) / want de
batllûu) van Gheroudsberghe de reehtinghe vore ( hadde ghedaen I van desen seluen
Iaite ( ~ Here (.) hier na ( alse dit. ghedaen was ( bi der hulpen van Gode ende bi
der hulpen van minre vrienden Cl soe quam ie te daghe I (i) jeghen Oliuiers maghe
ende te dien daghe soe dedic Vi wettelic zoeninc ( (k) om be (I) ene som me van ( pen-
ninghen (.) de welke ( jc wel vergout (m) I Here (.) ende ou er mids enre pelgrimasen (
die mi qhezet (n) was I te vaerne I ouer I zee in Cypre ( (.) Here (.) dat gheloef (0)
hebbe ie ghedaen ( wettelike ( ende dies (p) ie hebbe goede Iert re)n (q) I (.) Here (.)
daer na ( gheuiel ( dat ie Gheraert Faiseil I bi der hulpen van miin here van Erpe (
dies (r) I maegh ( dat ie was ( ghedede (s) jeghen Min Here ( huwen (t) vader (
daer Onse Here de ziele af hebben moet ( alse van Oliulers dode (.) Here ende dies
ic hebbe goede chaen(er)en (u) ( van Min Here huwen vader u» Edel Here (.) dat

zoek had plaats te Aalst in 1308 (cfr. H. Nowé, Les Baillis Comtaux en
Flandre; Brussel, 1929, pag. 454 en volg.) .
3° Voortgaande op sommige taalverschijnselen, bepaaldelijk omne voor
omme, moet men dit stuk vóór 1316 dateren (vgl. mijn studie; «Bijdrage
tot de Kennis der Oorkondentaal te Aalst in de 13" en 14e eeuw», in hs.
op de Rijksuniversiteit te Gent, Seminarie voor Dialectologie).
40 In 1326 verklaart Der Heinric. prochiepape van Iddergem. zich dit ge-
val te herinneren (zie Bijlage H) . De in onze oorkonde vermelde moord
heeft ± 1290 plaats gehad, aangezien de klacht werd ingediend ongeveer
17 jaar ha het moorddadige feit.

(a) ghevallen : voorvallen.
(b) alse van: wat betreft.
(c) u: uw.
(d) verwonrien : schuldig verklaard.
(e) rechtinghe doen; het vonnis uitvoeren.
(f) na den wijsdoem ; volgens de uitspraak.
(g) ba er : verbrandde.
(h) met sinen onrechte: ten onrechte.
(i) te daghe commen: in rechte verschijnen.
(j) De laatste 6 woorden werden geïnterpoleerd.

Ze vervangen het doorgehaalde; dede.
dedic : deed ik.

(k ) een wettelic zoeninc doen: zich vóór de wet (de schepenbank) verzoenen.
(1) ombe: om.
(rn) vergout ; vergold, betaalde.
(n) ghezet: opgelegd.
(0) gheloef : belofte.
(p) dies: waarvan.
(q) lettven : brieven, bewijsstukken.
(1') dies; wiens.
(s) ghedoen jeghen iemant ... al e van: aan iemand voldoening geven ...

wa t betreft ..
(t) huwen: uwen.
(u) chaerteren: bewijsstukken.
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dit fait qheviel I dies es leden wel I xvij I jaer 1(.) Edel Here 1.1 hier en bouen I soe
quaem de here van Roetselaer met ghewapender hant I hi 1 ende sine hulpe (v) I xiiij I
nacht (w) vore Kersauont (.) dat nu leden es (x) I ende verbaer mi noch weder I al
mine husinghe I ende daer was mi ghenomen al dat goet (.) dat daer binnen was ende
ben woerden I een arm man I ende ontgoet (y) I jc ende min wijf 1 ende min kin-
der I. (.) Edel Here van Vlaendren I dies (z) je mi beclaghe I ane Gode van Hem-
melrike I ende ane V I die min ghereehte Here ziit 1 dat (aa) V I des entferme I
dat ie aldus I drie werf I verbert (bb) been (cc) van enen faite (dd) ende hesche (ee )
V ouer recht (ff) I ende bidde V 1 ombe Gode I dat Gbi I mi des berecht I (gg)
eride doet mi ghelden (hh) I mine grote scade - Here ende wii secpenen van Aelst I
ende al de poert ghemeenlike I dagen V I alse onsen gherechten here I der groter
ouerdaet (a) I dle de here van Roetselaer heft ghedaen I jeqhen V Here ende jeghen
huwen poertlre) ende jeghen huwe vriheit I ende hesehen V I ouer recht I ende bidden
V 1 ombe I Gode (jj) I dat qhl dit berecht gheliic dat ghi sculdech ziit te doene (;)
want de here van Roetselaer bleuen (kk) cs I ende heft seker ghedaen (11) I te bete roe
(mm) I Edel Here (.) op v segghen (nn) gheliie wiis (00) dat ghi vre gaeft (pp) I met
sententien (qq) I te Corterike (.1 seepenen I ende den goeden lieden van Aelst (.)

BIJLAGE Il.

Ninove, AaLst, 1336, November 11.

Uittreksel uit een onderzoek, door een grafelijke commissie inge-
steld, te. Ninove en te- Aalst, nopens de afbakening, van het rechts-
gebied van de graaf en van de heer van Ninove, Hendrik van Vlaan-
deren, met een verhoor van talrijke getuigen.

RA Brussel, Tresorerie, 2e serie, ad annum, papieren registert je,
153 mrn X 228 mrn, met 15 niet gefoliëerde folio's, waarvan twee
(14 en 15) onbeschreven.

De tekst staat op fo 12 rOen v''.
In dorso : Dit es toriginal van den besouke dat ghedaen was te

nineve ende te Aelst vpt besceet van den h(eer)scepen mins h rer len
van vlaendre ende rnins h(eren) henrix jnt jar ons h ïer j en
.M.CCC.XXXVj vp Martins dach.

(v) hulpe: helpers.
(w) veertiennacht : veertien dagen.

_ (x) dat nu leden es : deze 4 woorden werden geïnterpoleerd jongstleden.
(y) ontgoet : van mijn goed beroofd.
(z) dies: daarover.
(aa) dat: opdat.
(bb) verbert: verbrand.
(cc) been: ben.
(dd) van enen faite: wegens één enkel feit.
(ee) hesehe: eis.
(ff) over recht: krachtens hetgeen mij rechtens toekomt.
(gg) des berecht: daarin mijn recht geeft.
(hh) ghelden: vergoeden, betalen.
(ii) overdaet: buitensporigheid.
(jj) Dit woord werd geïnterpoleerd.
(kk) bliven: hier = bliven te enen waert: zich aan iemands scheidsrechter-·

Iijke uitspraak onderwerpen.
(H) seker doen: een borgtocht storten.
(mrn) te beterne : om schadeloos te stellen.
(nn) op u segghen : volgens uw vonnis.
(00) gheliicwiis: op dezelfde wijze.
(pp) utegaeft: geveld hebt, u itgevaard igd hebt.
(qq) sententie: uitspraak.

'.
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Watermerk: vertoont een vierkant van 42 mmo zijde, met twee
diagonalen. (1)

Item zach hi (a) dat Gheraert Faisseel ende Philips zijn broeder sloughen doet
Oliuiere van der Herbrugghen c) bailliu mijns heeren Gheeraerds van Roetselare
ende dat si daen af (b) verber rent waren bi (c) wette (d) ende om dat si porters waren
te Aelst I so was (e) haer goed qhearestcerd (f) bi den bailliu van Aelst I ende doe
trac mijn h(er)e Gheraert vors. var minen h(er,'e van Vlaendren(g) te Male I ende
daer toqhede hire so vele We (h) (.) dat hem zijn heerscip teliuereert was (i) I ende daer
was de vorseide orconde (j) in presentien I ende binnen deser tijt so hadden de vors.
perscene weder nieuwe hu se ghemaect I de welke mijn h(er)e Gheraerd vors. verber-
rende eer hi weder thuus guam (.)

ANTWERPEN. Drs Jozef van Cleemput.

111111111111111111111111111111111111111111111111111

Op bedevaart naar Rome

Krachtens een edict van hertog Jan lIl, anno 1356, moest men «alle led igh-
gangers ... vangen, -om te weten waer mede sij den cast winnen, ende de selve
tortureren, ende indien datmen anders tot hennen laste niet vernemen en kan,
moet men d'uytlandtsche ten eeuwigen daghe bannen, ende d'inlandtsche con-
fineren binnen de plaetse, daer sij woonachtich sij n».

Het ligt wel voor de hand dat een onbekende persoon, die geen deugde-
lijke bewijzen bij zich had. groot gevaar liep aangehouden te worden.

Zo werd ook Anthoon Cam berg, 50 jaar oud, hovenier. geboren te «Meyle-
beeck onder Aelst» en er wonende, op Allerheiligen van het jaar 1761 door de
archiers van de drossaard te Mortsel aangehouden, om reden dat hij niet in
het bezit van een pas was. Hij werd opgesloten, maar vrezende naar Brussel
overgebracht te worden, was hij «gevlucht uyt de wacht in sijn hemde ende
met bloote voeten». Sedertdien had hij zijn woonplaats verlaten en was hij
geweest naar «Hoornen van waer hij weder gekeert was eenige dagen voor
sijne apprehentie».

Op 17 Mei 1762 was hij evenwel zo onvoorzichtig of zo vermetel geweest
zich opnieuw te Mortsel te vertonen, «komende van Antwerpen al waer hij
gegaen was voor de taettel van .de pelgerims», nl. een maaltijd die de pel-
grims aangeboden werd wanneer zij van de bedevaart terugkwamen.

(Dr oss. V. Brab., nr. 134).

St-GENESIUS-RODE. Constant The'ys.

(1) Dit watermerk wordt door Briquet, Les Filigranes, Paris, lS07, 4 delen.
niet vermeld. Bij deze auteur vindt men onder nr 10606 een vierkant van
31 mmo zijde, dat hij een ruit (losange) noemt en dat zich bevindt in een
register van 1329 op het stadsarchief van Treviso (Italië). Dit laatste
watermerk is van Italiaanse herkomst.

(a) hi : de getuige, Der Heinric, prochiepape van Iddergem en ontvanger
van de heer van Rotselaar.

(b) daenaf: daarvan, daarom.
(c) Hierop volgt een doorgehaald woord: mij.
Cd) Hierop volgt een doorgehaalde zin: doe quamen si weder ende maecten.
(e) Hierop volgt een doorgehaald woord; zijn.
(f) arresteren: in beslag nemen.
(g) Hierop volgen twee doorgehaalde woorden: ende tag.
(h) toghede hire so vele toe: bracht hij er dusdanige bewijzen.
(i) dat hem zijn heerscip telivereert was: dat hem de uitoefening zijner heer-

lijke rechten toegestaan werd.
(j) orconde : getuige,
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Oudheidkundige Opgravingen
te Hofstade

Alhoewel E.H. Jozef de Brouwer, in zijn «Geschiedenis van de
Gemeente Hotstauei (Sacré, Merchtem, 1949,pp. 13-19), reeds het be-
langrijkste medegedeeld heeft van hetgeen te zeggen valt over de
opgravingen die ik in 1947 geleid heb op de Steenberg te Hofstade.
kan het voor de lezers van «Het Land van Aalst» toch nog wel enig
belang hebben het een en ander te vernemen over de ontdekkingen
van Romeinse oudheden te Hofstade tijdens de jongste jaren. Ter-
loops kan ik de lezer, wie zulks interesseert, voor meer bijzonderhe-
den verwijzen naar twee mijner vroegere publicaties:

S.J. De Laet : Romeinse Oudheden gevonden te Hofstade bij Aalst
(in: L'Antiquité Classique XVI, 1947, pp. 287-306, pl). I-XI) en
S.J. De Laet: Opgravingen op de Steenberg te Hotstade (0. VI.) in
1947 (in: Cultureel Jaarboek van de Provincie Oostvlaanderen 1948;
(versch. in Oktober 1949.pp. 141-164, figg. 1- 6).

Men weet dat onze Vlaamse gouwen in de Romeinse tijd betrek-
kelijk weinig bevolkt waren, en dat de vondsten van Romeinse oud-
heden ,er veel zeldzamer voorkomen dan in de streek van de taal-
grens en ten zuiden ervan. Op deze algemene regel bestaan enkele
uitzonderingen: één ervan is de streek tussen Schelde en Dender,
afgebakend door de driehoek Wetteren - Aalst - Dendermonde.
In de meeste dorpen van. dit gewest werden reeds vroeger heel wat
sporen van menselijke bezetting in de Gallo-Romeinse tijd terug-
gevonden: grondvesten van gebouwen, munten, bronzen beeldjes,
scherven van aarden vaatwerk, tichels enz.

Te Hofstade had men echter tot vóór enkele jaren nog geen der-
- gelijke vondsten gedaan, of, indien wel, waren ze onopgemerkt ge-

bleven. In 1946 echter, tijdens een bezoek aan landbouwer G. van
Gijzeghem, bemerkte E.H. de Brouwer, onderpastoor te Hofstade.
een aarden bekertje, dat op de schoorsteenmantel prijkte en dat, bij
nader [onderzoek, Romeins bleek te zijn. Hij vernam dat het potje
een tiental jaren vroeger, bij het aanleggen van een aalput naast de
schuur, gevonden was geworden. E.H. de Brouwer zag onmiddellijk
het belang van de vondst in en van 6 tot 9 Augustus 1946 liet hij
op de bewuste plaats (zie: si.tuatiekaart, plaats aangeduid door nr 1),
een vlak van iets meer dan 5 m2. oppervlakte ontgraven. Er werden
geen sporen van bouwwerken opgemerkt, doch op een diepte van 1,45
m. a 1,70m. vond men een ongelooflijke opeenstapeling van Romeins
aarden vaatwerk, framenten van Romeinse tichels, scherven van
glaswerk en enkele zeer sterk beroeste stukken ijzer, waarvan één
klaarblijkelijk een zwaard was. Door de vriendelijke bereidwillig-
heid van E. H. de Brouwer was het ons mogelijk de gehele vondst
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tijdens het jaar 1947 in het archaeologisch seminarie der Rijksuni-
versiteit te Gent aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.

De vondst bestaat vooral, naast enkele ongeschonden potten, bor-
den en kruiken, uit een groot aantal scherven van aarden vaatwerk:
terra-sigillata, «Belgische» waar, «gevernist» en «gebronsd» aarden
vaatwerk, daarnaast ook - doch betrekkelijk weinig - gewoon aar-
dewerk. Verder omvat het ensemble enkele scherven glaswerk, een
terra-cottabeeldje (t.w. een tamelijk grove reproductie van het Helle-
nistisch beeld van de jongeling die een doorn uit zijn voet trekt, de
zgn. «Spinario» ), een zwaard, het hengsel en het ijzeren beslag van
een emmer, en, ten slatte, een drietal fibulae (mantelspelden). Dank
zij vooral de terra-sigillatascherven, dit rood gevernist aardewerk
dikwijls met reliëfversiering, en waarvan de productiecentra en de
typologische ontwikkeling zo grondig bestudeerd zijn geworden, dat
we in gunstige gevallen een scherf van deze waar- op 10 a 20 jaar
na kunnen dateren, was het ons mogelijk de vondst van Hofstade
zeer nauwkeurig in de tijd te bepalen: alle voorwerpen zijn bijna
zonder uitzondering van de Flavische tijd; slechts enkele klimmen
op tot de eerste jaren van de He eeuw na Chr. Dit geeft ons dus
voor de vondst van Hofstade als begin- en als einddatum de jaren 70
- 105 na: Chr.; de grote massa der voorwerpen blijkt echter van de
regering van keizer Domitianus (81 - 96 na Chr.) te dagtekenen.

Wat nu de betekenis van deze vondst betreft, tasten we in het
duister. We staan noch voor de overblijfselen van een grafveld, noch
voor deze van een pottenbakkerij; ook aan een afvalgroeve van een
villa valt niet te denken. Het blijkt dat al deze voorwerpen in het
begin der He eeuw opzettelijk in de grond werden verborgen: ze
werden immers op een diepte van 1.45 m. a 1,70 m. ontdekt, terwijl,
zoals uit onze latere opgravingen is gebleken, het woonvlak uit de
Romeinse tijd slechts op 40 a 60 cm. diepte gelegen is. Waarom dit
geschiedde weten we niet: de eerste helft der He eeuw na Chr.. is
immers de rustigste geweest van gans de Romeinse occupatie in onze
gewesten.

We kwamen tot het besluit dat alleen systematische opgravin-
gen de oplossing van het vraagstuk, gesteld door de vondst van 1946,
zouden kunnen brengen. Door allerlei omstandigheden was het ons
echter niet mogelijk ter plaatse zelf te graven. Inmiddels was ander-
deels onze aandacht gevestigd geworden op de zgn. «Steenberg», een
lichte natuurlijke glcoiïng, waar de boeren regelmatig met de ploeg
op steengruis en potscherven stoten. Vooral twee percelen (Kad.
C. 226 en 227), resp. verpacht aan landbouwers A. de Winne en C.
Roels, en in vogelvlucht op ca WO m. afstand van de hoeve van G.
van Gijzeghem gelegen, zijn letterlijk met stukjes baksteen bestrooid.
In Oktober 1946 liet E.H. J. de Brouwer ook hier twee kleine putten
graven en, op een diepte van 40 a 60 cm. stootte hij op een cultuur-
laag, doorspekt met framenten van Romeinse dakpannen. We kre-
gen de overtuiging dat het wel lonend zou zijn ook op deze plaats
opgravingen te ondernemen. De eigenaars en de pachters van de
velden gaven ons grif de toelating om na de oogst met het oudheid-

..
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kundig bodemonderzoek te beginnen. Het eerste gedeelte van de
opgravingscampagne ging door van 16 September tot 8 Oktober 1947
en het tweede gedeelte van 18 November tot 4 December van dit
zefde jaar. We hadden de gelegenheid gans het veld Kad. C 227, ten
N. van de veldweg die de Steenberg doorkruist, en het grootste ge-
deelte van het aanpalend perceel Kad. C 226 te onderzoeken. Op de
plaats, op de situatiekaart door nr. 2 aangeduid, vonden we de sporen
terug van een gebouw dat we helemaal konden opgraven. De muren
van dit gebouw waren vroeger, in een niet nader te bepalen periode
-- misschien op het einde van de Xle eeuw, toen de abdij van Meer-
hem gesticht werd -, helemaal, fundamenten inbegrepen, uitgebro-
ken. In een streek die arm is aan bouwmateriaal, is het meermaals
gebeurd dat men in de middeleeuwen resten van oudere gebouwen
heeft losgebroken om al het bruikbare materiaal te herbruiken. De
plaats echter waar eens muren hebben gestaan is thans nog te her-
kennen aan een dik spoor vormloos afbraakmateriaal, stenen, kie-
zel, kalk, mortel, stukken tichels, dikwijls hard samengekoekt.
Door het aanleggen van een aantal diepe sleuven en cpgravingsvlak-
ken was het ons aldus mogelijk het grondplan van dit gebouw terug
te vinden. Dit grondplan is tamelijk eenvoudig. Het gebouw had een
totale lengte van 20,90 m.; de grootste breedte bedroeg 10,70 m. De
Noord-. Oost- en Zuidkanten waren door rechte muren afgesloten.
Aan de Westkant, die klaarblijkelijk de voorgevel is geweest, be-

HOFSTADE -1947
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2. Opgravingskaart, met aanduiding der sleuven en opgravingsvlakken (alle
genummerd). In vol zwart: opgegraven gedeelten. Gearceerd: nagecon-
strueerue gedeelten.



merkt men twee vooruitspringende vertrekken. Een dergelijke dis-
positie is niet ongewoon bij Romeinse villa's, doch het zijn meestal
twee hoekvertrekken die uitspringen. Hier is zulks het geval niet
geweest. Of deze twee vooruitspringende vertrekken door een porti-
cus (zuilengaanderij) zijn verbonden geweest, hebben we niet kun-
nen uitmaken: van het eventuele lage muurtje waarop de zuilen
van de porticus waren gebouwd, hebben we geen sporen teruggevon-
den. Deze twee vooruitspringende vertrekken hebben hun buiten-
muur op dezelfde hoogte, doch het ene (Z.) is veel breder dan het
andere (N.) : resp. 5,10 m. en 3,70 m.

Binnen was het gebouw in zes vertrekken verdeeld, alle met
verschillende afmetingen. Vijf zijn rechthoekig, terwijl het zesde
twee uitsprongen vertoont: een eerste is het reeds hoger vermelde
noordelijk uitspringende gedeelte van de Westgevel, en in het twee-
de heeft misschien een trap gestaan die naar de bovenverdieping
of de zolder leidde. Het gebouw heeft geen kelderingen gehad. We
moeten ook de aandacht vestigen op een drietal paalgaten die w«
vlak naast de muren hebben aangetroffen. Waarschijnlijk zijn er
nog andere palen geweest, waarvan we de sporen niet hebben gevon-
den. Ook de aanwezigheid van dergelijke palen is een gewoon ver-
schijnsel in Gallo-Romeinse gebouwen in onze streken: de opgaande
muren bestonden gewoonlijk maar uit een sokkel van ca. 1 m. hoogte
in vast materiaal; de overige delen waren vlechtwerk, bestreken

.met leem en kalkpleister. Dergelijke muren waren niet solied ge-
noeg om het dak, dat zwaar met pannen was beladen, te dragen;
daarom moest het dak dan ook door zware palen worden onder-
steund. Of het gebouw meer dan één verdieping heeft gehad weten
we niet. Uit het afbraakmateriaal hebben we kunnen afleiden dat
de muren een dikte gehad hebben van 70 a 80 cm.; de funderingen
meeten ongeveer 60 a 80 cm. diep geweet zijn. De opgaande muren
bestonden waarschijnlijk uit gietwerk, gevat tussen parementstenen.
Van de bevloering werden slechts enkele zeer kleine fragmenten
teruggevonden: ze bestond uit een 2 a 3 cm. dikke laag van hard ge-

- stampte kalkmortel, vermengd met baksteengruis en steentjes, het-
geen aan het ensemble het uitzicht gaf van rood. en wit gestippelde
mozaiek. In de afvallagen werden ten slotte op verschillende plaat-
sen stukken aangetroffen van tubuli (holle tichels), die dienden om
de warme lucht van een hypocaustum-systeem langs de opgaande
muren te leiden, alsook een groot stuk vloerbeton (ongeveer 10 cm.
dik), zoals gewoonlijk werd gebruikt boven een hypoeausturn. Naar
alk waarschijnlijkheid waren dus één of meer vertrekken van het
gebouw van een hypoeausturn-verwarming voorzien: het gebouw
heeft dus als woning gediend.

We zijn zeer geneigd dit gebouw als een kleine villa rustica te
aanschouwen, doch volledige zekerheid hieromtrent bezitten we nog
niet. De afmetingen zijn wel zeer klein voor een villa, doch er be-
staan parallele gevallen: zo kunnen we in het werk van Dr. de
Maeyer een aantal kleinere villa's aanstippen, die niet veel uitge-
strekter zijn dan ons gebouw te Hofstade. Ook de onregelmatige

"
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verdeling der binnenvertrekken treft men in een aantal villa's aan.
We moeten echter even aan de technische bepaling van een Gallo-
Romeinse villa rustica terugdenken: het is een gebouw gelegen bui-
ten een agglomeratie, dat als woning heeft gediend, dat opgetrok-
ken is uit vast materiaal (metselwerk), en dat het centrum is ge-
weest van een fundus, een grote landbouwexploitatie. Ons gebouw
vervult wel de tweede en de derde voorwaarde, doch over de eerste
en de vierde tasten we voorlopig nog in het duister. De Steenberg
verbergt nog andere Gallo-Romeinse sporen (bv. op de plaats door
rir 3 op de situatiekaart aangeduid, en waar we hopen in de loop van
Hi50 nieuwe opgravingen te ondernemen). Staan we voor een klein
gehucht, of zullen we de bijgebouwen van een villa terugvinden?
Alleen de toekomst zal dit uitwijzen. Daarom is het voorzichtigheids-
halve geboden het gebouw van Hofstade nog niet als villa te bestem-
pelen.

Wat nu de datering van dit gebouw betreft, kunnen we geen
nauwkeurig bepaalde jaargangen aanduiden, bij gebrek aan goed
dateerbare vondsten. Uit het ensemble van deze laatste (bouwma-
teriaal, scherven van aarden vaatwerk enz.) blijkt echter dat het
gebouw slechts ca het midden der He eeuw na Chr. werd opgetrok-
ken. Het schervenmateriaal wijst op een bezettingsperiode die de
tweede helft der IIe en de eerste helft der IIIe eeuw omvat.

Het gebouw is waarschijnlijk door brand verwoest geworden:
enkele scherven dragen duidelijke brandsporen. en juist ten Oos-
ten van het gebouw hebben we een brede brandlaag. op diepte van
het oude woonvlak, teruggevonden. Misschien is het gebouw in de
vlammen opgegaan tijdens een der Barbareninvallen in de tweede
helft van de IIIe eeuw. Doch zekerheid hieromtrent bezitten we voor-
lopig nog niet.

Onze opgravingscampagne van 1947 heeft het vraazstuk dat ge-
steld was geworden door de oudheidkundige vondst van E. H. J. de
Brouwert-in 1946, niet opgelost. Het blijkt immers dat er niet het
minste chronologisch verband bestaat tussen de vondst in de voor-
hof van G. van Gijzeghem (70 a 105 na Chr.) en het gebouw op de
Steenberg (ca 150 a 250 na Chr.). Verdere opzoekingen kunnen wel-
licht de oplossing brengen. tenzij ze het probleem nog een tikje in-
gewikkelder zullen maken'

GENT. Prof. Dr. S. J. de Laet.

1111111111I1111111111111111111111111111111111111111

Schenking van twee lenen te Moorsel, In 1637

«Vrau Anna de Lange, douayriere van Joncker Jan Leboiteulx, in synen
leven heere van Moorsele, etc ... ten desen geassisteert met Joncker Henrich
Jan Baptista Leboiteulx» schonk «donatione inter vivos» aan Corneliu Leboi-
teulx, zoon van Jonkheer Nicolaus, «een dachwant lants, luttel min oft meer,
gelegen binnen Moorsele, inden vronen meersch, oost het goet vanden Roo-
sen, aen dan der syde tgoet ten groenen beke, wesende leengesanden van desen
leenhove. Item nog eene stede commende metten eenen hende aenden bruel
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eautere. ende metten anderen hende ofte syde aende straete te beughem.
west aen tleen van Joncker Ph ilips de Gruetere. groot onder waeteren ende
lant ontrent tachentich roeden. met noch twalf grooten tsiaers. erffelycke
rente daer mede gaende. wesende oock leengesanden van den voorschreven
Ieenhove». Het leenhof, waarvan hier sprake is. was dat van Herdersem.
zoals blijkt uit de aanhef van het stuk: «Comparerende voor Bailliu ende Leen-
mannen vander Prochie ende Baronnie van Her'dersem». Was ook «mede ge-
compareert Joncker Nicolaes Leboiteulx, Capitain, etc. als vader ende voocht
over Cornelius synen sone, de welcke heeft de voornoemde gif te over dancke-
lyck geaccepteert, dariof de comparante thaerweert alleenlyck heeft ge reser-
veert het usufruict vande voornoemde twee Ieenen, ha er leven dachlanck ge-
duerende». Dit alles «OP conditie indyen de begifter comt te overlyden sonder
eenige legitime hoyr oft, hoy re achter te laetene. dat de voorschreven twee
leenen sullen succederen opde oudste dochter vanden voorschreven Joncker
Nicolaes. ende soo voorts altyt op het oudste hoyr. ter manisse van Philip
Paridaen Bailliu; Pieter Theybaert ende Anthon van Missele. leenmannen».
op 3 Maart 1637, «ende mij onderschreven Greffier D. van EIst».

Deze schenking stond in het Register opgetekend. fO 88 et verso, terwijl
op f" 89 werd opgeschreven hoe kapitein Le Boiteulx «heeft de voorschreven
leenen verheven ende gereleveert. ende gedaen eedt van teautèytschap ten
daege maenrle Jaere ende presente als voren toorconden D. van EIst». De oor-
konde is van perkament. zonder zegel (Archief der abdij Affligem. Hekelgem) .

Over de heren van Moorsel (sinds 1636 was het Don Lucas Cayro) , zie
Oscar Reyntens. De gemeente Moorsel bij Aalst en hare geschiedenis. Gent,
1892, p. 96. en ook de Potter en Broeckaert. 1898. p, 28.

AFFLIGEM. Dom Cyprianus Coppens 0.8.8.

11111111111111111111111111111111111111111111111111

Een rente te Erembodegem in 1647

Voor burgemeester en schepenen van de «Prochie ende Vierschare van
Erembodeghem» verscheen Cornelis Callebaut, zoon van Hendrik, die bekende
schuldig te zijn aan Jacobus Gaudiciabois. burger van Aalst. een erfelijke
renté van «vier ponden grooten tsiaers redirnelyck den penninck sestien», Hij
had immers 64 ponden groten ontleend en zou op 15 Januari 1648 voor de
eerste maal de rente betalen. De volgende goederen werden gehypothe-
keerd: «eerst op een bunder lants soo het gestaen ende gheleghen is binnen
de Prochie van Erembodeghem opde proy <?) (1) oost Oliver vanden Hauwe.

-.noort oost Gr vanden Steen. suyt de dreve. west den comparant. Item noch een
dachwant meersch gheleghen binnen de voornoemde Prochie int broucxken.
oost Gillis Eeman. noort Gr Dhont. suyt Adriaen Callebaut. west Cornelis Ter-
linden. Item noch een bunder lants gheleghen inde selve Prochie int Arens-
velt. west Lieven Lensris C") , noort dhoyrs Jan de Bolle, suyt de selve hoyrs.
oost Ste Jacobsgoet binnen Gent. Item noch een half bunder meersen ghele-
ghen inde selve preebie ghenoemt inde meere. oost Adriaen Callebaut, noort de
waterlee. suyt de straete. west bet eautergat. Item noch op een hofstede daer
den comparant teghenwoordich in ne woent soo de selve ghestaen ende ghe-
leghen is binnen de voornoemde prochie int ghehuchte ghenoemt ten houte
mette hun syschueren stallen ende ander edificien daerop wesen groot een
dachwant XXXVI roeden, oost Frans Wuytens, noort Joos vander EIst, suyt
Dyveline [Wynantl. west de comparant. Item noch een dachwant en half
meersch gheleghen binnen de voorseyde prochie van Erembodeghem. oost Jan
Wynant, suyt Dyveline Wynant, noort Frans Wuytens, west de straete». In
geval van betwisting zou de zaak komen voor «Burgemeester ende Schepenen»
van Aalst. «Aldus wel ende wettelyck ghepasseert ter presentie van Cha rel
vander Ghyls, Burgemeester. Gr Callebaut Schepen, desen XVII January

"

(1) Op de kaarten van het kadaster 0809 en ± 1825) : de Proew. - Y.
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XVI" zevenenveertich, my toorcondhen greffier M. Vanden Berghe, 1647».
Reg. fo 81.

Op de rug van het perkamenten stuk (Archief abdij Affligem, Hekelgern) ,
heeft bovenvermeld griffier op 5 Februari 1665, een verklaring geschreven,
die moeilijk leesbaar is en volgens dewelke de rente zou «wel ende wettelyck
gecesseert» hebben «ter presentie» van den meier Cornelis Van Santen (?) en
van de schepenen Jaecques vanden Perre en Jan Snel, die gedrieën de verkla-
ring mede ondertekenden.

AFFLIGEM. Dom Cyprianus Coppens O.S.B.

Onze grote nijverheidsondememtnqen.

Ter gelegenheid van de verkiezingen voor de ondernemingsraden, werd
onlangs de lijst opgemaakt van de bedrijven met meer dan 200 werknemers.
Het zijn. in het Land van Aalst:

Scheikundige- Nijverheden en Leder
Union Allumettière, Gaverstraat. Overboelare.
Leerlooierij Schotte, Osbroekstraat, Erembodegem.

Bouwnijverheid
Van Pottelberghe, Churchillaan, Erembodegem.

VoedingSbedrijven
Brouwerij Zeeberg. Brabantstraat. Aalst.
Glucoseries Leclercq, Pieter Corneliskaai, Aalst.
Glucoseries Réunies (Callebaut). Iweinstraat, Aalst.

Textielnijverheid

1. Spinnerijen
Filature Impériale, Rooseveltlaan, Aalst.
Fabelta, .Tragel, Aalst.
Filature du Canal, Vaartstraat, Aalst.
Fabelta. Trekweg, Ninove.
Filature Filteries Réunies (F.F.R.). Tr agel, Aalst.
La Georgie, Geeraardstraat, Aalst.
Roes, Geerinckx. Denayer, Brusselsestraat. Aalst.
Sofilaine, Tragel. Ninove.
Saey, Solleveld. Herzele.

2. Bonneterie
Bosteels-De Smet, Er ernbode gemstraat, Aalst.
« Sanitary », Zottegem.
Cantaer t, Grensstraat, Zottegem.

3. Weverijen
« La Couverture », Sint-Jozef'straat, Aalst.
Saey. Fabriekstraat, Sint-Lievens-Houtem.
Roos. Geerinckx. Denayer, Boudewijnkaai. Aalst.

4. Kleding
« Cohen », Steenweg op Aalst, Ninove.

Wie schrijft eens de geschiedenis van een of andere dier ondernemingen
voor ons tijdschrift? De ekonomische geschiedenis wordt al te zeer door onze
plaatselijke historici verwaarloosd!

AALST. Jozef van Overstraeten.
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FONS VAN DE MAELE,
de w.eJzfanan-diciiteA.

TER INLEIDING.

Dit is de toespmak op 28 SeptembeT 1941 gehouden door Dom
Modest van Assche, uit Erembodegem, abt der Sint-Pietersabdij te
SteenbTugge, bij de onthulling der bronzen V.T.B.-gedenkplaat aan
het sterfhuis van de dichter. De plaat en de plechtigheid waren het
initiatief van onze hoofdredacteur, de h. J. van Overstmeten.

Dorpsgenoten, Vrienden en Vereerders van Fonske van de Maele.

Een nederig werkman, onder grote toeloop van bewonderende
mensen, uit eigen dorp en van verre daarbuiten, als dichter plechtig

Fonske van de Maele, gekiekt aan zijn geboorte-
huisje, met schrijver dezer bijdrage,

gevierd; een eenvoudige werkmanswoning. gesierd met een kunstige
bronzen gedenkplaat: zoveel woorden, zoveel begrippen, die tegen
elkaar aanbotsen en elkander schijnen tegen te spreken, maar die
hier, in ons dierbaar Erembodegem, op vandaag, tot blijde zielverhef-
fende werkelijkheid zijn geworden.

De volmaakte harmonie, zonder één wanklank, van de hulde-
zangen, de juiste proporties en het mooie evenwicht van het kunst-
werk zijn in volledige eenklank met en een afglans van gans het sim-
pele, schone leven van Fonske van de Maele, vergroeid als het was
met zijn omgeving, met de dingen en de mensen, die we de onze noe-
men, met hun eigen kleur en geur, met hun eigen klank en zang, met
hun eigen gang en groei, met hun eigen streven en strijden. met hun

.,
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eigen leed en blijheid; van gans dat schone, simpele leven, dat zelf
niets anders was dan evenwicht en harmonie van binnen en van bui-
ten:

« Hetgeen ik niet uitgeve en
hebbe ik niet in,

wie zal mij dat wijten te schanden 'I

Mijn herte en mijn tale, mijn
zede en mijn zin,

't is al zo van buiten, 't is
al zo van bin' :

't ligt alles daar bloot op mijn handen I »

Wat Gezelle zong mocht Fonske van de Maele hem nadichten,
want zijn dichtjes waren de klare weerspiegeling van gans zijn le-
ven, eerlijk en onvervalst en ongekunsteld.

lVIoestenwij niets meer weten van de inchristelijke mensen die
zijn ouders waren; niets van dat armoedig huizeke, hetwelk hem zag
geboren worden, niets van het hard labeur, van het stil gedroom, van
het vroom gebed, waardoor hij zichzelf heeft opgewerkt tot de werk-
man-dichter, welke hier vandaag wordt gevierd, dan zouden zijn vers-
jes hem voor ons weer oproepen en te voeten uit afbeelden, in zijn
worden en zijn, in zijn handel en wandel, in zijn doen en laten, in
zijn zeggen en zingen.

'k Herinner me, als gebeurde het pas gisteren, hoe voor méér
dan dertig jaren een jong seminarist in een herberg aan eenvoudige
boerenmensen en werklieden de eerste verzekens van Fonske van
de lVIaelevoorlas. En hoe diep allen onder de indruk kwamen van
al dat schone in de natuur, zoals zij dat dagelijks zelf ontmoetten,
zonder het onder woorden te kunnen brengen, en van die diepe ge-
voelens welke ook hun hart beroerden zonder er uitdrukking te
kunnen aan geven. En hoe ze rijker naar geest en hart naar huis
keerden, elk van hen in 't bezit van die eerste uitgave van die eerste
« Verzekens voor ons Volk ».

Verzekens voor ons Volk, dat waren de eerste en ook de volgende
bundeltjes, de oude en de nieuwe. Daar is geen groot wijsgeer aan
't woord, geen volksprofeet, geen dilettant-dichter. Alleen iemand die
de nood van zijn voik in deze tijd met zijn eerlijk gemoed heeft aan-
gevoeld en met zijn gezond verstand heeft begrepen, die de sociale en
nationale wantoestanden aan den Iijve heeft gevoeld, en die in de
terugkeer naar de natuur, naar de familie en naar de godsdienst, de
bronnen heeft gezien en beproefd van vreugd en fierheid en geeste-
lijke rijkdom. En dat is de grote betekenis van Fons van de lVIaele,
dat hij dit alles onder woorden heeft gebracht in pretentieloze ver-
zen, zodat gij en ik, en elk van ons ze lezen en herlezen, en smaken
en aanvoelen als de juiste weergave en de uitdrukking van wat wij,
mensen van deze streek, kinderen van dit volk, christen Vlamingen
van deze tijd, hopen en vrezen, voelen en denken.

Fans van de lVIaeleheeft met haast kinderlijke ontvankelijkheid
en naïeve geestdrift, met open oog en oor de natuur bekeken en be-

.,
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luisterd en bespied. Bij de ontluikende morgen en de vallende avond,
bij winterweer en zonnebrand, bij de eerste lentewarmte en bij de
late najaarsstormen bracht hem het wisselende weder steeds nieuwe
vreugde en legde hij de opgevangen beelden en klanken vast in dicht-
jes, waarin wij als met eigen ogen zien hoe bij ons de sneeuwvlokken
vallen, en hoe de nevel hangt over ons land, en hoe er de knotwilg
staat, en hoe er de hopperank groeit, en hoe er de mussen vechten,
en de bloemen bloeien, en de oogst rijpt; en we voelen hoe het dage-

"lijks gebeuren uitgroeit tot een kostbaar bezit, waartegenover veel
van wat men rijkdom noemt armoe blijkt te zijn; en we weten dat,
wat hij uitzong en uitjubelde, in niet te bedwingen vervoering, werd
tot een kostbaar bezit voor dorpsgenoten niet alleen, noch enkel voor
de werkrnakkers, maar voor ongetelde taalgenoten in Zuid en Noord.

En groter rijkdommen nog heeft hij opgedolven in de familie-
kring. Wat voor hem persoonlijk het innigste genot was en de schoon-
ste eer in zijn leven: mannentrouw en vadertrots, heeft hij verwoord
in dichtjes, die niemand zonder ontroering lezen kan. En al de kleine
en grote kruisen en vreugden van de echtgenoot en de vader, het
eerste liefdewoord en de eerste kinderlach, de bezorgde wake bij het
ziekbed van een kind, het eerste vertrek van de jongen naar het werk,
en het herhaalde offer van zijn kinderen aan God, dat alles krijgt in
zijn dichtjes een volksverbonden betekenis, waartegenover vele grote
stadhuiswoorden vals klinken en zinledig. In Vlaanderen houdt men
van mensen die 't goed kunnen zeggen, maar nog meer van mensen
die het goed weten te doen. Schoner dan het schoonste gedicht van
Fonske van de Maele is dan voorzeker dat schone gezin dat hij heeft
gesticht en dat hem een bron bleef van dichterlijke inspiratie; zodat
elk van zijn familiedichtjes is als één facet van die rijkgeslepen schit-
terende edelsteen, die was en is gebleven zijn van God gezegende fa-
milie.

-Doch naast die zachte, tere trekken in het beeld van de werkman-
dichter zijn er de stoere krachtige lijnen; naast de lichtende vlakken,
de dieperingebeitelde schaduwzijden. Even schoon, met die speciale
schoonheid van werkmans-adel, is het heroïsche op het plan van het

., dagelijks leven; de werkdadige heldenmoed in 't klein gebeuren van
iedere dag. In een tijd, waar het sociale en het nationale bij de mach-
tigen van de dag in ongenade stond, durfde hij partij kiezen, al was
het dan in vers-vorm, en de primauteit bezingen van de arbeid boven
het goud,' en zijn man staan naast de voorvechters voor de sociale
rechtvaardigheid, en zonder een blad voor de mond te nemen, vrij-
moedig de wantoestanden aan de kaak stellen waaronder de werk-
lieden gebukt gingen.

« De werkman stond alleen, verstoten en veracht,
Het hoofd gebukt en zuchtend in zijn lijden,
Bevreesd voor loon en heilig recht te strijden,
Het moedig man-zijn scheen hem in de ziel gesmacht. » "

Hij durfde staan voor nationale gebondenheid in een periode
waarin elke uitgesproken Vlaamse overtuiging tegenspraak kende en
tegenkanting ondervond.
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Dat was voor hem niet alleen dichterlijke ontboezeming, maar
heilige overtuiging, en mannelijke durf, en daadwerkelijke helden-
moed.

« Hoe ik mijn Vlaanderen heb bemind,
Gediend, en trouw bleef in het lijden:
Zo zal ik rustend in den dood -
Nog voor mijn fiere Vlaanderen strijden! »

Doch, dat alles schragend en overkoepelend, staat en schittert de
godsdienstzin van Fons van de Maele.

Zoals Gezelle, welke hij als gezel en model koos, zoekt en vindt
hij in de natuur de Schepper, zo natuurlijk, zo ongedwongen dat in
zijn verzen alles wijst naar en spreekt van God. In zijn eigen vader-
schap ziet hij de afglans van Gods Vaderschap en op gans zijn fami-
lieleven is de stempel gedrukt van Christus, met daarover de glimlach
van de Lieve Vrouw. Gans zijn gemeenschapsgedachte, zijn sociaal
voelen en zijn nationale overtuiging was deze van een christen Vla-
ming, met de leuze, welke hij steeds bleef huldigen - en 't was niet
de minste zijner verdiensten: « Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen
voor Christus ».

Was dat het resultaat van zijn christelijke opvoeding in de huis-
kring, of van de weldoende invloed zijner vrienden, de priesters, wel-
ke ook hier, zoals bij 't ontluiken van elk schoon talent in Vlaanderen,
met raad en daad elk zijner stappen hebben gevolgd, en in dienende
liefde hebben gesteund?

Voorzeker! Maar 't christen zijn zat hem als in 't bloed, en hij
leverde er een nieuw bewijs van, dat het christelijke vergroeid is met
ons Vlaming-zijn, en dat het christendom onafscheidbaar verenigd
was, en is, en blijft met het nationale in Vlaanderen, en er, niette-
genstaande vreemde en vijandige invloeden, de kunst en het familie-
leven en de gemeenschapsbeleving blijft beheersen.

Oàk andersdenkenden zullen gaarne toegeven dat boven al zijn
idealen, Fans van de Maele het christelijk ideaal diende, en dat ook
in dit opzicht de mens eerlijk en heerlijk was, en zijn werk echt en
hecht.

Eerlijk en heerlijk: de werkman, de dichter, de huisvader, de
Vlaming, de christen; echt en hecht zijn dromen en dichten, evenzeer
als zijn werk. Dichters bouwen de wereld van morgen, beter en scho-
ner, zoals ze haar hebben gedroomd, mits die dromen groeien in eigen
leven tot blijde werkelijkheid. En daarin, afgezien van de kunstwaar-
de zijner verzen, daarin was Fons van de Maele een grootmeester,
die we vandaag dankbaar huldigen en ten voorbeeld stellen aan allen
die zich roemen te zijn: « Kersten en Vlaming», opdat elk van hen,
in droom, en dicht, en werkelijkheid worde en weze natuur- en fa-
milie-minnend, volksverbonden en bovenal Gode trouw!

.,

STEENBRUGGE. ·f Dom Modest van Assche.
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I. Van' Wieg tot Kommuniebank

De naam van de Ma(e)le klinkt niet vreemd in onze taaL In
Guido Gezelle's leven is over twee van de Maele's spraak. De be-
ruchte Jan de Lichte had als bendelid een Jozef van de Maele. En
wie hoorde niet het sappige volksliedje: « Jan van de Male heeft 'n
reuzenbos met haar» ?

Jan van de Maele, Fons'grootvader, geboren in 1793, verdiende
zijn brood met dag in, dag uit, behalve bij sneeuw, « paard te rij-
den» (1) op de daken in het land van Aalst. Hij behoorde tot het nu
schier uitgestorven beroep der strodekkers. Vrolijke kerels waren
het, die veel wisten,"want zij kwamen overal!

Jan « de dekker» uit Erembodegem had vier kinderen, een doch-
ter en drie zoons. Eén onder hen, Desideer, heeft voor ons belang,
want hij was de vader van de werkman-dichter.

Desideer van de Maele werd geboren op 18 Maart 1831en huwde
in 1865 met Berlindis Ar ijs. Uit zijn werkboekje vernemen wij dat
hij garentwijndersgast was te Aalst, van 1850tot 1853,maar de mees-
te jaren van zijn leven bracht hij door als metserdienaar in dezelfde
stad.

In 't goed seizoen won hij 1 fr. 80 per dag en bij winterwerkloos-
heid deed hij 't huishouden en moest moeder, met het kantkussen,
instaan voor het dagelijks brood. Het gedicht « Traagjes» spreekt
over moeders verdriet, toen zij het buiten zag sneeuwen:

« Want zij weet, wanneer de kille
Vlokjes vallen, dan ligt stille
't Werk voor haren echtgenoot:
Zonder werk is zonder brood! »

Er kon dan ook « geen koninklijke weelde » heersen en er waren
soms dagen, dat men zich, bij het slapen gaan, mocht voeden met de
zoete hoop. dat er 's anderendaags wel iets op tafel zou komen ...

Vader van de Maele stond bekend als een verwoed visser met
het net, die er 's nachts op uittrok, met peurkuip en steekschaar.
Wat hij aldus binnenbracht was een welkom vervangingsmiddel voor
eieren en vlees, schier onbekend in het gezin. Het gebeurde dat de
kinderen, rond de tafel, stonden te vechten, om het zwoordje van
't weinige spek, dat natuurlijk voor vader bestemd was.

Desideer van de Maele was, lijk zijn dochter Clemence het zegt,
« een der geleerdste mannen van de gemeente». Hij kon, inderdaad,
vlot lezen en een weinig schrijven, in die tijd een zeldzaamheid on-
der de werklieden. Fons zelf schildert hem af als een « arme, brave

(1) Dekpaard of paard, kortweg. Aldus heette een soort van kleine houten
ladder, waarop de strodekkers zaten of stonden onder het werk.
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wroeter met een blauwe kiel om het lijf, holleblokken aan de voeten
en een klak op het hoofd ». Elders nog, stelt hij hem ons voor, met een
({ernstig, ziekelijk gelaat, een wijs, goedaardig ogenpaar en een kort,
stenen pijpke in de mond ».

Berlindis Arijs, Fons'moeder, zag het levenslicht te Erembode-
gem, op 4-2-1842,en stierf in 1919.Zij kon aardig zingen, maar lezen
noch schrijven. Dit is niet bevreemdend, want nog vroeger dan de
jongens moesten de meisjes de school verlaten en kantwerken.

Berlindis was een wakkere huisvrouwen meermalen behaalde
zij de eerste prijs voor de nette werkmanswoning. uitgeloofd door
gemeente- en armbestuur (2). Het gedicht « Moeders Huizeken »,
tweede bundel, blz. 51, bevestigt haar zin voor een aangename haard:

({En schiet de zon haar gensterkes,
Als alles groeit en bloeit,
Dan staan er al de vensterkes
Met bloemen opgetooid I »

Zij had een opgeruimd karakter en, bij ziekte en tegenslag, placht
zij steeds te zeggen: « 't Komt toch alles van Ons Heer l » Hoezeer
zij haar kinderen beminde, toch was zoentjes geven bij haar geen
gewoonte. Fons vertelt, hoe hij zijn eerste pieper kreeg, op de dag
der loting, toen hij nummer 129getrokken had. Gelukkig dat het geen
verkeerd getal was, voegt hij erbij, of ik had wel heel mijn leven
op die eerste kus moeten wachten!

Het was moeder, die 's avonds, zonder paternoster, terwijl zij op
het kantkussen werkte, het rozenhoedje voorbad; in Maart, Mei, Juni
volgde hierop een litanie. De catechismus kende zij op haar duimpje,
want zij had meer zondagsschool dan school achter de rug I Zij on-
derwees haar kinderen in de godsdienst, lijk Fons zelf getuigt: « Mijn
moeder lei mij in 't gemoed, 0 kru iske, wat Gij zijt I» Haar devotie
tot Onze Lieve Vrouw van Termuren, bijzonder vereerd te Erembo-
degem, was zeer groot.

Wanneer men het leven van Berlindis Arijs nader bekijkt, denkt
men onwillekeurig aan haar patrones, de H. Berlindis van Meerbeke,
die als een voorbeeld van versterving en naastenliefde bekend staat.
Eens droeg de kleine Fons met moeder brood naar een noodlijdende
vrouw. En de dichter schrijft verder:

« Wat moeder deed dien avond
Dat deed zij menig keer.
Voor arme, zieke mensen
Haar harte was zo teer.
Soms moest zij zelf het derven
En daarom ik beslis:
Mijn moeder, lang gestorven,
Dat zij een heilige is! » "

(2) Deze prijs bestond uit kledingstukken, dekens of andere huishoudar ti-
kelen.
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Desideer van de Maele bewoonde een lemen hut, naast een knot-
wilg te Erembodegem, doch daar hij van het vak was, brak hij 't ene
muurtje na 't ander af en trok zijn huisje op in steen. Het gezin be-
schikte over een zitkamer 2 m. hoog, een nevenvertrekje en een slaap-
kamer, waarin tevens de kelderval en de zoldertrap uitkwamen. De
eerste en enige verdieping was onder het stro-, later een pannendak.
Daarbij een stalletje met gemak en 't is alles. Spotters bestempelden
dit gebouwencomplex wel eens als « de wolkenkrabber aan de Holle-
weg )J. Anderen, die over de Roodhuiden gelezen hadden, gewaagden
van een « wigwam ». Het was een echt stalleke van Bethlehem, be-
halve dat er noch os noch ezel was, zelfs geen geitje!

Het echtpaar van de Maele-Arijs schonk het leven aan acht kin-
deren:

1. Frans, 1866.Aan een slepende ziekte gestorven, kort na zijn leger-
dienst. Verder verneemt men meer over hem.

2. CLemence, 1868-1935.Huwde met Frans Cardon, een der voorman-
nen van de christelijke werkliedenbeweging ter plaatse.

3. AUons, 22-1-1874- 30-9-1938.
4. Maria, 1876-1944.Een fijne hand! Zij hielp mee aan het kantwerk-

paneel uit het Belgisch Paviljoen, op de Wereldtentoonstelling te
Parijs, in 1937. Werd vereerd met het niiverheids-ereteken van
eerste klas, de decoratie van tweede klas en het diploma van lau-
reaat van de arbeid,· tweede klas, met zilveren ereteken.

5. Louise, 1879.In haar kinderjaren onder een wagen verongelukt.
6. DeUine, 1882-1916.
7. Gusuuiî, gestorven na vijf dagen.
8. Petrus, ging hemelen, op driejarige leeftijd.

Drie spruitjes werden dus niet groot en vijf kinderen groeiden
op, waarvan er nog twee jong stierven. Alleen Clemence, Alfons en
Maria bereikten een normale levensduur.

Fonske, de derde telg der familie van de Maele, (naar 't schijnt
.. had hij van moeder natuur zijn volle zwaarte meegekregen) werd

geboren in 't putje van de winter, op 22 Januari 1874.Eigenlijk heette
hij, lijk zijn grootvader, Jan, maar men noemde hem nooit anders
dan Fonske. Met aardappelen, boterhammen, een potje pap en on-
danks kleine kinderziekten bolde hij vlug vooruit.

Vanaf zijn drie jaar trok Fonske naar de bewaarschool bij de
Zusters van de H. Franciscus van Assisi, ook genoemd Penitenten van
Opbrakel, sedert 1868in de parochie gevestigd. Fonske was een man-
neke met blauwe ogen, en hij kwam wel eens met het rood lint over
de schouders naar huis, een eer die slechts de braafsten te beurt viel ~
Nooit moest hij, met de lange tong op de borst, in de hoek staan. De
goede zuster stopte hem soms, achter deur of bord, weg, om hem daar,
ongemerkt, een boterham in de hand te steken, welke een of ander
voldaan klasgenoot je wou terug meenemen naar huis.

Fons'leerjaren vielen samen met de schoolstrijd van 1879-1884.
En dat deze tijdruimte ook te Erembodegem niet zonder rumoer ver-

..
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liep, blijkt uit de voorhanden dokumenten. Vader stuurde Fons naar
de katholieke jongensschool. De kleine was er geen uitblinker, geen
« wonderkind», maar een gewoon leerling; hij werd daarbij al zo
wild en speelziek als de andere bengels van 't dorp. Hij kende er on-
getwijfeld meer dan één onderwijzer, maar de enige over wie hij
later sprak, was meester Alfons Verhegge (1852-1932), een alom ge-
waardeerd man, vijf en twintig jaar voorzitter van de kerkraad en
erevoorzitter van het Christelijk Onderwijzersverbond, kring Aalst.
Meester Ver hegge was zeer bereisd en eert boeiend verteller, doch
de tucht in zijn klas liet nogal eens te wensen over. Van hem had
Fans menige oorveeg in ontvangst te nemen. Oorvegen: ( grote en
kleine, linkse en rechtse, verdiende ~n niet verdiende, maar ik heb
ze toch gekregen! » schrijft de dichter.

Pronkte hij in de bewaarschool al eens met het lintje voor goed
gedrag, bij de meester tuimelde hij meermaals, « met een stamp onder
de rug» de speelplaats op. ( Eens buiten vliegen behoort in deze tijd,
zowat tot het programma van het lager dorpsonderwijs ! »

Kleine Fons was schavuit met de schavuiten! lVIeteen kameraad
van zijn jaren liep hij de bossen af, om vogelnesten te roven. Bedre-
ven klimmer, kroop hij tot in de boomkruinen!

« 't Is lang, 't is lang geleden
Dat ik als kleine jongen
Klom langs hun ruwe stam
Zo lenig en gezwind;
En in hun hoogste top
-- Ofschoon hun takken hongen
Ver over 't water -- mij
Liet wiegen door de wind! »

(De oude Wilgen, IV, 7.)

Gedurende de warme zomerdagen kon men hem met geen paard
weg trçlcken van het water; deze pret kostte hem, vanwege moeder,
soms twee dikke rammelingen daags.

Op zekere dag zwommen zij weer over de « vaart », lijk men
de Dender hier heet, maar, in het terugkeren had Fons het zo lastig,
dat hij slechts met de grootste moeite nog aan de kant geraakte. Hij
heeft de les begrepen en nooit waagde hij het nog de rivier over
te steken.

Bij een openbare verkoping stond onze broekvent ook onder de
belangstellenden. De veldwachter toonde een stel keukenpannen, met
de vraag: « Wie stelt deze koop in ? )} -- « Twintig centiemen! » riep
een kwajongensstem uit de menigte. Bij gebrek aan andere bieders
bleven de potten voor Fans. Maar, nu bleek moeder Berlindis ook
ter plaatse te zijn! En het hoeft wel niet gezegd dat de kleine sloe-
ber zich moest reppen' ...

Zijn geliefdkoosde schelmerij, echter, bestond in het stuksmijten
der waterpotten, welke hier in de streek, overdag, op stokken buiten

..
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hingen (3). Gelukte het hem aan de handen der « geteisterden» te
ontspringen, dan kwam er wel een spoedbericht naar moeder en de
deugniet wist tegen welke prijs! Maar, een kermis was hem een ge-
seling waard! ...

Lijk gezegd, kon vader van de Maele een weinig schrijven en vlot
lezen. En, in de lange winteravonden, liep het huisje vol geburen om,
met hun pijpje in de mond, naar hem te luisteren. Alle banken en
stoelen waren bezet, zij zaten soms op de blote vloer. Een eenvoudig
olielampje verlichtte het vertrek, terwijl moeder en Clemence op het
kantkussen werkten, nabij een ordinaal (4). Wanneer het verhaal al
te zeer boeide, vielen de klosjes tussen moeders vingeren stil en zij
liet haar oog op vader rusten, als om hem de woorden uit de mond
te halen.

En wat las vader zoal? Fons zelf antwoordt: « Bakelandt en zijn
Bende, Jan de Lichte, Jan Clercker of de Laatste Binders van Vlaan-
deren, Valentijn en Oursson, Floris en Blancefloer, Genoveva van
Brabant, Den Dobbelen Zielentroost, De vier Heemskinderen en al
een prijsboekje uit de school ».

Verder bezat hij een zeer oude Bijbel en ook vader Cats scheen
hem niet vreemd. Het was een waar genot naar hem te luisteren, zo-
veel gevoel wist hij in zijn woorden te leggen! Deze boeken waren
« de enige weelde die hij kende, hij, die als de simpelste onder de
simpelen door het leven ging, maar misschien een dichter was, zon-
der ooit een vers te hebben geschreven! ... » Onder al de aanwezigen
kon zeker géén scherper luisteren dan Fonske, daar ergens in een
hoekje weggekropen. Las vader niet voor, dan vertelde men, en ook
moeder deed dit, over « spoken, geesten, heksen, tovenaars, weer-
wolven en dwaallichten» (5). Meer dan één toehoorder kreeg in de
late avond of 's nachts met dit bijgelovig goedje af te rekenen! En
ook Fonske sloeg, bij al deze histories, de schrik wel eens zodanig
om' het hart, dat vader mee moest naar de zolder, tot de kleine
luistervink in de « strooien pluimen» veilig geborgen lag. En hier
werd hij dan door de Muzen, maar soms ook wel eens door de mui-
zen bezocht.

« 0, gelukkige, lang vervlogen winteravonden, schrijft de dichter
later, wat doet het mij pijn, U niet meer te mogen beleven, in dit
kleine, nederige huizeken langs de eenzame wegel, spijts al de mi-
zeries en al de ellenden waarmede wij toen door onze dagen gingen I »

Na schooltijd en onder de vakantie zat Fonske veel bij zijn ka-

(3) Een onberispelijke maatregel. dit verluchten. daar deze « onmisbare ka-
mermeubels » uit aarde gebakken waren ...

(4) Bepaling van het Modern Woordenboek: « witte fles, met ronde buik, die.
met water gevuld, vóór een lampje of kaars wordt geplaatst, om het licht
te versterken ». O.m. te zien in het Taxandriamuseum te Turnhout. Volgens
Winkier Prins, ook gebruikt door horlogemakers en diamantbewerkers.

(5) In Gerard Walschaps boek « De Wereld van Soo Moerernan », dat terecht
als de « verpersoonlijking van het bijgeloof in Vlaanderen» doorgaat,
wordt verteld over een « jongen van Erembodegem, die zich eens aan de
duivel verhuurd heeft en drie jaar onderportier van de hel geweest is ».
Een bewijs te meer dat Erembodegem het dorp der griezelverhalen was!
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meraadje op de nabije hoeve. Hij stak er een handje toe « en kreeg
dan soms een dikke boterham of, als 't varken geslacht was, een
worst of een klomp kipkap ».

Een paar feitjes uit zijn leven van boerenknecht je. Toen zij eens
op het veld aardappelloof opstookten, naderde Fons wellicht wat te
dicht en plots stonden zijn kleren in brand! Hij naar moeder! Ge-
lukkig was het maar vuur, nog geen vlam, en moeder wist het gauw
te doven.

Een andere toer, die hij ook op het veld beleefde. Zijn makker
rooide aardappelen en Fonske raapte ze op. Bij ongeluk kwam de
spade, in stee van in de grond, in Fons'voorhoofd terecht en veroor-
zaakte er een diepe en brede wonde. Moeder bracht hem naar de
dokter, die de wonde toenaaide. De kwetsuur liet gans zijn leven
een litteken na, in de vorm ener halve maan. Het is op dezelfde hoeve
dat Fons'zusje, Louise, door een wagen overreden werd en stierf.

Van zijn achtste jaar verrichtte Fans geregeld één, twee maand
seizoenwerk in een Aalsterse mandenmakerij, waar hij wissen moest
villen. Hij wist dat er thuis nood was, deed zijn best om wat te ver-
dienen en bracht alles, tot de laatste centiem, in de handen van moe-
der. Toen de buren dit vernamen, meenden zij dat hij, hoewel uiter-
lijk wat ruw, toch nog een goed hart had. En dit wist Fans ook, « want
hij had het niet tegen de mensen, maar wel tegen de waterpotten! »

Zijn baas, een brutale vlegel, vloekte lijk een ketter! Fonske
beefde als hij hem zag. Het was daarbij, naar men zegde, een vrij-
metselaar, en dit vergrootte nog de vrees, want men maakte de kin-
deren wijs, dat die framassons met de duivel omgingen en 's nachts,
al muziek spelend, door de lucht vlogen! ...

Zo werd Fonske elf jaar en mocht hij, voor de eerste keer, Jezus
ontvangen ...

SINT-AMANDSBERG. J ef de Geest, M.A.

Een merkwaardig werk over Aalst

Aanwij.:ende, fotografische Inventaris van het Belgisch Patrimonium van
Kunst en Geschiedenis. Inventaire pnotoxrapmque indicatif du patrimoine
beige d'Art et d'Hlstolre, - 21.5 x 33,5 crn.; XII & 8 pp .. plus 2 platen met
elk 20 afb. (grootte der afb.: ± 3.5 x 4,7 cm.) ; gebrocheerd zonder omslag;
tekst en afb. in offset-reproductie. - Uitgegeven door het Centraal Iconogra-
fisch Archief voor Nationale Kunst (Archives centrales iconographiques d'Art
national) , Jubelpark 10, Brussel (voorlopig slechts aldaar verkrijgbaar), eer-
ste aflevering; s.d. van uitgave; datum der laatste prospectie: Nov. 1948.

Het Centraal Iconografisch Archief voor Nationale Kunst (afgekorte be-
naming: A.C.!.), gevestigd in het gebouw der Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis. is thans begonnen met het publiceren van zijn ontzagwek-
kende dokumentatie, die de 300.000 fotografische opnamen nagenoeg heeft
bereikt. Daar de orde der uitgave alfabetisch per rechterlijk kanton ge-
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schiedt, in elk kanton de gemeenten weer alfabetisch geschikt. komt in deze
eerste aflevering het kanton Aalst en in dit kanton de stad Aalst zelve aan
de beurt.

In het tweetalig Voorwoord (p, 1) omschrijft Prof. Dr. P. Coremans, Di-
recteur van het A.C.l.. de voornaamste opdracht van de dienst. nl. « het tot
stand brengen en het bijhouden van een volledige fotografische aanwijzings-
inventaris van de nationale kustwerken »; hij vermeldt de daarvoor werkende
diensten en de leden van het wetenschappelijk personeel daarvan.

In de eveneens tweetalige Inleiding (pp. II-XII) verklaart en rechtvaar-
digt DL A. Janssens de Bisthoven, diensthoofd van het Centraal Iconogra-
fisch Archief. plan en methode van classificatie en van uitgave. Vooral belang-
rijk is hierbij de uitgebreide tabel. waarin de meest verscheidene monumen-
ten en voorwerpen, volgens het decimaal stelsel worden geclassificeerd en
benoemd, in deze orde: 1) Topografie; 2) Gebouwen; 3) Inventaris (der kunst-
voorwerpen in de gebouwen). liet decimaal indelmgsstelsel laat dan toe in
deze hoofdrubrieken verdere onderverdelingen te maken. zodat bv. de ge on-
derverdeling bij de gebouwen -2 wordt: Particuliere gebouwen -29; de le on-
derafdeling daarvan: Woningen -291; de 4° onderafdeling daarvan: Pasto-
rijen -291.4.

De gebruikte taal voor elke inventaris is de officiëel aangenomen taal
voor de gemeente in kwestie.

Als eerste toepassing van deze werkwijze volgt dan (pp. 1-8) de Neder-
landstalige inventaris voor de stad Aalst. In principe omvat hij slechts « de
monumenten en kunstwerken in de breedste zin, die dagtekenen van VÓÓr
1831» (cf. p. lI); in werkelijkheid is 't aantal nog wat ruimer gekozen en
1.224 (!) fotografische dokumenten zijn hier voor de stad Aalst aangegeven.
Van elk monument of voorwerp wordt, ter identificatie. zo goed mogelijk. aan-
geduid: 1) naam, 2) auteursnaam. 3) datering en (of) stijl. 4) stof en afme-
tingen. 5) nr. en datum van 't fotografisch negatief.

De inventaris volgt de orde van de vooropgestelde tabel; bij elk gebouw
is de lijst der aanwezige kunstvoorwerpen gevoegd. De weergave gebeurt vol-
gens een schikking op 3 kolommen: 1) in de eerste staat het nummer van het
monument; 2) in de tweede het nummer van het voorwerp. indien het. over
de binnenstoffering van het gebouw gaat; 3) in de derde volgt dan de iden-
tificatie van monument of voorwerp. met de gegevens hierboven aangeduid.

Deze nummers. in de eerste twee kolommen gedrukt. die dus dezelfde
zullen zijn voor dezelfde soort van monumenten of voorwerpen doorheen de
volledig afgewerkte inventaris over alle gemeenten. lijken mij vooral dit grote
voordeel op te leveren dat zij, in zekere mate, een systematische ideologische

-classincatie uitmaken. Inderdaad: wie bv. iets zoekt over schandpalen (pilor is) .
die kijke naar de cijfers 246; over begijnhoven: 265; hoevegebouwen (bàti-
ments ruraux) :292; houten beelden: 311: glasramen: 326; retabels: 351.4:
pr eekstoelen : 352.3; rouwborden (obiits): 358.7; kisten (coffres): 36l.1; ha-
len (crémaillères) : 362.3; borduurwerk: 367.7; zegels (sceaux) : 382.6 enz.

De 40 kleine afbeeldingen op de 2 bijgevoegde platen hebben slechts de
bedoeling de originele fotografische dokumenten juist te doen kennen, en ze
beantwoorden aan dit doel. Immers. het aantal. de aangeboden keuze, is hier
hoofdzaak. vermits de diensten A.C.L. op aanvraag elke foto bezorgen. Elke
afbeelding draagt, als identificatie, het inventarisnummer en het negatiefnum-
mer.

Over het buitengewoon belang van dergeltjke uitgave hoeft hier niet uit-
geweid. Indien dit werk ooit kan worden voleind. dan zou het een kunsthis-
torische dokumentatie vormen. volstrekt enig in haar soort en van dergelijke
omvang en betekenis, dat elk ander land ons die zou kunnen benijden. Moge
derhalve deze grootscheepse onderneming tot het goede einde worden ge-
voerd!

..

HEIST -OP-DE-BERG. Dr. Jozef Weyns.
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Middeleeuwse grafplaatjes bij
opqrovinqen te Ronse

Gedurende de opgravingen die we in 1947begonnen op de plaats
waar eertijds de kloostergebouwen van het aloude St-Pieters en Her-
messtift verrezen, hadden we het onverhoopte geluk, in de graven van
enkele monniken, grafplaatjes aan te treffen. Die vier kleine bak-
stenen voorwerpen bleken voor de officiële archeologie interessant ge-
noeg te zijn, om onze werkzaamheden over te nemen; anders zouden
we zonder twijfel verplicht zijn geweest onze opgravingen stop te
zetten. Na ons haalde de rijksdienst voor opgravingen in 1948 nog
vijf andere dergelijke plaatjes naar boven, zodat hun aantal samen
negen bedroeg. We vinden het spijtig dat het ontdekken van de abdij-
puinen te Koksijde onverwacht het werk deed staken te Ronse, zodat
een gedeelte van het terrein onopgegraven bleef. We twijfelen er niet
aan dat er nog andere plaatjes te vinden waren.

Het is een eigenaardig feit dat tussen de grondvesten van ons
monasterium totnogtoe reeds zoveel van die plaatjes gevonden wer-
den als in alle andere abdijen van ons land samen; we kunnen im-
mers moeilijk beweren dat ons monasterium in de middeleeuwen
zo belangrijk was.

Het materiaal waaruit deze plaatjes vervaardigd zijn, is Ro-
meinse gebakken aarde. We bedoelen hiermee dat de middeleeuwse
monniken ze vervaardigd hebben met bakstenen of tegels die ze ge-
vonden hadden in de puinen van een Romeinse constructie, waar-
schijnlijk €en villa, in de onmiddellijke nabijheid van het monaste-
rium. Dit laatste wordt bewezen door de grote hoeveelheid fragmen-
ten van Romeinse tegels die we terugvonden op het terrein van de
opgravingen, of die verwerkt zijn in de binnenzijde der muren van
de crypte. Bij één enkel exemplaar is nog een gedeelte van de Ro-
meinse cement aan het plaatje zelf gehecht.

De afmetingen ervan variëren tussen een hoogte van 7 tot 14 cm.
en een lengte van 13 tot 19 cm. De dikte der plaatjes is vrijwel con-
stant: 2 a 3 cm. Eén enkel plaatje maakt daarop uitzondering: het
is vervaardigd uit lood, het materiaal dat overal elders tot dit doel
gebruikt wordt. Ook de afmetingen ervan zijn beduidend kleiner.

We geloven niet dat alle plaatjes door de monniken- kanunniken
zelf vervaardigd werden: de sierlijkheid van een paar inschriften
verwijst eerder naar de hand van iemand bedreven in het vak, die
in de agglomeratie rond het monasterium woonde. Zo zien we op de
achterkant van een dier plaatjes het woord Junii, door een andere
hand nauw zichtbaar ingegrift, alsof de kanunnik aan de vakman (in
dit geval zeker een kunstenaar) het woord had willen vóór-spellen.

Niet alle zijn echter zo vaardig uitgewerkt. Sommige zijn posi-
tief onbeholpen. Bv. het plaatje dat als opschrift draagt:

"

41



VIIII
KL DE
CEBRIS OBIIT
ELDEBALDV
S PRESBIT

(VIlII kalendas decembris obiit
Eldebaldus presbyter)
(Op 23 November stierf Eldebal-
dus, priester)

De andere dragen de volgende inschriften:

t XVI' KAL . APRIL· OBI
IT· ALMOLRICVS PER
& CAN . M . C . XL . IIU

.t .X . KL APRILIS
OBIIT· TIBALDVS
DIACONVS· BO
NE· MEMORIE

(XVI kalendas Aprilis obiit Al-
molricus presbyter et canonicus
MCXLIIlf)
(Op 17 Maart stierf Älmolricus.
priester en kanunnik, 1144)

(X kalendas Aprilis obiit Tibetdus
diaconus bonae memoriae)
(Op 23 Maart stierf Tibaldus,
diaken, zaliger gedachtenis)

(ll idus - sic - Iamzarii obiit A r-
nulpluis canonicus)
(Op 12 Januari stierf Arnulfus,
kanunnik)

Van de twee volgende plaatjes is het ons niet gelukt een afgiet-
sel of een andere reproductie in handen te krijgen; de Nederlandse
vertaling ervan luidt als volgt:

Op 24 Augustus stierf Balduinus, priester.
Op 18 Juli stierf Tasmarus, priester, zaliger gedachtenis.
Het is juist dat laatste plaatje dat uit lood vervaardigd is.
De volgende :

t .II . IDo . JA
- -
N· OB ·ARN
VLPHo·CAN

IIII KL IVNII
OB EREN
BERTVS
DI AC

XVIII· KL OCTOB
OBJIT EVE
RARDo PS

fIDVS; IVNII
OBIIT: WEREN
BALDVS: PRESBITER

(IlII kalendas Iunii obiit Erenbet-
tu s diaconus)
(Op 29 Mei stierf Erenbertus,
diaken)

(X V III kalendas Octobris obiit
ElJerardus praepositus)
(Op 14 September stierf Everar-
dus, proost)

[das - sic - lunii obiit Werenbal-
dus presbyter)
(Op 13 Juni stierf Werenbaldus,
priester)

Het is op dit laatste plaatje, een prachtexemplaar, dat achteraan
het woord Iunii gegrift staat.

Over de ouderdom van deze plaatjes kunnen we geen preciese
inlichtingen geven. De lezer zelf zal immers wel gezien hebben dat,
één plaat uitgezonderd, geen jaartal voorkomt. De reden daarvan
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lijkt ons vrij eenvoudig: de inschriften die in de graven werden mee-
gegeven, waren de exacte copie van de vermelding die in het « Obi-
tuar-ium » der stiftkerk werd neergeschreven. Dit Obituarium nu
had niet de vorm van een kronijk, maar wel die van een kalender,
zodat men elke dag in het koor der kanunniken de namen kon voor-
lezen van de overledenen, wier overlijdensdatum dan verjaarde. Van-
daar dat alleen dag en maand van belang waren, niet het jaar.

Niettegenstaande die afwezigheid van jaartal is het toch mogelijk
de datum bij benadering vast te stellen: we beschikken immers over
de aanwijzingen gegeven door de vorm en de eigenaardigheden van
het geschrift.

Daaruit nu veronderstellen we de volgende datering:

Eldebaldus,
Almolricus,
Tibaldus,
Arnulphus,
Balduinus,
Tasmarus,
Erenbertus,
Everardus,
Werenbaldus,

vóór 1100
1144
na 1150
vóór 1200

id. ?

id. '?
1190-1200
rond 1230
rond 1270

RONSE Adalbe1·t Cam bier, pro

De leden van de Rijksdienst voor Opgravingen zijn eerder ge-
neigd de ouderdom van die plaatjes vroeger te leggen. Volgens hen
zou 1144 een uiterste datum zijn, waarvóór de overige dienen ge-
plaatst.

111111111111111111111111111111111111111111111111111

Een Pech vogel

Martinus Peleman, 58 jaar oud. geboren te «Oberechtigem (1) lande van
Aelst ... hadde 't sedert ses jaeren sijne geborte plaetse verlaeten.. ter oor-
saecke hij veel tegenspoet hadde gehadt» en was «als dan hem ga en neder-
slaegen tot Aelst al waer hij met sijne eyge peerden ende wa egel altijt hadde
geweest hoelie haelen tot Char leroy», maar doordat hij «alnoch het ongeluck
hadde gehadt van sijne peerden te verliesen», was hij genoodzaakt geweest
«wer ck te soecken bij de boeren». Zo had hij onder andere veertien dagen
gewerkt «aen de Deyl tot Rijmenant» en had hij ongeveer negen maand «ge-
logeert... tot Coeckelbergh in den Vetten O· bij Antonius Borremans al waer
sijne ki te noch was berustende vol pampieren.. Sijne intentie was van naer
Vlaenderen weder te gaen».

Dit waren de verklaringen die hij, op 5 Januari 1773, aflegde op de Halle-
poort te Brussel, waar hij naartoe was gebracht geworden, omdat hij zonder
pas op reis was,

(Arch. Drossaard van Brabant. nr. 163).

St-GENESruS-RODE. Constant rnevs.

(1) Woubrechtegem. - V.
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Familienamen uit de charters der
kartuize van St.-Martens- Lierde. (*)

LANGHE (de)

LANGHEMEERSCH (van)

LAUWEN

LEEMAN (de)

LENTEN

LEYMAN

LENTHOUT (van)

LlTSAU (van) .

(t) Zie de vorige jaargang, blz. 165.

1387 - « heinric de langhe » schepen van Def-
tinge 05 Maart 1387 n.s.)

139'2 - « up alsulc goet ende erve, als daer Jan
de langhe ende lysbette. syn wetteghe
wyf. uut verstorven zyn ende haerlie-
der oer houdende es, gheleghen int
tfonnessen van smerlube (Smeerebbe) »
(12 April 1392)

139'2 - « ... int Buenderkyn (te Smeerebbe) oli·
viere den langhan » (12 April 1392)

1417 - «godevaert de langhe » armmeester van
Geraardsbergen (12 Maart 1417 n.s.)

14'21 - « janne den langhe ende gheertruden
compeins sinen wetteleken wive ».
Zij was van St-Martens-Lierde. (10 Okt.
1421)

144'2 - « in dwendelin straetkin (Geraardsber-
gen) tusschen pieter van Ianghe-
mersch» (8 Januari 1442 n.s.)

1441 - « jan lauwens de lizaetscheedere » ver-
moedelijk van Geraardsbergen. (9 April
1441 n.s.)

139'2 - «jan de leeman» schepen van Smeer eb-
beo (12 April 1392)

1350 - « Ic, Magriete lenten, dochter van den
Rede claus wijf van der heide ».
Vermoedelijk van Erwetegem. (9 April
1350)

1354 - «jan leyman» schepen van « miins hee-
ren van lingi» 00 Maart 1354 n.s.)

1333 - « soykin van renthout », schepen van St-
Martens-Lierde. (9 Juni 1333)

1367 «jan van lenthout », schepen te St-Mar-
tens-Lierde. (12 Januari 1367 n.s.)

1369 ( claus van rentnout », schepen van ten
Riede te St-Mar tens-Lierde. In 1378 was
hij schepen van St-Martens-Lierde. (12
Mei 1378)

1378 - «( janne van tenthout » schepen van St-
Martens-Lierde (12 Mei 1378)

1394 - «jan claus sane van lenthout » (dezelfde
als voorgaande) schepen van St-Mar-
tens-Lierde en tevens schepen van ten
Riede in dezelfde gemeente (1394 -
Copie in Register nr 3. tol. 73) Hij was
ook nog schepen van St-Martens-Lierde
in 1408 (16 Februari 1408 n.s.)

1354 - «joese de utsau » vernoemd in akte voor
de wet van de heer van Iigny 00 Maart
1354 n.s.)
Te St-Maria-Lierde lag een heerlijk-
heid met dezelfde naam (Litsau)



1354 - « gillis de man », schepen van Moren-
broek (23 April 1354) In 1365 was hij
ook schepen van Ophasselt «binnen
vriheden» (25 Januari 1365)

137'2 - «jan maraet » vermoedelijk van Ge-
raardsbergen of St-Martens-Lierde. (8
April 1372)

MARES (Mar é ? - Meyer?) 1434 - « tysnetten mares huus », in de « sente
katelinen straete » te Geraardsbergen.
(9 April 1434)

LOCARD

LOEYELDE (van)

LUXEMBURG (van)

MAES

MAESSCHALCK (de) .

MAHAUDEN

MAN (de)

MARAEL
(Morel? Morreels -n

1346 - « et Danielis dicti t.ocards », vermoede-
lijk van Geraardsbergen. (3 Maart 1346
n.s.)

..... 1441 - « die willems van loevelde was ». Hij
woonde te Geraardsbergen aan de
« overpoorten » (9 April 1441 n.s.)

.... 1442 - « edel ende moghende joncher eybaut van
lucemborch heere van fiennes als
keerckelic vooght van joncfrauwe philip-
pen van meluyn synre wetteliken ghe-
seinede eerf'achtighe vrouwe van den
lande van zotteghem ende van sente
marien-oudenhove » (andere dag in
Hooimaand 1442)

1394 - «sher maes papen erve /daer zyn vader
gillis de molenaer is gheerft» (te St-
Martens-Lierde) 0394, copie in Regis-
ter nr 3. fol. 73)

1415 - « boudin maes, nu ter tyt porter ende
woenachtich binnen der stede van der
Sluus, wylen ghetrouwet hebbende de
dochter van den VOl' eyden joncfrou-
wen ende zuster van den voorseyden
lodewyke (van Munte) (de Munte's
hadden goederen te St-Martens-Lierde)
(12 Okt. 1415)

MARKE (van)

1354 - « ihanne den maerscalc van liedekercke».
Woonde te Geraardsbergen in de « pani-
strate » (20 Aug. 1354)

........... 1367 - « gillis mahauden », schepen van Over-
boelare. (26 Okt. 1367) Hij vervulde dit
ambt ook in 1410 06 Januari 1410 n.s.)
en in 1419 (7 Januari 1419)

1356 - « robtirechte van maerke» testamentuit-
voerder van Bernard van Brakel. (7
Mei 1356, copie van 3 Aug. 1361)

1420 - «stede ... (van) ... margrieten van rnarke »
« in den ham» te Geraardsbergen (17
Aug. 1420)

1432 - « floreyns van maerke ende joufrouwe
margriete svoes zyn wettelike wyf ..
(vernoemd in akte voor de wet van
St-Mar ia-Oudenhove) (28 Sept. 1432)
Hij huurde het hof van Nieuwpoort in
de vernoemde gemeente.

1441 - « in denistrate (te Oudenaarde) tusschen
arents huus van maerke i (26 Nov.
1441)

'.
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MARSEILLE (van ")

MARTIN

MASMINES (de)

MATTEN

MATTHYS

MEERSMAN (de)

MEESTER (de)

MELUN (de)

MENCKE.

MENTYN

MEREN (van der)

46

1367 - « ihan marsillis » schepen van Overboe-
lare. (26 Okt. 1367)

1328 - « pieter martin», schepen van Nederboe-
lare. (17 Okt. 1328)

1460 - « gheerart van massemine f. mer da-
nee Is » eigenaar van het goed « ter
Nieuwer poort » te St-Maria-Oudenhove.
dat hij in 1460 aan de kartuizers van St-
Martens-Lierde verkocht (18 Sept. 1460.
copie in Register nr 3, fol. 75)

1415 - « wouter matten pieters temmermans zo-
ne was van sente martins lierde »

«jan ende pieter sine (van Wouter) 50-

nen, kateline ende trudekin sine doch-
teren» (9 Dec. 1415)

1419 - « inde overste hueneghemstrate (te Ge-
raardsbergen) tusschen claus matthys
huus » (9 Maart 1419 n.s.)

1367 - « ihan de meersman de bastaert » ver-
moedelijk van Overboelare of Ge-
raardsbergen. (26 Okt. 1367)

1354 - «gilliis de meester» schepen van « mnns
heeren van lingi» 00 Maart 1354) Hij
had goederen te St-Martens-Lierde.

1361 - « te laerbeke (St-Martens-Lier de) tus-
schen smeesters kinder erve van paret
(Parike) 08 April 1361)

1361 - « so es borghe gillis de meestere van
sente marten lierde». Zelfde als de
zoeven vernoemde 08 April 1361)

1391 - « an de maerckt (te Geraardsbergen).
huus ende erve dat goueverts smeesters
was» (5 Februari 1391 n.s.)

1407 - «Wij, hughe van melun, heere van An-
toyngen (Antoing) van Spinoy (Espi-
noy) van sotteghem ende casteleyn
van ghendt» (5 April 1407)

1<I'Z'Z - « jan van melun», heer van Zottegem,
Ophasselt en St-Maria-Oudenhove. (vi-
dimus 30 Sept. 1447)

1372 - « katheline claus menx dochtere » ver-
moedelijk van St-Martens-Lierde (8
April 1372)

1372 - « pieter menke» van St-Martens-Lierde
(8 April 1372)

1408 - « voer moentn men x » van St-Martens
Lierde 06 Februari 1408 n.s.)

1416 - «UP den bercendriesch (Berendries) (St-
Martens-Lierde) neven janne mencx
lant » (16 Nov. 1416)

1424 - «jan menke symoens sone», zelfde Jan
als de voornoemde.

1274 - «gilles mentyn», leenman van Jan van
Schendelbeke (Dec. 1274, in vidimus
van 24 Dec. 1'147) Woonde waarschijn-
lijk te Ophasselt.

1424 - «ymmelverdeghem int incommen van
hasselt (Ophasselt) neven gillis vander
meren erve» (14 Februari 1424 n.s.)



1392 - « in de nederecutere (te Smeerebbe)
... neven heinric mertens erve» (12
April 1392)

1434 - « ghiselbrecht de mets als ghezworen
raed vander selver poert» (Geraards-
bergen) (23 Hooimaand 1434)

1347 - Kgillis tkint, van der muelen » leenman
«onser vrauwen der graefenede van
singni » Hij was een der zeven leen-
mannen « van den heerscepe van ne-
derbrakele» (8 April 1347, in vidimus
van Joris van der Boede (zonder da-
tum)

1392 « jan van der muelen », schepen te
Smeerebbe. (12 April 1392)

1403 - « jan van der muelen », schepen te Vloer-
segem. (25 Okt. 1403)

1408 « gillis van der muelen» schepen te St-
Martens-Lierde (16 Febr. 1408 n.s.)

1410 - «gillis vander muelen lievins sone »,
schepen te St-Martens-Lierde. (31 Okt.
1410)

MEY ER (de) 1346 - « circa finem loci, qui dicitur str ide-
merschs (te Opbrakel) quod fuit ste-
phanl, dicti major is )) ,(3 Maart 1346 n.s.)

MERTENS

METS (de) .

MEULEN (van der)

MIDDELHOVEN (van)

MILLIS (de Mil ry)

MILLOT

MINNE

MOENS

MOLEMEERSCH

MOOR (de)

1351 « houdende es van cateunen smeyers » te
Geraardsbergen (7 Nov. 1351)

135'3 « in stridemersch (te Opbrakel) ... dwelke
mersch was stevens smeyers » (dezelfde
als stephani, dicti majoris » (7 Mei 1356.
copie 3 Aug. 1361)

1373 - « zegher de meyer van gheroudsberghe ...
manne vanden selven lande van bou-
Iaer », Leenman van Jan van Fousseux,
heer van Boelare (1373. in vidimus van
4 Dec. 1387)

1<120 « jan de meyere », schepen van Geraards-
bergen (17 Aug. 1420)

1367 « maese van middelhoven » voogd van de
kinderen van « daviit moelmeersch »,
vernoemd in akte voor de wet van Ge-
raardsbergen. (24 Dec. 1367)

1416 « janne millis» vermoedelijk van St-
Martens-Lierde (16 Nov. 1416)

1391 « y ac millot» « ghezworne» van Ge-
raardsbergen (5 Febr. 1391 n.s.)

1362 - « gil lis minne », schepen van Nederboe-
lare (14 Juli 1362)

1397 - (<inde cortelake (te Overboelare) ... ende
jan meenruns erve» (5 Febr. 1397 n.s.
in vidimus van 23 Januari 1419 n.s.)

136'1- « tiaviit molemersch» schepen te Ge-
raardsbergen (20 April 1364)

1367 - « joufrouwe liisbetten daviit moel-
meersehs wiif Was» (24 Dec. 13'67)

127<1- «jehan li mor, qui i tu mares (rneyer) de
morenbroch» (Morenbroek) (Dec. 1274,
in vidimus 24 Dec. 14.47)
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1274 - « mikins le mour », leenman van Jan van
Schendelbeke. (voorgaande charter)

1346 - « presentibus ... johanne moer», vermoe-
delijk van Geraardsbergen (3 Maart
1346 n.s.)

1392 - « raesse de moer », schepen te Smeerebbe
(12 April 1392)

1335 - « jan moreel van nesnrouc », schepen van
Morenbroek (21 Dec. 1335, in vidimus
van 24 Dec. 1447)

1356 -' « presentibus.. et johanne, tilio moreels
de bracle ... » wonend te Geraardsber-
gen (7 Mei 1356. copie van 3 Aug. 1361)

1274 - « gherart de morenbroch », schepen van
Morenbroek (Dec. 1274. in vidimus van
24 Dec. 1447)

1328 - «sovere vander motten .. joufrouwe ka-
teline siere zwagherinne ... » Had goed
in de «gaverstrate» te Onkerzele (17
Okt. 1328)

1362 - « gheleghen es tonkerzele (Onkerzele)
tusschen soloesters erve van beapreit
(Beaupré) ... ende gillis muis erve ...
(14 Juli 1362)

1424 - «jan de muldere als baliu (baljuw) myns
heeren van massemine vanden heer-
scepe van ymmelverdeghem (Hemel-
veerdegem) (14 Febr. 1424 n.s.)

142'2 - «heynri mule », leenman van Jan van
Melun, heer van Zottegem. Vermoede-
lijk van Ophasselt (26 Aug. 1422, in vi-
dimus van 30 Sept. 1447)

144'2 - « wil/em van mullem », vernoemd in akte
voor de wet van Geraardsbergen (8 Ja-
nuari 1442 n.s.)

1415 - «der wedewen jacons van munte ende
loedewyke van rnunte, haren zone»
(eigenaars te St-Martens-Lierde). Zie
trefwoord Maes. (12 Okt. 1415)

1361 - «Tiisbetten der weduwen wouters. wette-
lic wyf was van mor tschenbr oec »
(Mutsenbroek : hofstede te St-Martens-
Lierde) 08 April 1361)

I\~YNSBRUGGHE (van der) 1406 - «neven gil/is vander minsbrugghen die
men heet van calenberch». Deze had
eigendommen te Zarlardinge en Def-
tinge. Vermoedelijk van Zarlardinge.
(15 Mei 1406)

1410 - «jan de nayere», schepen van Overboe-
Iare 06 Januari 1410 n.s.) Hij be-
kleedde dit ambt 001< in 1419 (7 Januari
1419 n.s.)

NASTE (van den) Neste? ... 1403 - « opt bosschelken couter (te Steenhuize)
... ende jans vanden naste erve» (25
Okt. 1403)

MORREELS

MORENBROEK (van)

MOTTEN (van der)

MUIS

MULDER (de)

MULE

MULHEM (van)

MUNTE (van)

MUTSENBROEK (van)

NAEYER (de)

NECKERSBROEK (van) ... 1367 - {(ihan van neckersbroec », schepen van
Overboelare (26 Okt. 1367)

1403 - « nieter van neckersbroeck », schepen van
Steenhuize (25 Okt. 1403)

Valère Gaublomme.EREMBODEGEM.
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VRAAG EN ANTWOORD

1. - Te Erondegem bestaat nog een « Vrij geweid », ontstaan uit gif-
ten van edellieden, die aldaar een kasteel zouden hebben bewoond.
Wie kan ons nader inlichten? - A.S., Mere.

2. - Onder de « Gezelleanen », d.z. de rechtstreekse medewerkers of
discipelen van Guido Gezelle, worden o.m. vermeld: Z.E.H. Alfons
Beelaert, te Ronse, en de burgemeester van Berchem-bij-Oude-
naarde, van de Meulebroecke. Wie schrijft een nota over hen voor
ons tijdschrift of wie verschaft ons inlichtingen? - J.V., Aalst.

3. - Wie schenkt ons doodbrieven of doodprentjes over mensen uit
het Land van Aalst of wie laat ons tenminste toe deze dokumenten
gedurende enkele dagen in te zien ? - J.\1., Aalst.

4. - Op 8 Januari overleed te Schaarbeek Prof. Dr. Edward de Jon-
ghe, geboren te Grimminge op 4 September 1878.Wie bezorgt ons
tijdschrift een artikel over deze geleerde ethnoloog en ethnograaf,
die aan onze kolonie onschatbare diensten bewees? - J.V., Aalst.

LE-T WEL! Deze rubriek staat open voor al onze leden. We ver-
wachten dat ze er druk gebruik zullen van maken - tot groter nut
e;t tot schonere bloei onzer vereniging - maar niet alleen om vragen
te stellen, evenzeer ook om ze te beantwoorden. Alle briefwisseling
nam' de hoofdredacteur. /
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