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Een vijftal zestiendeeuwse
geneeskundigen uit Aalst
:J1a~tfiO-eO-ma.eU6,en Eeoinue :J1attuó, 3len'ticuó
:J1'tucaeu~, :Jlen'tÏcUj Smetius, Juó-tUj 9Jaeliian~
of: Aalst ~ Rostock

~ Heidelberg ~ Gouda.

Het Land van Aalst is in de zestiende eeuw een beroemde bakermat van humanisten geweest: als paddestoelen zijn ze er opgeschoten.
Het volstaat' de « Bibliotheca Belgica» van J.F. Foppens (Brussel,
1739) te doorbladeren om zich daarvan rekenschap te geven. Men leest
naast hun naam en geboorteplaats, zulk een rijke schakering van
titels als: poeta, philosophus, abbas, augustinianus, jesuita, typographus, pictor, archiepiscopus, scholarcha, mathematicus, pcotessor Lovaniensis, calvinista, martyr Gorcumensis, minorita, pastor, medicinae
doctor enz ...
Deze laatste zijn opvallend door een voortreffelijk aantal vertegenwoordigd. Zij hebben, weliswaar, niet uitgeblonken door hun oorspronkelijke medische prestaties, die niets meer zijn dan een « aurea
mediocritas », lijk zo raak op de grafsteen van een hunner (H. Smebus) gebeiteld staat, maa·r door de felheid van een temperament, dat
schitterde op het gebied van de toenmalige humanistische bellettrie
of van de scholastieke geneeskunde. Ze waren veelal onkonformistische mannen, die het opnamen tegen de dwingelandij van het Spaanse regime; en liever in ballingschap gingen dan te buigen. Zij hebben
hun vaderland verarmd, omdat zij, door de nood gedwongen, de rijkdom van hun schrandere geest moesten ten dienste stellen van een
vreemde, die hun het brood verschafte, hetwelk zij hier niet meer
konden vinden.
Wij treffen onder hen in de zestiende eeuw de volgende te Aalst
geboren medici aan: Bartholomaeus Battus (Aalst, 1515 - Rostock,
1558); Levinus Battus (Aalst ", 1539? - Rostock, 1591); Henricus Brucaeus (Aalst, 1531 - Rostock, 1593); Henricus Smetius (Aalst, 1537 Heidelberg. 1614); Justus Balbianus (Aalst, 1560 - Gouda, 1616). Het
valt op, als men hun leven en werken onder de loupe neemt, hoe zij
de exponenten zijn geweest van een streven, dat veel onafhankelijke
. intellectuelen, in hoofdzaak uit de medische stand, bezielde. Zij hebben voor het verwerven van hun academische graden zeer ijverig het
buitenland bereisd; zij kwamen daar vanzelf, en vaak gezocht, in aanraking met en onder de geestelijke invloed van vooraanstaanden op
elk gebied; zij waren bezeten met de onrust van de renaissancemens.
die hen ver van honk joeg, meestal naar Frankrijk en Italië, en brachten vandaar een tegen de Kerk opstandige ideologie mee; zij promoveerden bij voorkeur in het buitenland en vermeden liefst elk contact .
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met Leuven, dat hun op het nieuwe gestelde geest maar matig bevredigen 'kon.
Deze karaktertrekken
hopen we door een nauwkeurige analyse
van hun werk te kunnen demonstreren.
I
Bartholomaeus Battus (Baten of Bate), te Aalst geboren omstreeks 1515, was de stamvader van een familie, die in de zestiende
tot de zeventiende eeuw talloze met naam bekend staande nazaten
telde (1). Onder zijn zonen dienen een paar voorname medici vermeld: Karel Battus (Gent, omstr. 1540 - Amsterdam, omstr. 1617) en
Lieven Battus. Aan de eerste heeft A.J.J. van de Velde een bibliographische studie gewijd (2). Over de tweede zullen wij het zelf in deze
bijdrage hebben, omdat hij te Rostock een bedrijvig leven leidde en
meer dan zijn vader van zich liet horen.
Over het leven van Bartholomaeus Battus worden we ingelicht
door zijn grafsteen in de oude O.L.V. Kerk van Rostock (3). Het opschrift luidt: « Veel heb ik, Eartholomaeus, die in dit graf rust, in
Christus' naam eertijds geleden. Mijn wieg stond in het westen, te
Aalst, waar de Dender een vruchtbare grond besproeit. Van kindsbeen
af werd ik door de geheimenissen van het heilig Woord die door uw
licht, grote Luther, werden aanschouwelijk gemaakt, bekoord. Om die
reden kwamen de dwalingen en de dwangmethodes der Pausen mij
hatelijk voor en verkoos ik de weg van 't ware geloof te bewandelen.
Uit al mijn krachten heb ik de Heer in vroomheid en betrouwen gediend, en mijn enig streven was het Christus te belijden. De menigte
die helemaal opgaat in vraatzucht en genot, nam aanstoot aan mijn
studieijver; zij spande mij hinderlagen en beschuldigde mij valselijk
van allerlei misdaden, tot ik in een hachelijke gevangenis terechtkwam. In een duister hol treurde ik negen dagen lang, tot de vooraanstaanden van Gent, Gode zij dank, mij, eindelijk bevrijd, naar mijn
oude woonstede terugbrachten. Zij maakten mij tot burger van hun
stad; ik verbleef er tien jaar. Maar de wilde haat van rusteloze vijanden flakkerde op, hun dolle H-artstochten en bedreigingen vervolgden
mij opnieuw en maakten voor mijn hoofd het zwaard en de brandstapel klaar. Wat folteringen moet men voor het ware geloof niet uitstaan! Gedwongen was ik derhalve in ballingschap te gaan en met
mijn dierbare echtgenote en kinderen huis en vaderland te verlaten.
Veel gevaren te land en ter zee heb ik getrotseerd, en veel tegenspoed
gekend op de reis per wagen en per schip. Eindelijk kwam ik in deze
landstreek aan waar ik ondervonden heb wat de gastvrijheid van de
ware godsdienst is. Wat mij daarna van 't leven overbleef, heb ik hier
veilig in studie doorgebracht, tot de dag der voleinding kwam. Deze
(1)
(2)
(3)

Het Geslacht Baten. - Jan Lindemans, Het Land van Aalst, 1950, blz. 20l.
Verslagen -en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie, 1933,
blz. 529.
.
.
Zie Latijnse tekst in: N. Chytraens, Vartorurn in Europa Itinerum Deliciae, 1599, blz. 395.

grafstede bouwden mijn echtgenote en negen kinderen; mijn ziel ging
naar de eeuwige God ».
Bartholomaeus Battus moet omstreeks het jaar 1556 uitgeweken
zijn. Zijn zonen Levinus, Carolus en Paulus werden respectievelijk in
Januari 1556,de twee laatste tegelijkertijd met een zekere Petrus Clericus, uit Antwerpen, op 3 Juli 1557 op de universiteitsregisters
van
Rostock ingeschreven. Op 22 Mei 1557 was Henricus Fabritius,
Alstensis, Flander, met een Adamus Harstenius uit Antwerpen opgenomen. Op 29 Juli 1557 kwam nog Jacobus Schie ... uit Antwerpen te
Rostock op de academische rol, en op 5 Januari 1558 Cornelius Grapheus (de Schrijver) eveneens uit Antwerpen (4). In 1556 en 1557
kwamen heel wat uitwijkelingen uit Vlaanderen te Rostock aan (5).
Niet als medicus staat Bartholomaeus Battus bekend. Foppens
stelt hem zonder meer voor als: lutheranus. Geen enkel medisch, alleen een paedagogisch werk staat op zijn naam. De titel luidt: « De
Oeconomia Christiana Libri duo, ex sacris et profanis Scriptoribus
diligenti cura et labore, a Bartholomaeo Batto, Alostensi collecti:
prior de officio et cura parenturn erga liberos tractat; posterior qua
cum obedientia parenfes a liberis honorandi sunt, ostendit. Antverpiae
1558». Het boek verscheen ook in 't Nederlands, dertig jaar na
's schrijvers dood: « Dialogus van der Christelijcke Huyshoudinghe:
leerende hoe alle vrome huysvaders haer huysghesinne ende kinderen
leeren regieren ende castijden sullen. Wederom hoe alle jonghers haer
ouders eeren ende ghehoorsaem zijn sullen, seer profijtelijck ende
oock nootsakelijck. voor alle ouders ende jonghers. 't Hantwerpen,
1584». Het werk is van moraliserende aard en vertolkt een gesprek
tussen een eenvoudig man, Amusus, vader van negen kinderen - Battus zelf had er negen - die de moeilijkheden van de opvoeding van
zijn talrijk kroost in de schoot van een geleerde doctor in de theologie,
Theodidactus, komt uitstorten. De grondslag van Bartholomaeus' opvoedingssysteem is de « vreze Gods». Uit de heidense en christelijke
schrijvers put hij argumenten om zijn stellingen te bewijzen en om
de met zijn kinderen begane vader over alle narigheden heen te helpen.
Uit niets blijkt dat Bartholomaeus ~attus een geneesheer zou geweest zijn. Maar dat hij de vader was van twee medici, die beiden te
Rostock studeerden, daarover kan geen twijfel bestaan. De ene, Carolus, keerde naar de Nederlanden terug en speelde te Dordrecht een
voorname rol; de andere, Levinus, bleef te Rostock en joeg daar in de
academische kringen veel stof op, na een wetenschappelijke rondreis
gemaakt te hebben over Wittenberg. Padua en Venetië, om er zijn
doctorshoed te halen.
II
Het jaar der geboorte van Levinus Battus zou vallen in die periode van tien jaar, toen het gezin van vader Bartholomaeus te Gent
(4)
(5)

maar uit Aalst afkomstig. - V.
A. Hofmeister. - Die Matrikel der Universität

Rostock,

1891.
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woonde en Aalst had moeten verlaten, voortgejaagd door de brouwers
van godsdienstige troebelen, omstreeks 1545 (6). Voordat de familie
Battus het land verliet, zou Levinus te Antwerpen een tijdje onderwijs in de wis- en sterrenkunde hebben ontvangen bij Johannes Stadius, die later een bekend professor te Parijs is geworden.
Antwerpen was een veiliger schuiloord voor reformatiegezinden
dan Gent of Aalst; de protestanten waren er talrijk, ze konden van
daar veel gemakkelijker uitwijken, ze waren dichter bij het hervormingsgezinde Noorden, hingen er beter aaneen in een georganiseerd
geheel dan de diaspora in de kleinere steden en plaatsen. Vanuit Antwerpen liep de weg der ballingen en politieke delinquenten naar de
(6)

Wij nemen Levinus Battus des te geredelijker
onder de medici uit het
Land van Aalst op, dat het onzes inziens ver van zeker is dat hij te Gent
in 1545 geboren werd, maar dat hij zeer waarschijnlijk
te Aalst, waar zijn
vader leefde, ter wereld kwam. Deze gevolgtrekking
maken wij na een
zorgvuldige studie van zijn curriculum
vitae. Het staat vast dat Levinus
Battus op de universiteitsregisters
van Rostock in Januari 1556 ingeschreven werd (cfr. A. Hofmeister) ; hij zou dus maar elf jaar oud geweest zijn.
Naar Melchior Adam (cfr. verder) zou hij toen reeds twee jaar te Antwerpen van J. Stadius onderwijs in de wiskunde hebben gekregen, wat
op een uitzonderlijk
vroege geestesrijpheid
zou moeten wijzen; en reeds
vóór zijn elfde jaar zou hij de « primordia»
van Latijn en Grieks hebben
ontvangen, wat oók al buiten het gewone ligt. Dat alles wettigt het vermoeden dat de familie Battus na Gent, te Antwerpen heeft vertoefd vóór
zij naar Rostock uitweek. Te Rostock verbleef Levinus twee jaar vóór
hij naar Wittenberg
toog. en daar zou hij in 1559 (cfr. A. Hofmeister,
O. Krabbe en M. Adam) tot magister
in de philosophie zijn gepromoveerd ... op veertienjarige
leeftijd. Het klinkt onwaarschijnlijk.
Wat nog
onwaarschijnlijker
lijkt. i het feit dat L. Battus in Oktober 1559 met de
taak van regent belast wordt in het college van de philosophische
faculteit en voor de orde moet. in taan (cïr. O. Krabbe, blz. 607; er werd in
die maand een nieuw reglement uitgevaardigd
om de tucht die verwaarloosd werd. te herstellen:
« Forma constitutae
honestae
et aequabilis
di ciplinae in omnibus Regentris sive domibus Academiae Rostochiensis;
anno 1559, mense Octobri »), Zo een taak krijgt men gewoonlijk niet op
veertienjarige
leeftijd toe ewezen. ofschoon zij toch aan de jongste magisters opgdragen
werd. Het komt ons voor dat aan de geboortedatum
van 1545 een correctie moet toegebracht
worden. Ook van Levinus' broeder. KareL is 't geboortejaar
niet precies gekend; A. van de Velde moet
het berekenen uit allerlei gegevens en besluit tot 1540. Karel Ba ttus was
jonger dan Levinus en werd op de Rostoekse rol in ge eh reven in 1557,
d.i. op zeventienjarige
leeftijd. wat al veel waar chijnlijker
klinkt; Levinus in 1556. Er is geen reden om te vermoeden dat deze laatste zoveel
genialer zou geweest zijn dan zijn overigens ook zeer knappe broeder.
Als wij aannemen dat beiden op eendere leeftijd te Bosteek ingeschreven
werden, zou Levinus in 1556 zeventien jaar oud geweest zijn, en moet
zijn geboortedatum
in 1539 vallen. En uit alle over zijn vader bekende
datums, zou Bartholomaeus
met zijn gezin in 1539 nog zeker te Aalst gewoond hebben. Is het derhalve niet billijk te veronderstellen
dat Levinus
Battus niet te Gent, maar te Aalst geboren werd? En als hij zichzelf
« Gandavus Flander » bestempelt op de academische rol van 1556, dat zijn
woonplaats
in Vlaanderen
en niet zijn geboorteplaats
bedoeld wordt?
Wanneer hij in April 1575 opnieuw. en voor de derde maal, op de rol een
inschrijving
neemt. bestempelt hij zich noch als Flander, noch als Gandavus, maar gewoon als Rostochiensis.
En zijn broeder Johannes Battus
immatriculeert
op dezelfde dag onder het epitheet Flander zonder meer.
Het is bevreemdend
dat de bic- en bibliographen
van de Battusfamilie
op
die, onzes inziens, onwaarschijnlijke
datums, die overal en -door allen
klakkeloos overgenomen
worden, geen acht geslagen hebben.

kusten van de Baltische Zee, weg die door gelijkgezinde handelslui
werd verkend en gebaand. Veelal per schip trokken de geleerden naar
. veiliger oorden; ten bewijze de tekst van Bartholomaeus Battus' grafsteen. Dezelfde weg als Battus was de medicus Jacobus Bording kort
tevoren gegaan; deze had Rostock over Hamburg bereikt en had daar
eerst vijf jaar vrije praktijk uitgeoefend, vooraleer hij naar Rostock
door de hertog van Mecklenburg op een leerstoel werd geroepen.
Te Antwerpen werden nog lang, door Plantijn en anderen, werken van de uitgeweken protestantse schrijvers gedrukt, o.m. het boekje van Bartholomaeus Battus, die toch te Rostock in ballingschap
leefde en zijn copie naar Antwerpen moest laten doorsmokkelen.
J. Bording had zich te Rostock voor het geneeskundig onderwijs zeer
verdienstelijk gemaakt en het helemaal naar nieuwe leest geschoeid
gedurende een zevenjarig professoraat. Zijn invloed en zijn faam lokten de jonge protestantse medici naar het herbergzame Rostock, waar
zij begrijpende vorsten aantroffen, die niets beters wensten dan de
verdiensten der Zuid-Nederlanders naar waarde te schatten ·en te benuttigen (7).
Levinus Battus werd in de universiteitsregisters van Rostock ingeschreven in Januari 1556, anderhalf jaar vóór zijn broeders Karel
en Paul, en drie maand vóór de Antwerpenaren. Nicolaus, Petrus en
David Boudanus. Het moet kort na de aankomst van het gezin van
Bartholomaeus zijn geweest. Wij vinden Levinus' naam in de zomer
van 1560 onder de opgeschrevenen van de philosophische faculteit,
maar dan was hij reeds getooid met de titel van magister in de wijsbegeerte, die hij was gaan halen in 1559, onder de leiding van Melanchton, in het adelaarsnest van de Reformatie zelf, te Wittenberg.
L. Battus was te Rostock zozeer onder de magistrale bekoring van
Bording gekomen, dat hij later, als hij zelf professor geworden was,
het zijn plicht achtte de lessen van zijn meester uit diens handschriften op te diepen en uit te geven (8).
De jonge Levinus Battus kreeg kort na zijn terugkeer uit Wittenberg, in 1559,private leeropdrachten in de wiskunde. Zijn biographie,
door Melchior Adam (9), vermeldt hoe hij in 1565naar Italië toog, uit
vrees voor de oorlog en de pest die Rostock teisterden. Hij zou te
Padua vertoefd hebben en te Venetië tot doctor in de geneeskunde
. gepromoveerd zijn. Zijn verblijf aldaar moet niet lang geduurd hebben (« aliquantisper » zegt M. Adam). Hoe hij promoveerde is niet
bekend. Dat hij Venetië en Padua tot een academisch verblijf verkoos,
lag voor de hand; deze steden waren het toevluchtsoord voor alle vrij(7)

(8)

(9)

Durch Bor ding beginnen die Beziehungen, in welche die Rostocker Theologen und Prediger spater zu der evangelischer
Gemeinde, welche sich
in Antwerpen
gebildet hatte. treten, Otto Krabbe, Die Universität
Rostock im fünfzehnten
und sechszehnten
Jahrhundert;
Rostock, 1854,
blz. 522.
Physiologia, Hygiene, Pathologia, prout has medicinae partes in inclytis
Academiis Rostochiensi et Haffiniensi, publice enarravit.
Omnia en manuscriptto
auctoris
diligentissime
recognita
et emendata. Rostoehii,
159l.
M. Adam. - Vitae Germanorum Medicorum. Frankfurt,
1705.
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zinnige geesten, die buiten de dwang van de Kerk wilden leven; Vesalius was hun voor geweest, zoveel anderen zouden volgen.
Na zijn terugkeer' te Rostock werd L. Battus tot professor in de
medicijnen benoemd door hertog Ulrik en tegelijkertijd tot diens
hofarts aangesteld (1567). Hij en zijn landgenoot Henricus Brucaeus
hadden een groot aandeel in het medisch onderwijs in de zeer bezochte en actieve universiteitsstad, gedurende vijfentwintig jaar. Zij waren weliswaar van verschillend temperament en hadden een verschillende opvatting over de geneeskunde, maar ze bleven goede vrienden
op leven en dood, artsen vol toewijding voor hun patiënten en schrandere hoogleraren. Te Rostock was Levinus Battus de moedige verdediger en gangmaker van Paracelsus. Zijn van uit Antwerpen bij Joh.
Stadius reeds naar de wis- en sterrenkunde gerichte opleiding, zijn
privaatonderwijs
te Rostock vanaf 1559, en de aard van zijn leeropdracht in de astronomie, in de leer van de maans- en zonsverduisteringen, in de rekenkunde, algebra en Euclidische meetkunde, hadden
de psychologische en intellectualistische stroming voorbereid waardoor hij als vanzelf bij die toen raadselachtige en arcanistische figuur,
die graag in mystisch-speculatieve beschouwingen over alchimie verwijlde en die Paracelsus in de Duitssprekende landen was, moest geleid worden en inderdaad terechtkwam.
lVIetHenricus Smetius uit Lede heeft hij over het paracelsisme in
een drukke briefwisseling gestaan; die correspondentie werd met geuren en kleuren in de « Miscellanea» (cfr. verder) van deze laatste opgenomen. Het begon al tussen beiden toen Smet nog te Antwerpen
vertoefde, in dato 14 Augustus 1564, en ging voort met een vinnige
correctheid tot in 1573.Heel het twaalfde boek van Smetius' Miscellanea is aan de strijd voor en tegen Paracelsus gewijd (van blz. 649
tot 726). Een paar citaten. Smetius schrijft aan Battus over Paracelsus
i.d. 27 Augustus 1569: « Het vernuft van uw voortreffelijk man komt
mij verdacht voor, ofschoon ik zijn onvermoeibare ijver in het vorsen
naar de meest geheimzinnige dingen bewonder en zijn ongelooflijke
kunstvaardigheid mij met eerbied vervult; maar ik kan de hardvochtige, om zo te zeggen de gedrochtelijk stoutmoedigheid waarmede hij
de ouderen beschuldigt, niet-prijzen. Hij werkt en zwoegt om de geschriften van al die grote mannen af te breken en de hechte grondvesten van onze aloude kunst te ondermijnen; hij is zo stoutmoedig
nieuwe, ongehoorde en als het ware monsterachtige stellingen te ver-'
kondigen.}) En op Pinksterdag 1570 zegt hij nog: « Snoeven en veel
beloven, dat doet uw Paracelsus en zijn mond loopt over van beledigingen voor Galenos. » En op 12 Februari 1573: « Uw redenering heeft
mij niet overtuigd dat, zoals de goddelijke Luther het licht van
't evangelie voor Duitsland heeft ontstoken, het licht der natuurwetenschap en der geneeskunde door Paracelsus werd opgestoken. Het
voorbeeld dat gij aanhaalt, is glad verkeerd; hij heeft integendeel de
geneeskunde in de duisternis gehuld.» (10)
Men kan niet beweren dat L. Battus het waarachtig nieuwe in
Paracelsus aangevoeld heeft, zoals wij dat thans zien; het was veeleer
(10) ·Miscellanea,
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blz. 649, 668, 693.

het mysterieuse in de geniale baanbreker dat hem heeft aangetrokken:
Smetius en Battus stonden beiden even ver van Paracelsus' ware betekenis verwijderd.
Men is veeleer geneigd Battus onder de goede astronomen dan
onder de grote medici te rangschikken, als men bedenkt dat onder
zijn Rostockse leerlingen zich de Deen Tycho-Brahe bevond; de eer
die grote astronoom te hebben gevormd deelt hij met Henricus Brucaeus.
Levinus Battus overleed te Rostock aan een longaandoening op
11 April 1591. Hij was tweemaal gehuwd geweest. Uit zijn eerste huwelijk, met Anna Pegelt, had hij twee zonen, waarvan één, Conrad
Battus, medicus werd en een eervolle academische loopbaan kende.
Levinus Battus wordt door Melchior Adam bij de « Germaanse
artsen die in de zestiende eeuw geschitterd hebben» opgesomd.
VervoLgt.
GENT.

Dl'. Leo Elaut.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!I

Een chirurgijn te Pollare
Bartholomeus
Polman, 59 jaar oud, als soldatenkind
op het ({Casteel van
Antwerpen»
geboren. chirurgijn
van « stiele », had in 1716 zes weken lang
gelogeerd
in het huis van de koster te Pollare. Op zekere dag. « uytgegaen
sijnde om eenen siecke te besoecken onder Winnick » [Denderwindeke],
werd
hij door het volk van de drossaard
aangehouden
en ondervraagd.
Hij veronderstelde
dat hij « vastgepackt»
werd omdat Egyptenaren
of Hussen [Bohemers] hem in het huis van de koster voor een van hun kinderen waren komen
vragen om « plaasters»,
die hij hun had gegeven en die zij betaald hadden.
Misschien leidde men daaruit af dat hij van hetzelfde volk was.
In de zak die hij bij zich droeg waren « medicamenten,
salve. ende andere
gereetschap
daerinne».
De « gestrepten
calamanden
vrouwen rock ende dien
blouwen mantel»
had hij zijn vrouw te Brussel gekocht en de zijne had hij
gekocht te Antwerpen
« bij sekere Marie wesende de vrouw van den constabel
op het Casteel ».
Daar men verder niets te zijnen laste bevond. werd hij ontslagen,
maar
hem werd op het hart gedrukt
dat het verboden
is op « soodanighe
pretexte achter het la nt te loopen» en aangemaand
zich te « Pollaert
of elders
te stabiliseren
».
Of hij deze raad gevolgd heeft weten we niet. Het zwerven zat hem wellicht in het bloed. (Dross. van Bra b. 111'. 255).
Constant

SINT -GENESIUS-RODE.

Theys.

11111111111111111111111111111111111111111111111111.

Boetebedevaarten
Jan Doreman van Aalst had doen « vaen (vangen) enen Heynen Den Cruyt
over enen dootslaghe
ende transementere».
maar Hein was « de onsculdich
(be)vonden»
en Jan werd veroordeeld
tot « enen wech te Meylanen » (Milaan),
ofwel te betalen 20 p. gr. (Ammansrekeningen
van Brussel, 1422). - Constant
Theys.

De Parochie Baardegem en haar Pastoors
(1239~1951)
Al de gegevens in volgend artikel verwerkt zijn genomen uitsluitend uit het arcniej, in de pastorij van
Baa1'degem bewaard, Enige inlichtingen heb ik moeten aanbrengen uit gedrukte we1'ken, tot meer klaarheid, Mijn doel is: het pastoreel archief mee te
delen,
De kerk van Baardegem ontstond als villakerkje lange jaren
vóór dat de oorkonden erover schreven. Ze werd gebouwd aan de
oude heirbaan van Aalst naar Mechelen, boven op de hoogvlakte, te
midden van de dorpskouter.
Als villakerkje was het ook onderhevig aan het Eigenkerkenrecht. Maar Rogier, bisschop van Kamerijk, schonk het patronaat
van Baardegem aan de abdij van Affligem, en bevestigde deze
schenking in een akte van 1180. (1)
Achtereenvolgens hoorde Baardegem toe aan het bisdom Kamerijk, aan dit van Antwerpen en Mechelen. Later, bij de indeling der
provinciën, onder het Franse bestuur, wordt het bij het bisdom Gent,
Oost-Vlaanderen ingelijfd, alhoewel het de eeuwen door, feitelijk
aan Brabant en aan het Land van Asse toebehoorde.
Voor zo ver ik ze heb kunnen achterhalen geef ik hier de lijst
van de pastoors die de Sint-Margrietkerk van Baardegem hebben
bediend, samen met hun herderlijke bedrijvigheid.
Baardegem was eerst verenigd onder éénzelfde « presbyter» met
de kerk van Meldert. (2) In dit tijdperk tref ik de eerste gekende
pastoor aan: « Joannes, clericus de Baardegem ». Deze tekent een
charter van de abdij ten Rozen (Aalst) in 1239,
Maar Baardegem lag ver van Meldert en voor de gelovigen was
het zeer ver, vooral in de winter, om van de ene naar de andere parochie te gaan, wanneer in de ene of in de andere kerk de dienst
werd gedaan. Op 10 Maart \1258 werd Baardegem afgescheiden van
Meldert en het stond van toen af als onafhankelijke parochie, met
eigen pastoor.
1. PASTOORS

1245 1266 -

1556 (1)

(2)
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1258 TOT

1797.

De eerste pastoor na scheiding van Meldert is volgens Beda
Regaus : ({ Reinerus, curatus de Baardegem »,
« Anno 1266 successit Wilhelmus,
magister de Baerdegern,
presbyter ».
Nu volgt een leemte, die ik nog niet heb kunnen aanvullen.
De verdere gekende pastoors zijn :
De Raet Gisbertus, « pastor », sterft in 15 .. ».

Verbesselt
Jan, in « Affligernensia », afl. 2, Nov. 1945: « De abdij van
Affligem en het Parochiewezen
in het Land van Asse tot het einde van
de 13" eeuw», blz. 33-35: « De parochiën Meldert en Baardegem ».
De Marneffe E., « Cartulaire
d' Affligem», blz. 283-4.

15 .. 1605 1608 1609 -

Meranus Jan (van der Meeren), « pastor» in Moorsel sedert
1600 en « deservitor» in Baardegem. (3)
Capponius Joannes, « pastor»
in Moorsel sedert 1604 en
« deservitor » in Baardegem tot 1608.
Wouters Bartholomeus, « pastor » in Baardegem.
Van Heymbeeck Andreas, ({pastor» tot 1620. (4)
De volgende namen staan geschreven in een « Memorie »
door P. Vermeulen, pastoor van Baardegem (1770 1780). (5)
Vermits jaartallen en pastoorsnamen soms niet overeenstemmen met het « Album Pastorum » (6), geef ik in voetnota's
de schrijfwijze van Goetschalckx weer.
Vorsthuys Joannes Bapt. (7) In 1665 verwisselt hij zijn bediening met een pensioen van 16 Vlaamse ponden. Hij richt
in de kerk van Baardegem op de « Sodaliteit van den Roezenkrans ».
Van der Meeren Joannes. Hij laat 'de kerk van een gewelf
voorzien en de kapel ter ere van Sint Jozef bouwen, « door
de groote hulp en bijstand van Pieter De Brakeleer, alsdan
kerkmeester ».
Deze inlichtingen en de volgende staan opgetekend in een
« Doopregister» van de jaren 1666tot 1762. (8)
Pastoor Van der Meeren schreef in 1665 een « Remedie voor
» degene die in besmette huyzen van peste zyn woonende
» tot preservatie om van dezelve bevryd te blyven door de
» gratie Gods ».
» Men moet eenen drank maken voor het bovengeschreven
» volk van eenen pot water ende een half pint azyn, een
» half handvol ruytnoten [kruidnoten], folie [het vlies over
» de eerste bast van de muskaatnoot] en saffraen, met wat
» suyker, maer zult elk naer zyn jaeren eenen ofte twee le» pels ofte dry naer de krachten nichter [nuchter] geven,
» en daer mede hetzelve onderhouden ».
Hij geeft nog een ander « Remedie preservatif voor de pest
» af te jagen.
» Men zal nemen dry dragma veneésche Tirias ofte driakel
» [tegenvergif], om eenen stuyver gestampte pimpernouille;
» ten laetsten twee dragrna diacordium, een dobbel maetje of
» een half pint water ».

+

f63'l -

1665 -

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Volgens Goetschalckx
in « Album Pastorurn
tum veteris tum hodierni
Archiepiscopatus
Mechliniensis », T. I, 91. 26, was Joannes Meranus in 15 ..
« pastor» (in Mazenzeel) en « anno 1600 transiit ad curam de Moorset.
sed usque 1602 deserviturus
de Maxenzeele conservavit ».
Deze voorgaande namen vind ik in Goetschalckx'
« Album ... ».
« Memorie van verscheidene
Pastoors van Baerdegem en deszelfs werken
voor zoo veel zij bekend zijn in de Archiven der Kerk. P. Verrneulen
1772 ». Dit HS. wordt in het pastoraal archief van Baardegem bewaard.
Goetschalckx, a.w., bl. 7.
Goetschalckx,
a.w., bl. 7: « Pastor, Joannes Voirsthuys ».
« Gedenk-schriften
nopens de Parochie en Kerke van Baardegem », met
als tweede titel: « Gedenkschriften
getrokken uyt het Doop-register
der
jaren 1666 tot 1762, berustende in het Gemeente-Secretariaet
». Dit handschrift heb ik in de pastorij van Baardegem ingezien.
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1691 (9)

Priesters, die de pestlijders bezoeken om hun de H.H. Sakramenten toe te dienen, raadt hij het volgende aan:
» Probaturn.
» Om in de peste te gaen zal men ruykende salve met ge» droogde gauwblommen op wynazyn laten in de zonne
» distilleren en in een lepel herba sancta of wel bladeren
» van tabac laten wyken, en dezelve in den neus steken"
» de handen met wijnazijn wasschen om te administreren,
» eenen lepel mixteren daer van innemen en alzoo in de
» naem des Heeren dezelven van de H. Sacramenten voor» zien ».
» Probatum est et à me approbatum. )}
« Get : J.YM. »
Zijn voorganger, Vorsthuys, had de « Sodaliteit van den
Roozenkrans » opgericht. Van der Meeren, ({ wiens bewonderingsweerdige « werken bekend staen » (8-), en Jan Verhasselt, schepen van ({den lande en Marquisaet van Assche,
hebben besteed, gemaekt en « opgerecht den Autaer van ons
L. Vrouwe van den Roezenkrans ». (10)
De kerk van Baardegem bezit een kunstgewrocht van Kasper
de Craeyer. Het schilderij hangt boven het hoogaltaar en
verbeeldt de ({ Kalvarie-beklimming
van O. L. Heer ». (11)
Omwille van de troebelen in de 17e eeuw, bracht men het
kunstwerk over naar Dendermonde. Een wapenbestand was
nu gesloten en Van der Meeren ging het schilderij terughalen.
({In het jaer 1684, den trèvis [wapenbestand]
van twintig
» jaren gepubliceerd zynde tusschen den Keyzer van Roo}}men, met zijne geällieerde van Duytschland, den katheliken
» Koning van Spagnien, ende Vereenigde Provincien der hee}}ren Staten van Holland, etca. tegen den alder-christelyksten
» Koning van Vrankryk, naer -die groote troubels en ruine
» van Nederland, zoo is het tafereel vanden hoogen Autaer
» vande kerk van Bàerdegern, door den verrnaerden Konste) naer Mynheer Craeyer geschildert, gevlugt zynde inde
» stad van Dendermonde, vandaer wedergekeert, . en door
» den heer Pastor (Van der Meeren) schoon. gemaekt, en
» ernieuwt door Joos De Boeek, Pieter Vanden Bossche, den
}}Koster, en Hendrik De Valek wederom
inden hocgen
» Autaer gestelt ».
..
Pastoor van der Meeren stierf in 1691. (12)
De Noulens Victor, « pastor » 1693. (13)

« Memorie ... » a.w., tol" 1.

(0) « Doop-register

», a.w.
(11) Of het schilderij rechtstreeks
voor de kerk van Baardegem werd gemaakt
heb ik niet kunnen achterhalen.
(12) Goetschalckx,
« Album ... », a.w., bl. 7.
(13) Goetschalckx
in « Album ... » geeft « 1691 Pastor, Nicolaus Des Moulins.
Obiit anno 1704».
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dannaert J oannes wordt in 1709 pastoor van het Begijnhof
te Aalst, waar hij overlijdt in 1720. (14)
Patenier Petrus. Sterft op 29 Januari 1725. (15)
Vercheyden
Joannes. (16)
« Dezen heeft doen maken in het jaer 1733 den Hocgen
» Autaer met het Tabernakel door Bartolomeus
Saboet,
» meester-schrynwerker
te Brussel voor de somme van 450
» guldens. Alsnog heeft hij doen daerstellen het jaer 1729,
» de boiserie in den Hoog Choor, voor de somme van 100
» guldens en tien stuyvers, door d'heer Lambert ». (17)
Pastoor Vercheyden sterft op 16 Oktober 1738.
De Bidou Arnoldus.
« Dezen heeft doen gieten twee klokken, 't jaer 1749, waer toe
» spijze gelevert hebben de heeren Pastoors van Moorsel,
» L. Bommes (18) voor 14 guldens; van Meldert, P. Fr. Goet» gebuer, (19), voor circa 12 guldens, en van Maxenzele,
» L. De Meyer (20) voor 37 guldens en 10 stuyvers »,
« Den zelven H er [De Bidou] heeft ook doen metsen 5 nieu» we vensters in de kerk, het jaer 1750, waer voor betaeld is :
» i- voor 't glas aen Pieter Matton 47 gulden; 2° voor den
» steen aen Servaes De Coster 139 guldens; 3e voor het yzer
» 80 guldens en 5 stuyvers aen Geeraert Geeroms ».
In een nota voegt de kroniekschrijver erbij: « Zoo het scheint
» heeft Mr De Bidou voor coadjutor gehad H. L. Van Ham» me, den welken van 1762 tot 1766 Deservitor geweest is ».
De Haen Philippus Josephus.
« Dezen Heer heeft doen maken eene nieuwe Communie» bank, waer voor betaeld is te samen en voor twee tomben
» 158 guldens ».
« Item heeft hij doen maken eene kas voor de antipendia.
» die nu in het Sacristeyn geplaets is, waer voor betaeld is
» 35 guldens aen Pieter Kiekens te Aelst ».
« Item den troon van O. L. Vrouw vernieuwd, waer voor be» taeld is 17 gulden 17 stuyvers »,
« Item den biechstoel in O. L. V.4IOuweChoor, waer voor be» taeld is aen den zelven Kiekens 48 guldens ».
« Item heeft hij doen schilderen de twee zey-Autaren door
» A. J. Eechout, wa er voor betaeld is 115 gulden 5 1/2 st. ».
« Item 3 boiseringen in de kerk (ik geloof dat hier onder ko-

(14) Goetschalckx, id. « Pastor, Joannes Jonnart ».
(15) Goetschalckx,
id «Pastor, Petrus Pattenier ».
(6) Goet chalckx, id. « Pastor. Joannes Verstryden ».
(7) « Memorie », a.w.
(18) Goetschalckx,
a.w., bl. 40. geeft « Pastor,
Lambertus
Rommens
(1751
t 1795). Hier vergist zich pastoor Vermeulen. Rommens was in 1749 nog
geen pastoor te Moorsel. maar wel Jan Bapt. Verhoeven,
die pastoor te
Moor el was van 1712 tot zijn dood in 1751.
(9) Goetschalckx.
a.w., bl. 29: « Pastor, Franciscus
Goetgebuer,
ex Langdorp ».
(20) Goetschalckx.
bL 28: « Pastor,
Petrus De Meyer. Anno 1763 transit ad
pastoraturn
de Resseghem ».
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» men die hesten in den middengang),

waer voor betaeld

» is 190 guldens aen Judocus de Cauwer en Egidius te Tem-

» sche, »
« Item heeft hij doen maken het Sacristeyn, waer voor be» taeld is voor arduyn en marber 212-3-0 aen L. Montoyer.
» Voor de ramen en de kas te stellen aen Egidius de Cauwer
» te samen 51 guldens en twee stuyvers ».
« Item heeft hij een Anker doen steken in den vrouwengang
» waer van de zey-muer zich begaf ter oorzak van het inkap» pen van dry vensters, het jaer 1750 ». (21)
In een nota schrijft Vermeulen erbij: « Voorgaende [tevoren]
» trok dezen gang haer [licht langs] de eene ronde gevel» venster (22) waer aen gebruykt is 167 ponden yzer, waer
» voor betaeld is aen Jan D. Boeck, filius Joos, 22 guldens,
» 't jaer 1774.
« Item het jaer 1780 is de kerkhorlogie gerepareert en eenen
» nieuwen wyzer' met kopere vergulde letteren geplaets,
» waer voor betaeld is aan Antoon Sacré [uit Merchtem]
» 138-13-2 ». (23)

« In het jaer 1769 is gemaekt den nieuwen predik stoel door
» Petrus Kiekens te Aelst, voor de somme van omtrent dry
) honderd guldens (300 gl.) ». (24)
« Het jaer 1783 den 4 Augusti heeft er eene groote verhae-

» geling geweest, en is betaeld aen den glazenmaker 7 gulden
».
In 1797 kreeg pastoor De Haen als coadiuor E. H. Miehiel De
Mesmaker. Het gebeurde juist toen de kerkvervolging losbrak, door de Franse Omwentelaars over ons land ontketend. E. H. De Haen moest vluchten. De pastorij, die hijzelf
gebouwd had, (25) werd als nationaal goed verkocht. De pa. rochie bleef toch niet zonder geestelijke hulp. Gedurende die
troebele tijden fungeerden als plaatsvervangers van E. H. De
Haen, de coadjutor Miehiel de Mesmaker en E. H. Vercauteren, gewezen Karmeliet (26), en dienden de H. H. Sakramenten toe in 't geheim.
Is pastoor De Haen naar Baardegem teruggekeerd ? Waar en
wanneer is hij gestorven? Dit heb ik nog niet kunnen opdiepen.
» en 7 stuyvers, den 16 8ber, aen Francisco Prechastello

TURNHOUT.

P. Petrus B. de Meyer.

(21) Zie « Pastoor De Bidou Arnoldus, 1739 ».
(22) Dit ronde gevelvenster
is nu toegemetst en in de gevel is een brede deur
gemaakt, die dient als ingang van de kerk. De primitieve ingang in de
buitenmuur, waar nu de doopvont staat, werd toegemetst. Op verzoek van
E.H. Pieters, tegenwoordige
pastoor van Baardegem, kapte men hier en
daar kalk en pleister weg in het vooruitzicht
de kerk te herstellen
en
ontdekte men de witstenen deurlijst van de primitieve ingang.
(23) « Memorie ... »
(24) « Gedenk-schriften
... », a.w.
(25) « Memorie ... » Item de cure (pastorij)
gebouwd in 1786».
(26) « Tunc incepta est persecutio. Et dur arste persecutione
vices pastoris implevit Dnus De Mesmaker et Dnus Vercauteren,
Discalceatus ».
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BOEREN REMEDIES
Dat het vertrouwen in de boerenremedies zijn rechten nog niet
heeft verloren blijkt uit het feit dat daar nog zoveel' gebruik wordt
van gemaakt, meer zelfs dan men vermoedt. Landbouwers, die men
zou denken voor goed de baan van de vooruitgang te zijn opgegaan
en van wie mocht worden aangenomen dat zij alle oude slenter vaarwel hebben gezegd, kleven sommige dezer nog vaak aan, passen ze
in het geniep toe en bevelen ze anderen vertrouwelijk aan, meest
heilmiddelen waarvan zij beweren zelf de doeltrefendheid te hebben
ondervonden of van hun voorzaten en andere betrouwbare personen
te hebben vernomen. Een vijftigjarige omgang met de landbouwers
heeft ons voldoende de boerenmentaliteit leren ken Een.
Veel boerenremedies zijn zeker in geen enkel wetenschappelijk
opzicht noch enige schijn van logika goed te praten. Maar daarom
zoeke men sommige andere niet zonder meer te' veroordelen of in
het belachelijke te trekken; een grondig onderzoek zou ons overtuigen dat er onder deze wel werden aangetroffen die enige belangstelling kunnen inboezemen en niet onvoorwaardelijk te verwerpen zijn.
Sommige boerenremedies zijn gesteund op degelijke, jarenlange ervaring en kunnen de toets van een wetenschappelijk onderzoek zegevierend onderstaan. Ongetwijfeld zij de meeste dezer reme'dies survivals van eeuwenoude, om niet te zeggen oeroude gebruiken, waacvan 't bijgevolg onmogelijk zou zijn de oorsprong of zijn
tijdstip uit te vorsen.
Wij menen te mogen veronderstellen dat er boerenremedies bestaan, gesteund op voorschriften van veeartsen, maar die, ten gevolge
van eigen boeren-wanwijsheid dusdanig gewijzigd zijn geworden,
dat zij terapeutisch e: hun. betrouwbaarheid bij hebben ingeboet.
De tijdsomstandigheden zijn oorzaak dat zo wat overal « verkapte »
boerenremedies zijn ontstaan, eensdeels gesteund op wetenschappelijke principes, anderzijds op bombastische reklame of boeren-wanwijsheid.
Het is onlochenbaar dat de gulden boerenjaren van tijdens en
keet na de oorlog bepaald tot het verleden behoren, om plaats in te
ruimen voor een steeds scherper krisis. Over het algemeen wordt
nog slechts, vooral door kleine landbouwers, in zeer ernstige gevallen, de toevlucht tot de veearts genomen; dezes medecijnen, zijn
honorarium zijn duur - ook voor de veearts zijn de kosten van het
leven fel gestegen - en goedkopere heilmiddelen dan de zijne worden in de kranten, bij middel van strooibriefjes enz., dagelijks als
soevereine hulpmiddelen bekend gemaakt. Wij onderscheiden bijgevolg twee soorten van boerenremedies, oorspronkelijke
en afgeleide.
Om slechts enkele dier ·:::emedies,waar goed in zit, aan te halen,
verwijzen wij naar het! gebruik van 1 - 2 - 3 druppeltjes arsenikum, naar gelang de ouderdom der dieren, in hun eten (drinken):
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tegen de roodvonk van de varkens, het wassen" der huid met petroleum of het oversmeren met fijne olie enjof het vervangen daarvan
door een overwrijving met zwavelbloem, tegen droogschurft, het gebruik van smiswater of opgelost groen aluin (ijzersulfaat) in het
drinkwater, ter voorkoming, bestrijding en heling van het snot bij
het neerhofgevogelte. Bij gebrek aan srniswater wordt vaak gebruik
gemaakt van water, waarin een tijd lang een handvol beroeste nagels hebben gelegen.
Wij weten dat zuigende gemakkelijker dan niet zuigende jonge
dieren onderhevig zijn aan het schijt (buikloop, diarree). Ten einde
de kwaal te voorkomen of te keer te gaan wordt bij de drank of het
eten van het moederdier gestampte houtskool gevoegd, alsmede bij
de drank of het eten van het jonge dier, nadat dit gespeend is. Een
afkooksel van lijnzaad wordt opgegeven als purgeermiddel, gestampt
krijt gebruikt ter heling van de beenderziekte (r achitismus) - b.v.
van varkens die door hun poten vallen, - ter vorming van een kloeker beendergestel.
Smiswater is het water waarin het gloeiend smeedijzer ter afkoeling en verharding wordt ondergedompeld. Het bevat een minieme hoeveelheid opgelost of althans assimileer baar ijzer en wij
weten dat ijzer wordt gebruikt ter behandeling van ziekten ontstaan
ten gevolge van bloedarmoede - o.a. geelzucht (geelziekte) - alsmede, in de vorm van ijzersulfaat, ter ontsmetting. Hetzelfde mag
gezegd worden voor het gebruik van water waacin beroeste nagels
of ander ijzer een tijd lang hebben gelegen.
Boerenpraktijken ter bestrijding van kool en masser (stuif- en
stinkbrand), tegen het zwart van de zaadbieten, de praktijk graangewassen voor zaaigraan af te geselen enz. behandelen we een andere keer.
Wij. beperken ons hier tot een reeksje remedies om de bevruchting van het moederrund in de hand te werken of om een vaarzekalf
in plaats van een stierekalf te verwekken of ter bevordering der bevruchting van de meniën.
Dat de meeste dier remedies kwakzalvecig, onzinnig, belachelijk
zijn, lijdt niet de minste twijfel. Vele zijn gemeengoed ener zelfde
streek. Iedere boer brengt gewoonlijk, naar eigen goeddunken, daar
wijzigingen aan toe, zodat het in de meeste gevallen onmogelijk
ware wel omschreven praktijken aan te halen of ze te lokalizeren;
vaste richtlijnen worden niet nagestreefd. Boerenremedies van toetoepassing hier treft men tevens aan, grondig of slechts licht gewijzigd, in het Zottegemse, de streek van Wetteren, Dendermonde,
Ninove.yAsse enz., zelfs in het noorden der provincie, de Antwerpse
polder en elders. Speciaal bekende gevallen vermelden wij met de
naam der gemeente, voornamelijk Aaigem. Wij gebruiken de benaming koe, onder welke wij tevens de benaming vaars wensen te vervatten.
In beewegen en novenen wordt veel beteouwen gesteld, immers
« 't komt al van Ons Here» of nog « zij, - de aangeroepen heilige (11)
- hebben hun preuven gegeven en daar moeten wij bijgevolg toch
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wél aan geloven». Gedurende al de tijd dat het moederrund naar de
stier is laat men een gewijde kaars branden.
Invloed van « kwade hand» en andere betoveringsinvloeden,
belezingen, bezwerigen, gaan wij onbesproken voorbij.
Onmiddellijk na de dekking wordt door sommigen, o.a. te Borsbeke, een emmer koud water over de kop van de koe, of, o.a. te Mere,
tegen haar ... achterwerk uitgekletst, door anderen ijskoud water
in de ogen van het pas gedekte dier gekletst. Door sommigen wordt
in de plaats van zuiver water mestsap (mestpoelwater) over de kop,
in de ogen of in de eren gegoten. Nog anderen gieten het water of
mestsap zowel in de oren als in de ogen en kletsen het overschot
over de kop van het rund uit. Op het ogenblik dat het dier gedekt
wordt roept men te Baardegem in zijn oor « Baardegem ! » en telkens
zulks wordt gedaan mag men verzekerd zijn dat het dier vol kalf wezen zal! Landbouwers te Aaigem roepen langzaam-gerekt, wanneer de
stier de koe benadert: « fokt 'n ... fokt 'n ... fokt 'n ... ! » Wanneer de
stier de koe bespringt gaat ,het sneller:
« fokt 'n ... fokt 'n ...
fokt 'n!» ten einde een ophitsende invloed uit te oefenen.
Onmiddellijk vóór de dekking wordt de koe door sommigen in
de hals bloed getrokken, o.a. te Aaigem, een snede in de staart of
een kleine verwonding van de schede (klink of kling) gemaakt. Al
deze handelingen hebben voor doel een plotselinge verschrikking
te veroorzaken, verschrikking welke, naar de algemeen verspreide
opvatting, een heilzame invloed op de ·bevruchting uitoefent. Anderzijds zou zicht en reuk van bloed de stier driftiger, heviger, hitsiger
maken.
Beweerd wordt dat het gebruik van smiswater in de drank een
heilzame invloed uitoefent op de bevruchting van het moederdier.
Water waarin een tijd lang beroeste nagels hebben gelegen is minder doeltreffend, aangezien het minder ijzer bevat.
Door sommigen wordt zekere plant, duchtig, tuchtig of tochtig
kruid genaamd, gekweekt in de tuin, in smiswater gekookt en het
dier vóór het vertrek naar de stier opgegeven. Wij menen: geneesraket-rauke, nog f(v)lierkruid
of higmevet
(Sisyrnbrium Officinale, L.)
Onmiddellijk vooraleer het tochtige dier tot de stier toe te laten wordt. dit, o.a. te Mere, Aaigem. Ressegem en op vele andere
plaatsen, een fles jenever, rhum, cognac of andere alkoholische
drank, opgegeven, wat eveneens vaak ter gelegenheid van het dekken van merriën wordt toegepast. Jenever, rhum enz. wordt
vervangen door een paar flessen zwaar oud bier, waar soms een
duchtig geklutst (dooreengeslagen) ei wordt aan toegevoegd. Het
gebruik van alkoholische dranken heeft voor doel het dier vuriger
te maken, t.t.z. de geslachtsdrift aan te wakkeren. (Een ambtgenoot
wist ons te vertellen van een landbouwer, die op de stierenhouderf
aangekomen, het over zijn hart niet kon krijgen de goddelijke drank
allemaal zijn rund op te gieten; hij zelf dronk de fles half leeg en
gunde het dier slechts de rest). De alkohol wordt door sommigen in
driemaal toegediend: 1/2 1. vooraleer het dier zijn standplaats ver95

laat, 1/2 1. onmiddellijk voordat het wordt gedekt en 1/2 1. na de
terugkomst op stal en na daar een uuc te hebben gerust. Deze doenwijze werd ons verzekerd onfeilbaar te zijn.
Door sornmigen wordt een afkooksel, in zo weinig water mogeIijk, .van 1 kg. bitterpeeën (cichoreipoeder) opgegeven, of een afkooksel van koningin der weiden (Spiraea Ulmaria L.), met of zonder een paar hand vollen Engels zout (magnesiumsulfaat). Nog door
anderen wordt daar zwavelbloem aan toegevoegd. Dat Engels zout
wordt gebruikt voor het « veronzijdigen» - ontzuren van de natuur
van het dier.
Een landbouwer te Burst o:aadde het gebruik aan van het volgende preparaat: Een ei wordt in een pot of een pannetje gedaan,
bij middel van een halve liter straffe azijn ondergedompeld en overvloerlig met stoofpotloodpoeder overstrooid. De messing (verzamelplaats van de mest) wordt tot op een goede diepte opengetcokken
en de toegedekte pot of het pannetje daarin begraven, waarna de
mesthoop terug wordt gesloten. Na een paar dagen - de duur hangt
af van de hevigheid van de broei - zal het ei verteerd zijn. De drank
wordt duchtig omgeroerd en het tochtige rund opgegeven, waarna
dit tot de stier wordt toegelaten.
Ten einde de bevruchting van vaarzen te bevorderen wordt hun
onderweg naar de stier een levende kikvors opgegeven, doenwijze
welke niet voor koeien toegepast wordt. 't Is tevens aanbevelenswaardig het tochtige rund naar de stierenhouderij los te laten vooruitlopen, het eerst daar aangekomen aan een leidsel vast te binden
en het onmiddellijk nadien te laten dekken.
Te Vlekkem wordt negen dagen lang een kompres van bezinksel
van de messing, uit de « schep » - het putje vooraan of bezijden
de mesthoop, waarin het uitlogende mestsap vloeit - in het kruis
van de 'rug van het pas gedekte rund gelegd.
Het wordt aanbevolen het tochtige rund naar de stier te laten
leiden door een persoon vreemd aan de hoeve en na de dekking er mee
langs een andere weg terug, te keren, dan deze gevolgd bij het heengaan, of langs dezelfde weg terug te keren, maar dan met jas of vest
averechts aangedaan of met andere kleren. Door dit alles wordt bij
het dier verwondering opgewekt en de baarmoeder in een toestand
van betere voorbeschiktheid gebracht. Hoe vreemder de begeleider
voor de terugtocht, hoe beter.
Te Moorsel doet men de koe lopen tijdens het vertrek naar de
stier en keert men traag terug na de dekking. Door het snel opdrijven van het tochtige rund - doen lopen wordt elders eerder als
nadelig beschouwd - zodat dit bezweet ter stierenhouderij aankomt,
zet zich de natuur meer open. Deze doenwijze wordt mee;r speciaal
voor paardige meniën toegepast. Eerst late men evenwel de dieren
enige ogenblikken rusten, vooraleer de paring te laten geschieden,
en na de paring late men ze wederom een poosje rusten,vooraleer
de terugweg wordt ondernomen. De paardige merrie wordt op een
licht drafje naar de hengst gereden, zonder ze evenwel in het zweet
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te rijden; na de dekking wordt een poosje rust gegund en stapvoets,
aan de hand geleid, teruggekeerd.
Het is aan te raden, ten einde de meniën vol veulen te krijgen,
een liter gewone, dus niet te straffe azijn te nemen en daar drie
rauwe, geschaalde eieren in te leggen, na dcie dagen de eieren uit de
azijn te nemen - de dag dat de merrie zal gedekt worden - en. de
azijn bij middel van een fles op te geven. Dat moet onmiddellijk
vóór de dekking geschieden aangezien anders reeds na een uur de
paardigheid voorbij zou wezen. Een stok met een vod tot een bundeltje vastgebonden, in de azijn met de eieren gedrenkt, tot in de
baacmoeder door te steken, wordt' ter ontsmetting aanbevolen.
Hoe dichter bij de hoeve de koe naar de stier kan worden geleid,
hoe zekerder het resultaat van de dekking zal zijn. Sommigen zijn
evenwel de mening toegedaan dat het meer bevorderlijk is het tochtige rund naar een verafgelegen stie:-enhouderij te leiden.
Ten einde het tochtig worden te begunstigen wordt het vrouwelijk rund in een box nevens het hok van de stier gestald, derwijze
evenwel dat beide dieren niet met malkander in aanraking kunnen
komen, noch malkander kunnen zien. Vaak worden de vrouwelijke
dieren een veertiental dagen lang met ander vee, waaronder een
stier, op de weide samen gelaten. Nog wordt mest van een stier in
het hok van het vrouwelijk rund opengespreid. Een zelfde doenwijze
wordt toegepast om het bruistig (bronstig) worden der zeugen te bevorderen; mest van een beer (hier ter streek berg genaamd) wordt
vaak bijgehaald en in het hok der zeug opengespreid.
Aangenomen wordt dat het in kudde ophouden van het vee het
tochtig worden en de bevruchting bevordert. Een landbouwer was
ten gevolge van de oorlog 1914-'18tot op één koe na uitgespannen geraakt. Die koe, deelde hij ons mee, was, zonder ze vol te krijgen, een
en twintig achtereenvolgende malen gedekt geworden. Hij herbevolkte zijn stal en de eerste maal nadien dat de koe gedekt werd
was zij vol kalf.
Ten einde de kans te vermeerderen dat het ·::esultaat der dekking
een vaarzekalf en niet een stierekalf zou zijn, wordt aanbevolen het
dier onmiddellijk na de dekking te melken en de paring te doen geschieden zo kort mogelijk vóór dat de tochtige koe 's middags of
's avonds gemolken wordt. Op de ene plaats wordt de voor keur gegeven aan een dekking vóór de middag, op andere plaatsen vóör de
avondmelking. Hoe zwakker 't mannelijk en/of het vrouwelijk dier
van gestel is, hoe meer kans er bestaat dat de vrucht der pacing een
vaarzekalf zal zijn. Hoe kloeker van gestel, hoe meer kans op een
stierekalf. Om zeker een vaarzakalf te krijgen wordt te Moorsel en
omstreken aanbevolen vóór de middag met de koe, de melk in de
uier, tot de stier te gaan. Sommigen evenwel beweren dat dit alles
geen invloed uitoefent op het geslacht van de vrucht.
Een dekking op een Vrijdag geeft een stierekalf, een dekking op
een Zaterdag, een vaarzekalf. Eens gedekt, met de koe drie wendingen maken in de .richtirrg van de linkerhand, voor een stierekalf,
drie omdraaiingen rechts voor een vaarzekalf. Wanneer de haarbles .
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van de kop afhangt zal de koe een vaarzekalf geven. Wanneer de
bles vooruitsteekt - stoot - een stierekalf.
Alle landbouwers zijn er van overtuigd dat vaak onvruchtbaarheid en besmettelijk verwerpen (verschieten, het vóórtijdig verwerpen) veroorzaakt wordt door besmetting; bijgevolg zijn besmette
stieren zowel ah" besmette koeien zeer gevaarlijk voor de verspreiding der besmetting.
Fijnspotters ten slotte beweren dat het zekerste middel om de
koe kalf in te krijgen bestaat in het dier door de stier te laten dekken.
*

*

Wij kregen een zeer interessant boekje, van een vierhonderdtal
bladzijden, ter inzage: « Lusthof der Peirde». - « Desen Peirde
meesters Boeck, is behelsende alle medicamenten die in desen Boeck
verordineert sta en ». Enkele bladzijden, op het einde van het boekje,
zijn gewijd aan « Genees-middelen voor de Ossen en Koeyen » « Geneesmiddel voor de gebreken van de Schaepen » « Voor de
.gebreken van de Verkens» - « Voor de gebreken van de Geeten» Voor de gebreken van de Hoenders». Ongelukkiglijk is dat boekje,
vermoedelijk in de jaren zeventienhonderd uitgegeven, erg gehavend
en ontbreken er enkele bladzijden. Slechts een viertal brokstukken
schrijven wij, voor de aardigheid, daaruit over:
« Als een Koe gebreck heeft van het Lenden-bloet, soa neemt
men een Ey met Schalen en al, ende wryft dat op haer lenden
ontstucken, en laet'et daerop droog en, ende men sal nemen eenen gedrooghden Haringh, die gevouwen, ende de Koe in de kele gesteken,
om gesont te worden. » - bl. 377.
« Voor alle Sieckten der Peicden, - Het XXVIII Capittel. » bI. 2.95:
« Drarieken die bequaem zijn voor alle Sieckten van de Peirden, als men niet wel en kan mercken, wat humeur dat'er de schuit
is, daerom dat men veel-der-Iey medicamenten onder een moet vermengelen om dat het een ofte het ander het humeur soude vatten
ende herstellen, ende alsoo het lichaem gesont maecken. »
Vgl. onze vroegere mededeling over het bezoek aan verschillende bedevaartplaatsen voor een niet met zekerheid vast te stellen
kwaal.
« Spinnekop ». - bI. 345.
« De Weppe [spinnerag] of Spinnekop, is by alle man seer wel
bekent, zy is dienstigh om het bloei te stelpen, ende de wonden te
genesen. want dat heeft een droog ende ende t' saemen treekende
kcacht, om in alle wonden te gebruycken. )}
Dat gebruik leeft nog voort!
« Toeback » - bl. 359.
« Die men in 't Latyn noemt Nicotiane dat is onlanghs in Indien
gevonden geweest van Pontius Nicoce, die in Indien Gouverneur
was t'selve geproeft, en om sijne deughts-wille Poncianam ende
Nicotianam genoemt heeft.
Om in sonderheyt te spreken van de krachten die desen Toe-

back heeft, alle man soude meynen dat men daer mede den geck
hielde, daerom en wil ick-se niet al maer eenige beschryven, van
degene die ick dikmaels gevonden. hebbe soo is goet om te gebruycken in alle oude en nieuwe wonden Fistels en Sweringen Meilachtige Schurftheyt ende quaede loopende zeeren hoe quaet die oock
mogen wesen, voor Crawagie Schrofulen contusyen, jae men magh
de pyne van aermen ende beenen stillen, die van koude winden
ofte verkiltheden voortskomen, met den Toeback groen gepluckt
sijnde, ende van een wat gestooten ofte geklopt wesende, ende op de
wonden zeeren Apostumen Canker Fistels geleyt doetse genesen. »
Zullen de nietrokers nu nog niet overtuigd zijn van de soevereine deugdelijkheid van de Toeback ?
MERE.
Aloïs Suys.
111111111111111111111111111111111111111111111111111

BelastingskIachten te Sr-Martens-Lierde (1719)
« Aen ULo heer en Burgemeester
ende schepenen
der prochie
ende heerlickede van ste martenslierde.
Supplierende
verthoonen reverentelyck
de onder aheteeckende
groote ghegoede ende andere insetenen deser pr ochie. dat sy by diverssche raporten ende
clachten hebben verstaen
ende oock metter daet bevinden, dat t' sedert diverssche
jaeren herrewaerts
vele ende distincte
abuysen
ende fauten syn
ghelgisseert
ende ghecommitteert
int doen vande ommestellinghen
van poinctinghen ende settinghen
opde respective
landen deser prochie, soo ter eausen
dat eenighe persoonen
worden ghepoinct ende belast inde voors. ommestellinghen ende settinghen
over landen ende breed den die sy niet en hebben
nochte en gebruycken.
als andersints
oock datmen eenighe beswaert met meerder quote ende br eedde van landen, ende ter contrarien
d'andere favoriseert
ende verschoont
met mindere breedde als sy en cultiveren
ende besitten tot
groote murmuratie,
opspraecke
ende interest van het aerme ghemeente,
alles
alsoo strydende
directelijek
jeghens de goede policie ende justitie distributive
dewelcke nochtans in alle saecken ende gouvernementen
verheescht
eene precise ghelyckmaetichyt
sonder eenighe exceptie van persoonen, omme waerinne
te voorsien ' ende eene noodighe ende prompte remedie te stellen, rmtsgaeders
alsoo alle voordere
opspraecken,
ruysen
ende processen
te schauwen
die
daeruyt
staen te resulteren
ende voor te vallen ten groeten interest
vande
prochie, en hebben de supplianten
als goede gheintentioneerde
mitsgaeders
peys ende ruste soueken gheenen beteren middel nochte expedient
connen by
br inghen ende suggereren.
als by experten ghesworen lantmeter te laeten doen
de ermetinghe
van de generaele
breed de de er prochie, ten weleken effecte
sylieden gheraedich
hebben ghevonden sun te adresseren
aen ULo voorn. heeren.
De welcke sy bidden ghedient te wesen, regardt nemende opde peremptoire redenen voorschreven,
te consenteren
ende te ordonneren,
dat de voors.
generaele
errnetinghe
tot een ieghelyck
apaisement
ende gherusticheyt
als
teenemael
noodigh, metten eersten
worde ghedaen
ende uytghewerckt
ten
coste vande generaliteyt,
op dat sy by faute van dien hun niet ghedworighen
en souden vinden sigh daer over in justitie
voorders
te beclaeghen,
ende
t' selve alsoo punctuelyck
ghedaen synde. dat inghevolghe ende in conformityte
vandien den ordinairen
landtbouck
oock worde ghecorrigeert
ende verandert,
als daerinne
( 00 men insghelycx hoort ende verstaet)
diverssche
duysterheden ende incorrectheden
synde te bevinden.
ghemerckt
dat oock diverssche
insetenen
verclaeren
dat sy dickwils hebben verstaen
ende hooren segghen
dat men hier voortyts binnen dese prochie plachte rekeninghe
te doen met
meerdere
breedde van bunderen
ofte landen, alsmen ieghenwoordiah
en is
doende ... »
(Rijksarchief
Gent. Fonds gemeente St-Martens-Lierde.
Bundel 111' 7l.)
EREMBODEGEM.
Valère Gaublomme.
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TOPONIEMEN TE EREMBODEGEM
159. Eekburr e (l.onb) : 1418, te eekboerne,
Borne, borre,

« bron»

nabij een eik. dienst

Gr., 29 r.
doende

als grenspaal.

160. Eekbos (l.onb.) : 1571, 1572, l. aenden eeckbosch,
Bos genoemd

naar

de boomsoort,

161. Eekhout (J 3) : 1844, naeT den Eekhout,
Zeer verspreide
(nr 213).

pln.,

P., 51 r.

nl. eikenbos.

O.m. te Hofstade

en te

B.
Sint-Gillis-bij-Dendermonde

162. Eekhuutlos (J 3) : 1844, Eeknouilos, B. - Vanaf de Breestraat
naar d' Eekhout.
162·. Eekhoutrede (J 3) : 1844, EekhoutTede, B. - Vanaf de Breestraat
naar de Lege VoshoL
164. Eekt (J 3) : 1339, de deect, Wenemaershospit., Renteboek.
Plaats

waar eiken groeien.

Zelfde als Eekhout.

165. Eenberg (J,K 5,6) : 1563, b. gheh. den eenbeTch, Schp., 8 r.; 1571,
1572, ... geheeten den eenberch, P., 18 V.; 1610, 1. opd[en] enersbercn,
Rek., 22 r.; 1617,den eenbeTch, L., 2 V., 243 r., 260 r.; 1844, nae?' den
Eenenberg, B.; EnenbeTg, Kad. K.
Een vormt hier waarschijnlijk
de tegenstelling
met een andere berg? Dezelfde samenstelling
treft
men aan in een rot en een akker
(Mespelare,
P. 1571/2,91'.).

166. Eenberglos (K 5) : 1844, Eenenberqlos, B. - Vanaf de Brusselbaan naar de Eenberg.
167. Eenbergwegel (J,K 5) : 1844, EenenbeTgswegel,
B. - Vanaf het
Letterveld naar de Eenberg.
168. Eenrot (l.onb.) : 1571, 1572, 1. up tenerot, P., 48 v. - Zie Rot.
169. Eerdbrugge (l.onb.) : 1571, J 572, 1ants up deeTtbrugge, P., 39 V.;
1642, m.· te?' ertbruççtien. aen den me ulen, D.E.
.
Brug nabij een eerd, aard, « smalle strook weiland langs vloeiend water»
(J. LINDEMANS).
- Te Welle treft men een Eerdbruggeveld
(P. 1571, 14 r.)
en te Aspelare een Eerdbrugge
(P. 1572) aan; te Opwijk was er een hof ter
Eerdbrugge
(nr 357).

170. Eet, de (I 7) : Den Eet, Kad. K.
Verschrijving

voor eerd?

171. Eetmeers(en) (G 2) : 1567, naer den ettemersch, Schp., 3 V.; 1571,
1572, meersch geheeten de heetmeeTschen, P., 16 V., 41 V., passim; 1683,
een bunder gheeten den h,?eten rnersche op de quaede syde, D.E.; 1700,
den eeten rnersch, D.B.; 1702, groenenbrul
ghenaempt den Eeten
meeTsch, Gr., 22 r.; 1738, mesch gen. den eetmesch, D.E.; 1844, na er den
Eetemeersch, B.
Etmeers, « weiland
met een maaimeers.

». Vandaar

meers

die atgegrazen

wordt,

in tegenstelling

172. Eetmeerslos (G 3) : 1844, Eetemeerschlos,
B. - Vanaf dè Hogeweg naar de Eetmeers. - Nu Van de VijveTstraat.
173. Eggerik (Lonb.) : 1571, 1572, Inden eggerick, P., 46 r.
Land met een egger, uitspringende
ook voor te Opwijk (nr 362).
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hoek (J. LINDEMA

S). Deze naam komt

174. Ekkerspoel (16,7) : 1564, up de eckerspoel, Schp., 67 r.; 1571, 1572,
1. upden eckerspoel, P., 17 V., 54 V., 63 r.; 1844, Hekkerspoet.
B.; Eckers-

poel, Kad. K.
Ekker voor nekker.

Zie Nekkerspoel.

(I-U 6) : 15" e., m. ghe1. in deelst, Hosp. A.O. nr 51; 1459, weye
gheh. deelst, Schp. 24 V.; 1563, l. bij delsken, Schp., 31 r.; 1571, 1572,
meersch geheeten deist, P., 20 V., 48 V., passim; 1617, de EIst, L., 2 r.,
208 r.; 1844, naer den EIst, E.

175. Eist

Plaats

(collectief

-t) waar

elzenbomen

176. EIstlos .cH,I 5,6) : 1844, Elstlos,

groeien:

B. -

Elzenbos.

Vanaf de Berg naar de EIst.

(1.onb.) : ]428 (o.st.),op de heermbodeghem
coutre, S.J., oork. nr 78; 1603, de Wellestraete ... op de Erembodeghe[m]mer coutere, Rek., 31 V.

177. Erembodegemkouler

Benaming

voor het koutercomplex

van Er embodegcm.

178. Espt (1.onb.) : 1642, 1. op desps, D.E.
Plaats
waar esp
(P. 1571) .. te Lauwe
(nr 236).

(klaterabeeD
!>roeit. Komt o.m. voor te Denderleeuw
(Rek. 1405, nr 1064. 33 r.), te Sint-Gillis-biFDendermonde

(I 7) : 1430, ter Esscherbeke, W.K., nr 4888; 1446, te
esscherbeke, R.H.G.A., 92 r.; 1563, up desscherbeke, Schp., 26 r., 66 r.;
1567, ter esscherbeke,
Schp, 8 r., V.; 1570, ter Esscherbeke, W.K., nr
4928; 1571, 1572, ter escherbeke, P., 43 r., V., passim; id., m. tescherbeke, P., 18 r.; 1572, broucx ter esscherbeken,
P., 60 V.; 1617, ter Esserbecke, L., 189 1'., 232 r., passim; 1642, m. tesscherbeke,
D.B.; 1700,
ter essçhebeke, D.E.; 1844, Resschebeek. E.

179. Esserbeek

Es, esboom.

Esser, te vergelijken

met

Aatster ütout) , Bosser(meers)

enz.

(1.onb.) :1434, 1. onde-r deen] esselthee[r]
neve[n] de
ke[p]pene gheleghen, Aff1., 23 r.
Essel, her selaar I? ) = « haagbeuk»
+ ter, tree = « boom».
181. (H)Ev-elsenberg
(C,D 2,3) : 1432, up den heielsenen. bergh, S.J.,
2 1".; 15" e., den eeveIs berch, S.J., nr 9, 1; 1479, up drie dachmael up
den. neveIschen berch, Gr., 6 r.; i.571, 1572, up den evelschenberch,
P.,
25 V., 30 V., passim; id., up den nevenschenberch,
P., 7 V., 34 V., passim; id., 1. up den neveIschenbert.
P., 10 V.; 1572, up den everschen
berch, P., 41 r.; 1617, Everschen berch, L., 2 1"., 71 V.; 1642, 1. opden
EveIschenberch,
D.E.; 1702, den heveIschen Bergh, Gr., 85 r.; HeuveIsciienoerç, Kad. K.
180. Esselteer

Evel = « slecht»

?

(1.onb.) : 1571, 1572, 1. aenden jierene7'e, P., 43 r., 46 V.
183. Galg (Lonb.) : 1371, in de vennet achter de galchen, S.J., oork.
nr 45; 1432, bi der galg hen taeIst der.Eerrner ien van der oyen an deene
zide, S.J., 3 V.; 14" eeuw, mersch inde vennet achter de gaIghe, Hosp. A.,
nr 67, 7 r.; 1461, Erenboudeghem pachtgoet .., bute Aelst up de gaIghe
coute[re] tusschen der boeshaghe[n] ende der galghen van aeist, Cart.
van St-Martens-ten-Bos,
67 V.; 1491, [de heerstrate]
van Aelst
tot der galg he den groeten wech thaeltert toe, Boek met den Haire
(Sa. Aalst), 186 V.
182. Fierener

De galg van Aalst stond hier nabij het
deze van Erembodegem
op de Boekhoutberg.

grondgebied

van

Erembodegem;
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184. Galgbos (K 4) : 1617, het clooster van haffelgem deen] gaLgenbosch, nart den herwech, west tgalgestraetten, L., 273 r., 37~ r.
Bos in de nabijheid

van de plaats

waar

de galg van Erembodegem

stond.

185. Galgkouter (C,D 3,4) : 1305, 1. terrebaudeghem bij Aelst up de
aoic.. [vernietigd], S.J., oork, nr 1; 1344, op de gaLgecoutre, Trés. Ch.
Fl.; 1426,1. up de galg he coute[re], Renteboek van St-Martens-ten-Bos,
fO 56; 1432,up den galghe eautere. S.J., 2r., 5 r.; 1431, den bucht up de
GaLchcauter, Gr. Cart., fo 54; 1461, ... bute Aelst up de galghe coute[re],
Cart. v. St-Martens-ten-Bos, 67 v.; 1491, 1. up de Gtûcncauiere, Gr. 0.;
1567, upde gaLchcoute[re], Schp. 3 v.; 1571, 1572, 1. up de galchcoutere,
P., 4 r., 5 r., v., passim; 1603, op de ghalgh( e)coutere, Rek., 29 v., 30 1'.,
passim; 1610, op de Gclchcouier, Rek., 21 v., 22 r.; 1617, Galgcauter,
mette venne, oost dejri] herwech, zuyt de cortte coppestraete, suyt
"vest het wildevelt, oost de waterlee, claterbosch, oselen dries e[nde]
lokervelt, noort het schependom van aelst, L., 2 r., 38 v., passim; 1664,
op den galgencauter, D.B.; 1702, den galghencautere, Gr., 69 r., 113 r.;
1727, 1. op de galgecauter, D.B.; Galçekouier, Kad. K.
Plaats, waar de terechtstelling
der misdadigers,
in de middeleeuwen,
geschiedde. - Men treft o.m. een Galgkouter aan te Aalst (P. 15,72, 59 v.), te Denderleeuw. te Opwijk (nr 394); te Ninove een Galgveld (P. 1572, 1 r.).

186. Galgplein (K 4) : 1809, Galgestrije, wijziging
Galgplein, Kad. K.; 1850,Galgepleyn, W.
Op een kaart in A. SANDERUS,
plaats aangegeven:
Justitie.

Flandria

IIlustrata,

op de kaart voor

lIl, 150, staat voor deze

187. Galgstraatje
(K 4,5) : 1617, broucxvelt ... zuyt dej n] dreve, oost
tgalgestraette[n],
L., 272 1'., v., 273 r,
188. Gaver (G 3) : 1571, 1572,m. geh. den gavere, P., 17 v., 50 V.; 1617,
ronssevael... nort tschependorn, west de] n]. dende[r], suyt de gavere,
L., 158 1'.; 1642, meersch over de brugghe neffens de gavere, D.B.
J. MANSION
(Voorn. bestanddeelen)
ziet in gaver,
met de betekenis
« geit ». Vandaar
« geitenpark ».'!
11 scherp," uitstekend
stuk ».

189. Gemeentehuis

(G 3) : Gemeeniehncie,

het kelt. woord gabro-,
Zoniet voor gavel,

Vm.

Het gemeentehuis
van Erembodegem
werd gebouwd in 1874, onder het burgemeesterschap
van J. van Vaerenbergh,
naar de plannen
van architect
de

Perre-Montigny.

",

190. Gerskens (G 2) : 1459, te çtierskens, Schp., 24 r.; 1617, geesters,
L., 2 r., 150 r.; 1642,aende questers, D."B.;Gestjens, Kad. K.
Plaats

waar

een ger, gere,

« een SpiTS toelopend

stuk land»

is?

191. Gerstjenstraat
(G 2,3) : 1617, àe geestenstmet,
zuyt· den hocgen
wech, L., 159 r.; 1844, Gestjensstraet;
B.; 1948, GeTSt.1enstraat, Kl. Straat lopende van Erembodegem naar Aalst.
192. Gerstjensvoetweg(G
2,3) : 1844, Gestiens voetweg, B. - Afgeschaft.
193. Getegem, de (C 6) ; 1571, 1572, 1. up den guetegem, P., 23 V., passim; id., up den gueteghem,
30 v.; 1702, Inde g(h)eeteghem, mersch
gen. den gheteghem, oost de Waterleuw, noort de damstraet, west de
landries, Gr., 26 r., 37 r., v.; 1844, naer de wijk Geetegem, B.; Gietegem, Kad. K.

p~"

Migratienaam
tert.
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naar

een persoon

van Gotegem

(nu:

Getegem),

wijk

te Haal-

194. Getegembaant]e
(D 5,6) : 1844, Geetegembaentje,
B. - Van de
Duitseweg naar de wijk Getegem.
195. Getegemlos (C 6) : 1844, GietegemLos, B. - Vanaf de Oude Welleweg naar het Arensveld.
196. Getegemmeers (I.onb.) : 1571, 1572, Inden guetegem meers eh, P.,
30 r.
197. Getegemveldeken
(Lonb.) : 1563, jeghens
deen] ghueteghem
merseh, Schp., 40 V.; 1572, up guetegh[em]
ueuieken, P., 41 V.; 1617,
geutegem veLde ken, L., 1 r.; 1702, tgheteghem
oeuièken, west de
watrerleuw,
Gr., 47 r., v.
198. Getegemvijver (C 6) : 1617, oost den geutegem vijver, L., 2 r.;
1702, noort het geteghem vijverken,
suyt de beke, oost den berghe,
Gr., 28 v.
199. Getegemweg (B,C 6,7) : 1844, Geetegemweg,
B.
200. Gijskensmeers (l.onb.) : 1564, Inden gheyskens
merseh, Schp.,
38 r.
Genoemd

naar psn.

Gijs, Gijsken.

201. Goede Zijde (A-F 1-8) : 1617, op de ghóede sijde, L., 1 r.
Erembodegem
wordt verdeeld in het deel Noord-Oostwaarts,
op de rechter
OEver van de Dender (Kwade zijde) en het deel Zuid-Westwaarts.
linker oever
van de Dender (Goede zijde). De Dender vormt de scheiding tussen beide.

202. Goten, ter

(Lonb.) : 1434, l. ter goten aent veken, Affl., 22 v.
203. Gottemeers (G 4) : 1702, gottemers, hetthoff meerseh ende vijver,
suyt de beeke, oost den dender, Gr., 184 r., 49 v., 50 r.
204. 's-Gravenmeers
(Lonb.) : 1432, Inden obsbrouch ... an de mersch
die men heet den bolloc, west waerd tsgraven straetkin, zuud waerd
tsgraven meerseh ... (dit houdme[n] van mijn heere van vlaenderen),
S.J., 3 r.
Meers eigendom

van de graaf

van Vlaanderen.

205, 's-Gra\lenstraatje (l.onb.) : 1371, merssehe ... in obsbroue an sçraven straetkin, S.J., oork, nr 46; 1432, tsçraueti stmetkin,
S.J., 3 r.;
1432, ten hulle bi aelst ... oest waerd gheland tsçraveti straetkijn, S.J.,
7r.
206. Griffierkens (I 3) : 1844, de Griffierkens,
B.
207. Groenstraat (H,I 3) : 1567, up de groenstrate,
Schp., 4 r.; 1571,
1572, up de gruenstrate, P., 20 r., 33 r., passim; id., aende groenstr[ate],
P., 49 r., 62 r.; 1617, ter groender straeten, L., 2 v.; id., (1) den drijhouek, nart den herwech, west de groen straet, zuyt de nienofstraet,
L., 21 r.; id., (2) Lippensbeek. oost de groen straete, L., 22 r.; id., (3)
Cluyserije, ... nart de çroenstraete, L., 319 V.; 1844, Groenstraet,
B.;
Groenst.raet, Kad. K.; 1948, Groenstraai, Kl. - Vanaf de Brusselsesteenweg naar Hekelgem.
Groenstraat en groeneweg
leggen op braakliggend
dat onbebouwd bleef.

wijzen op het gebruik de weg jaarlijks
te ver(groen) land. nl. het gedeelte van de drieledige akker

208. Groenstraatje (I,J 2,3): 1844, 't Groensiraet.ie, B. - Van de
Groenstraat naar de Hoek. - Maakt deel uit van de Groensirtuit.
209. Groenwegeltje (B 6) : 1617, Lippensbeek,
oost het groen wegeLken, L., 23 V.; id., Meulecauter, uost tgroen ioeçeûcen, L., 85 r.
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210. Groeneweg(los)
(C,D 4) : 1844, Groenweglos, B.; 1948, Groeneweg,
Kl. - Vanaf de Geraardsbergsesteenweg
naar de Ninoofsesteenweg. Nu opnieuw Groeneweg,
na zekere tijd Jan Vaeremanstraat
genoemd te zijn.
211. Groene Jager (l.onb.) : 1779, den;:>groenen jaeger, Kast. A., nr 403.
18C eeuwse

herberg.

212. Groot Bos (H 7) : 1571, 1572,up den grooten bosch, P., 23 r., 25 r.,
35 v.;: 1617,grooten ende cleenen boscn, L., 1 v., 16 r., passim; 1642,
opden grooten bosch, D.B.; 1702, Clynen en grooten bos, Gr., 133 r.
213. Groot Stuk (B 6) : Groot Stuk; Kad. K.
214. Grote Helle (B 8) : 1456, l. bij den hove ten broeke gheheeten de
groote heLLe ende cleine helle, W.K., nr 4891; 1473, fief appelle La
grande enfer et la petite enfer, Rek., nr 1068; 1514, de çrocte helle,
W.K., nr 4895. - Zie Helle.
215. Grote Paardenmeers
216. Groteweg
Verschrijving

(1,J 2) : Grooren PaardenmeeTSch,

Kad. K.

(C,D 4) : G7'ooteweg, Kad. K.
voor

Groeneweg.

217. Groenenbrul
Pachthof
den dendere, Gr., 157 r.
Pachthof, eigendom
hof van Hale.

(F 3) : 1702, tgTOenenbrul

van het klooster

te Groenenbriel

pachthof,

te Gent. Hetzelfde

oost
als het

218. Haaltertkouter
(l.onb.) : 1603, de Galghcoutere ... op haeltercoutere, Rek., 61 r.; 1610, Op Haeltercouter, Rek., 3 r.
Bebouwde

partij

in de nabijheid

van Haaltart.

219. Haantjesweg
(B 5,6) : 1844, Haentjes weg, B.
220. Haechsken (l.onb.) : 1434, 1. op ten heffeltere
daer men vaert, Affl., 24 r.
Waarschijnlijk

haag,

dienstdoende

neven

thaechsken

als afsluiting.

221. Hageveld (H,I 3) : 1434, l. opt haghevelt neven tgoet van hoese,
Affl., 21 r., v.; 1457, l. up thaghevelt, Schp., 5 r., 6v.; 1479, ant haghevelt,
Gr., 7 r.; 1571, 1572, up thagevelt, P., 52 V., 55 r., passim; id., UfJ thaechvelt, P., 15 r., 42 r., passim; id., up thaecvelt, P., 46 r.; 1572, up thangevelt, P., 50 r.; 1610, 1. op thaghevelt, Rek., 20 r., 22 r.; 1617, hachtvelt,
L., 2 V.; id., haechvelt, L., 279 r.; 1642, op thagevelt, D.B.; 1844, het Hageveld, B.; 1948, Hageveld, Kl.
Partij

land

door een haag

omtuind.

222. Hageveldrede
(H 3) : 1844, Hageveldrede,
B. - Van de Groenstraat naar het Hageveld.
223. Hamme, ten (l.onb.) : 1380, b. ten ha[m]me, R.H.G.A., 89 r., v.;
1446, b. ten ha[m]me, R.H.GA, 91 r., 92 r.
ccHam (dat. loc. hamme),
« (knierbuiging.
ingesloten
ruimte » » (J. MANSION:
Vo,o,rn. bestanddeelen).
Deze plaatsnaam
komt o.m. voor te Aalst
(P. 1572, 58 v.) , te Moorsel (P. 1572, 18 r.) en te Herdersem.

224: Handbos
Verschrijving

(1 2) : 1844, naer den Handboseh,

B.

voor houtbos ?

225. Handboslos (H 2) : 1844, Handboschlos, B. - Vanaf de Brusselbaan naar de Handbos. - Nu De Boornstrcct.
226. Handsvoetweg
(C 3) : 1844, Handsvoetweg,
B.
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227. Heetdrieseiken
(l.onb.): 1571, lants Int
54 v.; 1572, Int heet drieschveldeken,
P., 54 v.
Heet,
plaats.

heed,

verwant

met

hei

(J.

VERCOULLIE).

228. Heetveld (l.onb.) : 1456, thee[re]mbodeghem
heeten theetvelt, Schp., 1 r.

neetdriescheiken,
Vandaar

P.,

onvruchtbare

over de dendre ghe-

« Een heedveld
kan opgevat
worden
als veld dat vroeger
heide was»
(J. LINDEMANS : Plaatsnamen
in het Aalstersche.
in Med. V la. Top., 1939, 37).
- Komt voor als wijknaam
(Heeusvetdej
te Nieuwerkerken
en als pin. o.m.
te Aaigem (P. 1571/2, 9 v.).

229. Heffelter (l.onb.): 1434, l. opten heffeLtere neven thaechsken
daer men op vaert, Affl., 24 r.; 1434, 1. op den huffeLteTTe, Aff1., 23 v.;
1457,1. up den effeLtee[re), Schp., 3 r.; 1457, 1. onder deen] heffeLtere
neve[n] den ke[m]penee[re],
Schp., 11 v.; 1564, upden eiieiterre,
Schp., 97 r.
Volgens J. MANSION is huftel een bijvorm van « heuvel»; volgens J. LINDEMANS (Pl. en Psn. in Oude Cijnsboeken,
blz. 21) kan huffel of offel niet
« heuvel» betekenen,
maar is ongetwijfeld
een naam voor laag, nat weiland.
Hij stelt voor er een afleiding in te zien van ouwe, « weiland aan een waterloop», met het diminutiefsuffix
-el (? ). - -teer, -ter wijst op een plant- of
boomnaam. zodat een verschrijving
voor (h) esselter, asselter, « hagebeuk » niet
uitgesloten
is.

230. Heilborre (E 3) : 1446,1. up den heyLborre up de molecoute[r],
91 r.; 1431, ten HeyLborne, Gr. Cart. r- 54.
231. Heinacxmeers
(H 5) : 1491, maymeersch gheleghen ter cappellen
gheh. de Heinacxmersch,
Gr. O.
232. Heinbroek (K 6): 1434, 1. opt heynbrouc...
aen den Diepen
merchs commende, Affl., 22 r.; 1563, upt heimbrouck, upt heinbrouck,
Schp., 8 r., 32 v.; 1571, 1572, lants up theynbrouc, P., 19 v.; id., 1. up
theydenbrouc(k),
P., 19 v., 21 r., passim; 1617, Theuenbrouck,
den
wijnhof. de pels e[nde] ten boseh, oost dej n] bouckhaut .berch, zuyt
de prochie van hekelghem ... , L., 2 v., 232 r.; 1642, op desps achter eyenbrouck, D.E.; 1809, Hienbroek, Kad. K.; 1844, het Eynbroek, Heinbroek, B.
Fn.

?

steven

vander

heyen

(Schp.

1567. 5 v.):

233. (H)Einbroeklos
(J.K 6) : 184.4, Eynbroeklos,
B. - Vanaf het gehucht ten Bos naar het Heinbroek.
234. Heinbroekweg
(K 6) : 1844, Heynbroekweg, B.
235. Heinten (Lonb.) : 1571, 1572, Int heynten, P., 41 r.; 1572, Int heinten, P., 35 v.
236. Heiveldeken
(A 8) : 1617, Theyveldeken,
ter heyenveldeken,
L.,
1 v., 35 v.
Hier veldeken

verbonden

aan het hof ter Heiden.

237. Hekelgemstraat
(K 6) : 1434, 1. gheleghen ter hekeLghem strcte,
Aff1., 24 r.; 1844, HekeLghemschenweg,
B.
238. Helle (B 8) : 1446, up de heLle metten hende aen de wilghe strate,
... achter de biest, R.H.G.A., 90 r., 93 r.; 1405 veld gheheten de helle,
Rek., nr 1064, 6 v.,; 1431, lands ende heet de HeLLe, Gr. Cart. fo 54;
1571, 1572, 1. 1Lp de Helle, P., 7 r., 30 v., passim; 1617, helle, L., 1 v.,
26 v., passim; 1642, de heLle, D. B; 1702, de helle, Gr., 123 r.; 1844,
d' Helle, B.; «ueu« Kad. K.
J

Helle = « helling; steilte; kuil» (VERDAM) . Vandaar ook een hellende partij. - Deze plaatsnaam
komt -o.m. voor te Aalst (R.H.G.A., 138{), te Haaltert
(Schp. 1483, 73 r.), te Iddergem en te WeUe (P. 1571, 16 v.):

(B,C 7,8) : 1844, Heûebaen,

239. Hellebaan

B.

1/ (B,C 7,8) : 1844, HeIleweg, B.; HeIleweg, Kad. K Vanaf het hof ter Wilgen naar d'Helle.
..
2/ (A,B 7,8) : 1844, HeIleweg, B. - Vanaf de Dries ter
Joden naar d'Helle.

240. Helleweg

(A 6) : 1571, 1572, lants up therrenthout, P., 40 V.; id.,
P., 24 r., 41 r.; 1617, mersschen Int herrenthaut. L.,

241. Herrenthout

int herenthout,
146 v.
Heren-,

haagbeuk,
met -t, collectivum
standdeelen). Vandaar haagbeukenbos.
werkerken.

herent (J. MANSION : Voorn. beToponiem o.m. te Haaltert en Nieu-

(H 3) : 1459, l. upten hovel, Schp. 24 V.; Heuvel, Kad. K;
Heuvel, Kl.

242. Heuvel
1948,

243. Hlnnenbezenwegal

(H 2) : 1844, Hinnenbezenwegel,

B.

H innebees, dial. voor framboos.

(B 4) : 1571, 1572, Int hinnensvelt,
P., 23 r., 41 r.;
1617, hinnensvelt, Lokervelt, Osselen dries ende claterboseh, noort
tschependom van aelst, oost de galgeauter achter de venne, zuyt den
herweeh, west den dreve, L., 1 V., 38 V.; 1702, het Innensvelt, Gr., 80 r.;
Hinnenveld, Kad. K.
.
244. Hinnensveld

Hinnens,

genitief

van bezit, voor Hennen,

Hannen, Jan.

(I 2) : 1617, den hauck, L., 1 V.; 1844, na er den Hoek, B.;
Hoek, Kad. K
245. Hoek

Als wijknaam - alleen of in samenstelling
tert, Hof'stade, Gijzegem en Kerksken.

-

zeel' verspreid,

o.m. ~e Haal-

(l.onb.) : 1434, l. in de holenbeke neven Robbreehts
mersch, Affl., 21 r.; 1571, 1572, lants Inde hoelbeke, P., 17 r., 42 r., passim; 1610, broucx Inde tioeïoeke, Rek., 20 V.; 1617, holbeke, L., 2 V.,

246. Ho(e)lbeek
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1'.

Hoei, hol, « beek met diepe bedding ». Zeer verspreide
pln .. o.m. te Haaltert,
te Denderwindeke
(P. 157f, 9 1'.). te Moorsel (P. 1571, 30 v.) en St-LievensHoutem (P. 1571. 19 v.).

247. Ho(e)lbekebroek
46 v.

(l.onb.) : 1571. 1572, Inde hoelbeke

broue, P.,

248. Hoenderveld
(l.onb.) : 1457, lants up thoend[erJvelt, Schp., 8 V.;
1571, 1572, lant Int hoendervelt, P., 15 V.; 1642, l. op hoendervelt, D.B.
Te Markegem

249. Hoentje

komt

(B5)

er een Hoendermeers

: 1844, naer 't Hoentje,

(Rek.

1405, nr 1064, 31 v.) voor.

B.

(B 5) : 1844, Hoeru.ieslos, B. - Vanaf de Geraardsbergse steenweg naar het Hoentje. - Nu Kioosterstrtuit.
251. Hof ter Borcht (G 4,5) : 1434, te Watervenne op den baTch, Affl.,
21 V.; 1458; up tgoet ter boren, Schp. 22 V.; 1514, tgoet vander borch,
W.K., nr 4897; 1546, tgoedt ter barch, W.K, nr 4913; 1571, 1572,
W(ille)m van Langenhove fs. Jans hout in pachte van Joncvr. margriete van Mastamy ende Joncheer Steven Coutreau haeren sone een
behuyst paehtgoet ghenaemt th of ter borchtgr. In winnende Landèn

250. Hoentjeslos
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ende meerschen XXVI bunderen, dan of de XV bunderen gheleghen
zijn onder Welle, P., 1 r., 64 V.; Hof ter Burght, Kad. K.
252. Hof ten Broek (B 8): 1456, bij den hove ten broeke, W.K.,
nr 4891; 1757, het goed van het hof ten Broucke, Schp. Hofstade.
Hof te Denderhoutem, op de grens van Erembodegem. Gaf naam aan het
Broekveld.

253. Hof van Ginderomme (G ,~): 1344, ... van den huse van Griuuieromme, Trés. Ch. F1.; 1537, leen ... behuyst plach te zijne gheheeten
thof van ghinderomme
of thyssche, W.K., nr 4911.

Ook te Bekkerzeel was er een hof en leengoed gen. het Hof van Ginde-romme.
Van uit het dorpscentrum gezien lag dit hof « daar omme», de draai van de
straat, « de straat om».» (J. LINDEMANS: Hand. Topon. en Dialect., XXI,
1947, blz. 221). - Te Erembodegem waarschijnlijk gelegen in een bocht van
de Dender.
254. Hof ter Hage (E 6) : 1405, thaf gheheten ten haghe.
gheleghen
tussce der herstrate gaende te nieneve ende der landeghem strate,
Rek., nr 1064, 6 V.; 1448, In de orochie van eermboyghem ... voer thof
terhaeghen ... aende heerstrate alsmen gaet van Aelst te Welle waert,
Rentenboek van de kerk van Lede, 19 r.; 1473, environ X bon. appelle
tgoed ter haghen, Rek., nr 10G8; 1510, goede en have ter Haghe in
Erembodegem, Sehp. Aalst, fo 17; 1515, thaf gheheeten ter hagen groot
wesende 10 B. 1.... tusschen die heerstrate gaende te nineve waert
ende den landeghem strate oft putte, W.K., nr 4902; 1546, th of ter
hagen, W.K., nr 4912; 1571, 1572, W(ille)m van Langenhave fs. Jans
hout in paehte van de sone Steven van Jonevr. margr. van Mastamy ...
eer+ behuyst pacht goet ghenaempt thof ter haghen ... groot zijnde In
winnende lande ende meerseh XXV bundere, danof de drie bundere
gheleghen zijn up Welle, P., 1 c.: 1591, thoff ter haghe, W.K., nr 4933;
1603, thof ter haeghe, W.K., nr 4937; 1603, ter tuiçhe«, Rek., 31 V.; 1617,
thaf ter hagen, L., 2 r., 122 r.
Het Hof ter Hagen was, volgens het boek met den haire (1491), de zetel van
de « waerhecJ.e»(fo 189 r.). - Ter Hagen komt voor als wijknaam te Moorsel
en te Hillegem. Te Opwijk was er een Hof ter Hagen (111' 452).
255. Hof ter Hagenveldeken
(E 6) : 1617, th of ter hagen ueldeken, L.,
149 r.; 1702 het thaf te7' Aeghen veLde ken, suyt gottemers ende groenenbrul, noort ende west den dreve, oost den herwegh, Gr., 48 V.,
«

49

V.,

50

1'.

Grond verbonden aan' het hof ter Hagen.
256. Hof te Ha!e (F 3):
1362, stede en [de] erve ter hallen, S.J.,
oork, nr 28; 15e E., Hand van hare, S.J., nr 9, 1; 15e E., m. ter allen up
de beke, Hosp. Aalst, oork.; 1405, vande goede thaie, Rek., nr 1064, 7 V.;
1418, Int hof te hale; goet dat meen] noumt Thale, Gr., 28 v.; 1432,
tgoet van hale, S.J., 1 V., 2 V., 3 1'.; 1436, van den hove t.Htile, Gr., 0.;
1436, het gaed van Hale te Eremboàeghem, Gr. 0.; 1441, voor thaf te
Hole, Gr. Cart., fO 35 V.; 1479, va[n deen] hove thale, Gr., 1 r., 9 r.;
1525, thof van Hale, Gr. 0.; 1567, Int hof thaLe, Schp., 32 v.; 1571, 1572,
Pieter van der elst, erfmeyere hout in paehte van Mevr. van den gruenenbriele een pachtgoet geh. thaf tale groot in grande onder landt
e[nde] meerseh metgaders een thiende daer aen c1evende haer bestreekende binnen de voorschr. prochie tsi[aers] voor 45 P. gr. In ghelde,
15 saeken terwen aelstersche mate, Drie gendsehe sa eken erten, twee
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ghendsche sacken boonen, In cleene rente XII schell. 6 gr. heeft bovendien gegeven up een [en] termijn van IX jaeren tzijn[en] aencom[m]ene ten wijngelde 50 P. gr. comt sj. 91 P. 16 ScheIl 6 gr.; 1578,
het hof van Hole, Gr. 0.: 1603, T'hof t'hale, Rek., 31 v.
Simoen van Hale - vanwaar de naam van het hof -. Jans sone van Mirabel
(of de Mirabello),
rentmeester
van Brabant
en ontvanger
van Vlaanderen.
omstreeks
1325 ruwaard
van Vlaanderen.
stichtte in 1341 (n.st.) het klooster
ten Walle en de abdij van den Groenenbriel
te Gent. Hij schonk aan deze
stichting
o.rn. de tienden welke hij bezat te Erembodegem.
tien Doornikse
ponden waard zijnde, en het hoger vermelde hof.

257. Goed ter Esserbeke (I 7): 1473, Fransoys
fief... tgoed ter hesscherbeken, Rek., nr 1068.

de Vremde tient en

258. Goed van Hoese (l.onb.) : l434, tgoet van hoese, Affl., 21 r., v.;
1603, opde hoesercoutere, Rek., 32 r., v.
Genoemd

naar fn.:

Heinricx

259. Goed van der Hoeven
W.K., nr 4928.

van hoese, Afft., 21 v.

(l.onb.):

1570, tgoedt

vander

hoeven,

260. Hof tvsse (G 4) : 1431, tland van JIijsche, Gr. Cart., fO 54; 1432,
tgoet thijssche, S.J., 1 v.; 1457, vand[en] have van yssche, Schp., 8 v.;
1514, leen.. vijf bundre ... plach behuust te zijne gheheeten thof
thyssche ... lancx der dendere tot an tgoet vander borch, W.K., nr 4897'
1537, tho] van ghinderomme of thyssche, W.K., nr 4911; 1546, een onbehuysde stede ghen. thof tyssche, W.K., nr 4913.
Genoemd naar de Beiers van Yschê, die het hof van Ginderomme
zeel in eigendom bezaten?

te Bekker-

261. Hof te Lambroek (I 6): 1405, den goede te lambrouc, Rek.,
nr 1064, 7 r.: 1430, den goede te lambrouc, W.K., nr 4884; 1457. de goede
te lambrouc, W.K., nr 4893; 1524, voor thof te lambrouck, W.K., nr 4909~
1554, thof te Lambroek, W.K., nr 4917; 1563, Inde duytstrate, deen zijde
tgoedt van Lcrnbrouck, Schp., 42 v.
262. Hof te Lokere (B 5): 1446, 1. neiiens
den have te loquere,
RH.G.A., 91 r.; 1457, den Have ten Loeckerne, RH.G.A.; 1461, achter
tHof van Lokeren, Schp. Aalst; 1470, bdchten tH of van Lokeren, Schp.
Aalst; 1571, 1572, Adr. de Dier fs Eloy houdt In pachte van Adr. de
Pape fs Hcx het goet te Lokere ti[ae]rs voor XXXIlIl P., P., 1 v., 12 v.;
1473, la Court de Loket-ne, Kast. Aalst; 1617, thof te loker, thof teEr]
loker[enJ, L., 20 r., 146 v.; 1702, het thoff te loeckere[n], Gr., 116 r., v.;
1723, het hof te lokeren, RO.; 1844, t' Hof te Lokeren, B.; Vm.
« ... Ioker ... afleiding met suffix -er van loke, afsluiting; dit woord verstaan
als « voorwerp dat dient om een toegang af te sluiten », dus een oud synoniem
van belle, balie, stichel, veken en dergelijke.»
(J. LINDEMANS,
Med. Vla.
TOp., 1939, 35). Het geslacht van Lokere wordt reeds vermeld in 1343:
Danel van Lokerne (Tres. eh. de Fl.): in 1457, joncvr, tgriete van loquere
(Schp. 10 v.).

263. Hof te Lokerenstraat : 1/ (B 5) : 1844, tHof te Lokerenstraet,
B.
- Nu Dreefstraat.
2/ (B 5) : 1948, Hof te Lokerenstraat,
Kl.
- Nieuwe straat, die de naam ontving van de oude Hof ter Lokerenstraat.

le3

264. Hof ter Visserijen (l.onb.): 1473, Henry van Leeuwe tient en
fief... tgoed ter Vysscherien, Rek., nr 1068; 1524, aend[en] dreve van
deen] hove ter visscherien, W.K, nr 4909; 1558, van [den] goede ter
visscherien, W.K, nr 4918; 1571, de Weduwe van Joos Straatman
houdt in pachte van franchoys van Leebeke het hof ter vischerijen
groot XXIII dach[wanJt, P., 17 r.; 1572, het hof ter uischerien, P., 17 r.;
1571, 1572, Int goet ter vischerijen, P., 52 v.
Het geslacht
RS.E., 42 1'.).

ter visscherien

komt

reeds

voor in 1295: beatrix piscator

(B.,

265. Hof ter Wilgen (C 7) : 1473, Johan vander Looven tient en fief ... ,
appelle en flamenc tgoed ten Wulghen, Rek., nr 1068; 1479, de stede
van deen] Wilghen, Gr., 1 v., 2 r.; 1554, thof ter Wilg hen, W.K, nr
4916; 1844, Hof ter Wilgen, B.
In het testament
van de Mirabello, bij de stichting van het klooster van
Groenen Briel, op 15 Jan. 1346, wordt Goessine van den Wilghen vermeld; in
een Vlaamse oorkonde van hetzelfde klooster komt deze naam voor als Goessin
uten den Wulghen, wat wijst op het bestaan van dit hof reeds in het jaar 1369.
- Ook te Haaltert bestond er een hof met dezelfde naam.

266. Hof ter Wilgenstraat
Vanaf de Dries-ter-Joden

(B,C 7) : 1948, Hof ter Wilgenstraat,
tot het hof.

Kl. -

267. Hofland (l.onb.) : 1571, 1572, Inden hoflandt, P., 25 r.; 1571, Int
noiumi, P., 52 r.; 1617, hoflant, L., 1 V., 40 r., 143 V.; 1642, 1. op den
berch Jeghens thoflant, noort oost den meu1enwech, D.B.
Land, meers, veld, behorende

bij een of ander

groot hof.

268. Hofmeers
(l.onb.) : 1424, rh. Inden hofmeTsch over deen zijde ghe1ant der cuere[n]goedt van herenbodeghem, W.K, nr 4907; 1570, leen
ter Esscherbeke genaempt den hofmeerseh ... tgoedt vander hoeven
op de west zijde, W.K, nr 4928; 1571, 1572, 1. Inden hoeimeersen.
P.,
19 v., 63 V.; 1611, inden hoffmeersch, W.K., nr 4939; 1700, den hofmeirsch, D.B.
269. Hofl/eld (C 6) : 1617, opt hoffvelt nart de damstraet,
veld, Kad. K
270. Hofveldlos
(G 4,5) : 1844, Hoioeuiios,
naar Welle.
271. Hoge Berg (l.onb.) : 1610, 1. opd[en]

B. -

L., 44 r.; Hof-

Van de Burchtstraat

hooghen beTch, Rek., 21 r.

272. Hogeweg
(G,H 3) : 14e E., ten hoghen weghe, Hesp. A, nr 67, 6v.;
1380, ten Hoeghen weghe ... darmen gaet taffelghem waert, R.H.G.A;
1446, ten hoghe weghe, R.H.G.A, 93 v., 941'.; 1458, ten Hooghenweghe,
Schp., 18 r.; 1459, up deen] hooghe[n] wech, Schp., 24 r.; 1563 up den
hoog he wech, Schp., 38 v.; 1571, 1572, up den hoogenwech, P., 17 V.,
20 r., v., passim; id., ten hoog he uieçne, P., 44 r., 45 r., passim; 1571,
up den hoogenberch, P., 52 V.; 1617, ten hoogenwege, zuyt den hoogenwech, L., 2 r., 150 r., passim; 1642, m. op den hooghenwegh, D.B.; 1844,
Hoogenweg, B.; 1948, Hoogeweg, Kl.
Hogeweg, zelfde betekenis als Hoogstraat, nl. een belangrijke
weg, meestal
de voornaamste
straat van het dorp. Hier tevens klimmende weg. - Komt als
fn. voor in 1295: marg. ux. ras[onis] de hoeweghe (E. R.S.B., 42 r.):
HOFSTADE.

Jozef de Brouwer.
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De Bossen

. het Land van Aalst

In

V. Gi jzegem (1)
A. Bossen.
a. Hout:
BOEKHOUT : Bochout, Rek. 1473.
Boc = « Boek, beuk».
STRIJDHOUT : tstrijhout,
tstr ijthaut,
P. 1571;
op het strijthaut. Schp, Hofstade, 1741.
VERJUUSHOUT:
aen Verjuushaut.
P. 1572.
VeT (= vrouw) Juus (Jutte?)
hout.

het

strijdthaut,

M. 1680;

d, Bos:
A BOS: b. gheh. den Aboseh,
P. 157l.
Bos van het goed ter A.
BERKBOS : Bete irckbosch,
P. 1571, 1572.
BOS: fief appelle le bois, Rek. 1473.
HAMBOS : 1. gen. den Hamboseh, M. 1680.
Ham = « kromming».
HANS VAN DAMBOS : b. gen. Ans van Dam boseh. M. 1680.
HEIDEBOS : d hijde Boseh. M. 1680.
HEILIG GEESTBOS : H. geest Boseh. M. 1680.
HELLENBOSJE
: het hellen bosseiken.
M. 1680: b. gen. Deldenboseh.
Sehp. Hofstade, 1775.
KANABOS : Canabos, B. 1842.
KERKBOS : den kerekenboseh.
M. 1680: den Kerekeboseh.
D.B. 1760.
MOLENBOS : 1. gen. den meulenboseh.
M. 1680.
MOLENDIJKBOS
: b. ben. den mulendyckboseh.
D.B. 1600.
PAISTOORSBOS : aen den passtoorsbosch.
den passtorije
bosch. M. 1680;
b. gen. pastoorsboseh,
D.B. 1762.
RAEBOS: b. gheh'. den raeboseh, P. 1572. M. 1680: Raud boseh. B. 1842.
RIJBELSBOS : b. gen. Rijbelsbosch.
Schp. Hof tade. 1774.
Fn. De RijbeL
SPECHTBOS : b. Inden spechtbosch. P. 1571; b. gen. den Speeekboseh,
Schp. Hofstade, 1773.
Specht = « plaats waar een spek (= bruggetje)
is».
VELDENBOS : den Velden boseh, M. 1680.

B. Struikgewas.
a.

Haag:

ERINK HAAG: Derinc heghe, Rek. 1473.
LANGE HAAG: langhe haghe, P. 1572.

C. Boomsoorten.
BE.RKBOS, zie A. d. 2.
BERKVELD ; Berkvelt,
kaart 1680; 1. ghen. het
nr 19, 1724.
BOEKHOUT. zie A. a. 1.
ELSTMEERS:
Inden Elstmeerseh,
P. P. 1572.

Berckveldt.

Mespelare,

(1) Gebruikte
afkortingen:
D.B. = Dekanale bezoeken (Dekenij Aalst);
M.
Meetboek
(Gemeentehuis,
Gijzegem) ; P. = Penningboeken
(Sa. Gent) ;
Rek. = Rekenkamer,
nr 1068 (Ra. Brussel);
B. = Atlas van de Buurtwegen.
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HASSELTVELD : up thasseltvelt,
P. 1571, 1572.
« Plaats waar hazelaars
groeien ».
Volgende toponiemen,
waarin boomsoorten
worden
op een grensaanduiding
:
DORENMEERS:
Inden
Dooren(t)meersch,
P. 1571,
mersch, M. 1680.
DORENT : Veldeken ghen. den doorent, P. 157l.
KLERE LINDE: 1. ghen. de clere linde, P. 1571, 1572.
Cte re = « klaar », vandaar « schoon ».

aangegeven,

wijzen

1572;

dooren

den

D. Ontbossing.
a.

Rode:
REUKEN:

b. ghen.

trueken,

P. 1571; b. gen. het Reueken,

M. 1680.

c. Brand:
BRANDDRIES : ande Brantdri(e)s,
dr iesch, D. B. 1727.

VI.

M. 1680;

pJantagie

ghen.

den brandt-

Herdersem (1)

A. Bossen.
a.

Hout:

ESSENHOUT:
theessehenhout,
Wet. 1430; tessehenhout.
Wet. 1430, 1513,
Rek. 1473, P. 1571, 1572;, de Esschenhautdreve.
Straatschouwing.
1764
Esschenhout
dreve, B. '1845.
b.

Lo:
BEUKELINK:
den grooten Beukelinek.
den c1ijnen Beukelinck,
B. R. 1650.
« Het perceel waar een beukenbos
(= beuk + 10) was ».
LOBROEK : Inden Loobrouc, P. 1571, 1572; Loobroucveldt,
P. 1571, 1572;
Loebroekxveldeken,
D. B. 1654.

d. Bos:
ABEELBOS : oost den abeelbosch. B. R. 1650; Abeelboschwegel,
B. 1845.
BOS: terr Bossche, P. 1571, 1572, K. R. 1666.
BOSSEKENSMEERS
: Inden Bossekensmersch,
P. 1571, 1572.
BOSKANT : Boschkant,
B. 1845.
GOTBOS : t' gotbosch. de drij Gotenbosschen,
B. R. 1650.
HEIBOS : Hey bosch , Rek. 1568, weeden gheh. den heijbosch, P. 1571, 1572.
HOUWBOS : met den hauwbosch. B. R. 1650.
LAUWERBOS : weeden gheh. den Lauwerboseh.
P. 1571, 1572.
MONNIKHOFBOS
: t' muninekhofboseh,
B. R. 1650.
POELBOS : w. gh'eh. den Poelboseh, P. 1571, 1572.
SAELDERBOS : b. in den Saelderbosch,
P. 1571, 1572; saelders bosch, K. R.
1666.
Saelde = « zegen, beminnelijkheid»
(Ver dam).
VONKENBOSBAAN
: Vonkenbosehbaan,
B. 1845.
ZIJPENBOS : item de Zijpe..
lant, wijde, maar geen boseh, dewelcke geroijt is ende nu wijde, doch behoudt
de naam van boseh, D.B. 1709;
tegen den Zijpenbosch, D.B. 1744.
ZURENBOS : den surenboseh, B.R. 1650.
(1) Gebruikte
= Atlas

afkortingen:
D. B. = Dekanale bezoeken (Dekenij Aalst) ; B.
van de Buurtwegen
(Gem. Her dersem i ; P. = Penningboeken
(Sa. Gent) K. R. = Kerkrekèningen;
Wet. = Wetachtige
kamer, nr 4995,
nr 4996 (Ra. Brussel), Rek. = Rekenkamer,
nr 1068, nr 18744 (id.) ; B. R.
= Beda Regaus, die de goederen
der abdij van Affligem,
naar oude
handschriften,
collationeerde
(Abdij Affligem).

In

B. Struikgewas.
a.

Haag:
HAAG BUNDELS : d'haeghe bundels, B.R. 1650.
MEERS HAAG : w. gheh. de Mershage, P 1571; de mershaghe,

d. Stokt:
STOKT:

up Stoet, P. 1571. 1572; Stokveld,

P. 1572.

B. 1845.

e. Wijmen :
WIJMEN

c.

: bogaert

gen. de wij men, P. 1571, 1572.

Boomsoorten.
ABEELBOSWEGEL,
zie A, d. 1.
ELSBOCHT : den Elsboeht, E.R. 1650.
KIJST: in DeIst, P. 1571, 1572.
ESSENHOUT, zie A, a.
Boomsoórtentoponiemen,
die veeleer wijzen op een grensaanduiding
:
BIJLBOOM : op den Bijlboom. B.R. 1456; up den Bijlboom. P. 1571, 1572;
op den Bijlboom naest Wiese, K.R. 1664.
« Boom waarin
dool' een teken de eigenaar
wordt aangeduid » (?).
J. Vercoullie
schrijft
immers:
« Bijlbrief..
naar het oud Germaans
recht werd de inbezitneming
van een voorwerp voltrokken
als de nieuwe eigenaar er met een bijl een of ander teken in hakte » (Et. Wb.):
- op den clynen bijlboom, D.E. 1709.
LINDE. bij de linde, P. 1571, 1572.
TWEE EIKEN: ande Ir eecken, P. 1571, 1572.

D. Ontbossing.
a. Rode:
ROT: op trot, Wet. 1430; opt Rot, Wet. 1513; up Rot, P. 1571, 1572; op Rot,
K.R. 1660; 't Rot, B. 1845.
RUE: m. gheh. den Rue, P. 1571, 1572.
d, Houw:
HOUW: weede gen. d'auwe, Schp. Hofstade, 1652.
HOUWBOS : met den hauwbosch, B.R. 1650.

VII.

Hofstade (1)

A. Bossen.
a. Hout:
EEKHOUT,
HOUTBOS.
c,

cfr nrs 176, 177.
cfr nr 287.

Vorst:
FOREEST, cfr nr 199.
GROTE EN KLEINE VORST, cfr nrs 220 en 373.

d. Bos:
BACKERSBOS,
cfr nr 28.
BOS, cfr nr 8l.
BOSSELINGENMEERS,
cfr nr 84.
BOSSELKEN.
cfr nr 85.
(1) De nummers
Brouwer.
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verwijzen

naar

« De Toponymie

van Hofstade

», door J. de

BOSVELD, dl' Dl' 86.
CIJNSBOS, cfr nr 117.
DELFBOSJE,
dl' nr 128.
DRINKELINGBOS,
cfr nr 163.
EEKBOS, cfr- nr 175.
EEKHOU'l;'BOS, cfr Dl' 177.
EEKHOUTERENBOS,
cf'r n r 180.
EUVERENBOS,
cfr nr 190.
EVERSPUTTENBOS.
cfr nr 194.
HONDSBOS. cfr nr 272.
HOOGBOS, cfr nr 273.
HOUTBOS, crr nr 287.
HOUWBOS, cfr nr 288.
KRAAIDRIEISBOS8EN,
crr nr 408.
LEDE GEESTBOS, cfr nr 430.
MEERBOS. cfr n r 459.
MOORDENAARSBOS,
dl' nr 508.
NEDERBOS, cfr nr 516.
NEDERHAESEBOS.
ctr nr 518.
PAPENBOS, cfr Dl' 552.
PASMANSBOS,
cfr nr 558.
SERSBOS, ctr nr 618.
SIEDSEBOS. cïr nr 619.
SNEPBOS. cfr nr 640.
SNIJBOS. cfr nr 641.
STEENBERGBOSSEN.
cf'r Dl' 662.
STEENBOS, dl' nr 663.
STUIKTE BOSSEN, ctr nr 676.
TOLLINSBOS.
cfr nr 682.
- Groot Tollinsbos, cfr nr 214.
- Klein Tollinsbos. cfr nr 378.
VEENBOSSEN.
cfr Dl' 699.
(s)VREMDENBOS.
cfr nr 734.

B. Struikgewas.
a,

Haag:

LANGE
b.

HAAG,

crr nr 423.

Horst:

HORST. 'cfr nr 283 ..
- Achterste
Horst, cfr rïr 6.
- Voorste Horst, cf'r nr 724.
- Ned erhu rs t, cf'r n r 519.

d. Stokt:
STOKT, cfr nr 670.
ANDER STOKT, cfr nr 16.

C. Boomsoorten.
EEKBOS. cfr nr 175.
EEKHOUT. cfr nr 176.
EEKHOUTBOS.
cfr nr 177.
EEKHOUTE.RENBOS.
cfr nr 180 .
. Toponiemen
van boomsoorten,
DOREN, cfr nr 146.
EKEN (Ter), cfr nr 184.
KLUISLINDE,
cfr nr 384.
KRUISABEEL.
cfr rir 415.
LINDE, cfr Dl' 438.
- Lindeveld,
cfr nr 441POPULIER,
cfr nr 572.
SNORREWILG,
cfr nr 643.

die

wijzen

op een

grensaanduidirig

:
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D. Ontbossing.
a. Rode:
DUIVELSROT.
cfr nr 169.
EVENSROT, cfr nr 193.
HERENSROT
Cs), cfr nr 245.
HERINCXROT,
ctr nr 247.
HORIKS- of JORISROT. cfr nr 28l.
RODEKEN, cfr nr 595.
ROT, dl' TIr 602.
- Achterste rot, cfr nr 9.
- Voorste rot, cfr nr 727.
ROTVELD. cf'r TIr 605.
b.

Houw:
HOUWBOS, cfr nr
HOUWBROEK,
cfr
HOUWKEN, cfr nr
LEDE HOUWKEN,
TORENSHOUWKEN,

d.

288.
nr 289.
290.
cfr nr 43l.
cfr nr 688.

Laar:
BABBELAAR,

cfr TIr 23.

VIII.

Lede (1)

A. Bossen.
a.

Hout:
EEKHOUT:
bi den Eechoute, Rent. K. 1448.
STEENHOUT:
steenhout, V. 1384.

d. Bos:
A.RENSBOS : Arensbosch,
M. 1695.
BAMBOS: inden bambosch. C. 1451, P. 157l.
« Bos. waar rechtspraak
werd gehouden ».
BEERBOS : 1. gheh. den Beerbosch, L. 1500.
Beer = «modder ».
BEGIJNENBo,SJE:
op een bosschelkijn
heet beghinen bosschelkijn,
C. 1451BELLAARDBOS:
Bel laertbosch,
M. 1695.
Bos nabij de Beltaard (= « plaats waar een belle, afsluiting
is »).
BERKBOS : bosch ghen. den berckbosch.
M. 1695.
BERTELSBOS:
bosch ghen. Bertelsbosch,
Q. 1799.
Psn. BerteL, « Bartholomeus
».
BEUKBOS : b. gheh. den beuck, b. gheh. den beuckbosch,
P. 1571; Beukveld. Kad. P1.
BOCXBOS:
b. in Bocxbosch, P. 1571.
Fn. De Boc.
BOOMBOS : inden Boombosch, Rent. 1700.
BORCHMANSBOS:
aen Borchmansbosch,
V. 1455.
Fn. Borchmans.
BORGGRAVENBOS
: sBol'ghgraeven
boseh. Rent. K. 1598.
(1) Rent, K. = Rentenboek
van de Kerk (Kerkarchief
Lede); Rent. = Rentenboek van de H. Geest (Gem. A., Lede); Q. = Quoteboek
(id.); M. = Metingboek
(id.) ; C. = Cijnsboek
(Ra. Gent); Kad. Pl. = Kaarten
van het
Kadaster,
1938 (Gem. A., Lede); P. = Penningboek
('Sa. Gent); E. = Atlas
der buurtwegen;
V. = Stukken van de abdij van Vorst (Ra. Brussel, K.A.
nrs 7335. 7392); R.H.G.A. = Rentenboek
van de H. Geest te Aalst (Sa.
Aalst); H.G. = Rekeningen
van de H. Geest (Gem. A., Lede); L. = Lenen
van het leenhof (Ra. Gent); D.E. = Dekanale bezoeken
(Dekenij, Aalst) .

lH

BOS: den Bossche, Rent. K 1448; up den bosch. H.G. 1462.
- b. Inden Achtersten
bosch, P. 1571.
BOS VAN BRAKE : Bossche van Braecke dat men nu noemt de braeckenhaghe, Rent. K 1690.
BOS TEN DALE: Bossche ten daelle. Rent. 160!.
BOS VAN TUSSENBEKE : Bosch van tusschenbeke.
Q. 1776.
BOSKATENBOS : west den boscaeten bosch. M. 1695.
« Bos nabij het Buscouterveld
».
BOSPLAS : 1. gen. den Boschplas, Schp. Hofstade. 1763.
BOSVELD : up bosvelt. P. 1571; opt Bosehvelt, Rent. 160l.
BRAAMBOS:
noordt den breemenboseh.
KG. 1753; Braembosch,
B. 1844.
BRUYNENBOS : Bruynenboseh,
KG. 1796.
DAALBOS : b. gheh. Daelbosch. P. 1571.
DENDERMONDSE
BOS: Dendermondsehenboseh,
M. 1695.
DRIESBOS : Driesboseh. V. 1455.
EGAELBOS : Egaelboseh, M. 1695.
EIKBOS: Inden eeckbosch, P. 1571; Eykbosch, M. 1695.
ENGELBOS : Engelboseh, B. 1844.
ESBOS: Eesbos, P. 1571; hesbosch, Rent. 1598.
GEMENEN BOS: Gemeenenbosch,
P. 1571.
« Bos in bezit van de gemeenschap ».
GEUZENBOS : Geusenbosch,
M. 1695, Q. 1712.
GROOTENSBOS : op grootterts Boseh, M. 1695; partije gen. grootens bosch,
Q. 1730, Q. 1794.
GUMSIJNEN BOSJE: In gumsijnen boss elk en, P. 1571.
HAECKBOSJE
: Haeckbosselken,
M. 1695.
H. GEESTBOS : H. g eestbosch. Rent. K 1598.
HEINDRIXBOS
: Heindrixbosch.
Rent. K. o. 1650.
HEMERIJCKBOS:
aen den herneryck bosch. Rent. K 1598.
HOEK BOSJE: het hoeck bosseiken. Q. 1733, 178l.
HOGEBOS : Hoogenboseh. B. 1844.
YSERMANBOS:
OOS! den Ysermanbosch.
M. 1695.
Fn. Ysennan.
JEZUIETENBOS:
de' iesewiten bosch. M. 1695; den Jesuiten Boseh. Q. 1792.
~AIGNIENBOS:
b. gheh. den calangnienboseh.
P. 1571; de Callaguien
bosch. M. 1695; den Calaignen boseh. Q. 1757.
« Omstreden
bos ».
KERKBOS : De kereken bosch, K.R. 150l.
KEULENaOS:
gen. den Keulenbo eh. M. 1695.
CLODDENSBOS : Cloddensboseh.
M. 1695.
KOEBOS : Coeboseh. P. 1695.
COELENSBOS:
Coelens bosch. P. 1571.
KOEWEEBOS : Inden Coeweeboseh. P. 1571.
CORNELISBOS:
Cornelisboseh,
P. 1571.
KOUTERBOS : Cauterboseh.
M. 1695.
CURENBOS : Curenbosch,
D.B. 1664.
CUYTENSBOS:
Cuytensbosch,
M. 1695.
LAARBOS : Laerbosch, P. 1591.
LEDEZIJDEBOSrSEN:
Ledesijdebosschen.
B. 1844.
LEENBOS : suyt den Leenboseh, Rent. 1598.
LUYTENSBOS:
bosch gen. luytens boseh, Q. 1730.
MEERBOS : Meerboseh, Rent. K. 1598.
ME,sMAKERSBOS : Mesmaukersbosch,
M. 1695.
MONNIKSBOS : Monnicxbosch,
P. 1571.
MUYLAERTSBOS
: Muylaer tsbosch, P. 1571.
NAGELSBOS : Nagelsbosch. P. 1572.
NATTEl\TJ30S: Nattenboseh,
Q. 1712,
NEERBOS ; goet te neerbossche. Rent. K. 1598.
ONEGEMSE BOSSEN: Oeneghemsche
bosschen. Q. 1717.
OUD BOS: Aude bosch. KR. 1478.
OVERBOS : Overboseh. Rent. 1551; Overbostvelt,
Kad. Pl. 1938.
OVERHEMBOS : b. Inde Overhemsche
bosschen, M. 1695.
PAEPKENSBOS.;
Paepkensbosch,
Rent. K 1598.
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PAPENBOS : Papenbosch.
Schp. Hofstade. 1651.
PASTOORSBOS : Pastoorsboseh.
Q. 1612 (= Curenbos).
PLAN'DSOENBOS:
Plantsoenboseh,
Q. 1612.
PLASBOS : Plasbos, P. 1571.
PUTTENBOS : bos ghen. Sputenbos, Schp. Hofstade. 1653.
REEBOS : b. inden Reeboseh. P. 1571.
RIJKENBOS : In Rijcken bosch, P. 1571.
SCHEUTBOS : b. gheh. den Schuetbosch,
P. 1571; gen. den Scheutboseh,
. Rent. 1700.
SIJBOS: bosselken gheh. den sybosch. P. 1571; Inden Zijbosch. P. 1571.
S. MARTENSBOS:
Sinte Mertensbossche.
KR 1467; Mertensbosch,
P. 157!.
SLANGENBOS : In slangebosselken.
P. 1571; den Slangen bosch. M. 1695.
SOLRGEMBOS : Inden Solegembosch. M. 1695.
STERRENBOS : Anden Sterrenboseh.
P. 1571.
« Bos van de Sterheren
of Wilhelmieten
van Aa.,t ».
STOKMANSBOS : Stokmansbosch,
P. 1571.
TOLBOSJE : bosch gen. het tolbosken, M. 1695.
VERNAVENBOS : op vernavenbosch,
C. 1451.
Ver (= « vrouw ») + Ave.
VIJVERBOSJE
: Vijverboschken.
M. 1695; west den vijverbosch,
Q. 1712.

B. Struikgewas.
a. Haag:
BRAKENHAAG : Breekerhaghe.
RH.G.A. 1446; op de brechaghe.
Rent. K
l448;Breeken haghe. Rent. K 144.8; Brakenhaghe,
H.G. 1475 v.j.; Bossche
van Braecke dat men nu noemt de braeckenhaghe.
Rent. K 1690.
« Bos van kreupelhout,
dat werd gekapt en daarna bebouwd»
of cc een
haag. die een beploegd (breke,
« braak ») veld afsluit»?
- Achterste Breechaghe, RH. O.A. 1446.
HAAG: b. gbeh. de haghe. V. 1384. 14.55.
HERTSHAAG : aen tshertshaghe,
C. 1453; up de hershage, P. 1571; de hertshaeghe, Rent. K. o. 1650.
Zie Aalst. B. a. 4.
KALFHAAG : b. geh. de calfhage. P. 1571.
LANGE HAAG: op langhenacker
an de Ianghe haghe. Rent. K. 1453; aende
1anghe haege, M. 1695.
MANHAAG : Inde rnanhaghe. V. 1384; inde man haeghe, V. 1455. D.E. .1664.
cc Plaats waar werd gemaand
of recht gesproken».
MEERSHAAG : de mersch haghe. Rent. K. 1453; weede ofte mersch gen.
de rneershaeghe.
Rent. K 1598.
SLEEHAAG : in sleehaghe. V. 1384; op de scleehaghe, V. 1455.
StelULge (al e ) . znw. m. Heizelfde als sleedoorn
(= « gedoornde heester
waaraan de slee. sleepruim. slei. groeit ») (Verdam) .
VOLKAERTSHAAG:
inde volckers haege, Rent. 1598; inde volkaertshaege,
Rent. o. 1610.
WANHAAG : Inde Wanhage, P. 1571.
Kreupelhout,
nabij de Wan.
WEDEHAAG : op de wedehaghe, C.· 1451; vander weedehaghe,
C. 1451.
WOLFHAAG : ande Wolfhaghe. P. 1571.
b. Horst:
HORST: in de horst. Rent. K 1453, KR 1501; 1. gen. d' heurst. M. 1695.
BESlINDE HORST: besiinde horst, Rent. K 1448; l:iesingde horst. C. 1451.
c. Rijst:
RIJS: Int rijs, P. 1571; het reys, Rent. K 1598; bosch ,gen. het rijs, Q. 1736_
- het Rijsrot. Rent. K o. 1650.
- op Reysvelt, K.R 1501; het Rijsvelt, Rent. K 1650.
RIJST: op de rijst, C. 1451, P. 1571, Schp. 1654; het rijst. M. 1695.

•.

Stokt:
GHERSTOKT:
op de gherstoct, op de gheerstoc, Rent. K l448; Geesthoek,
M. 1695.
- bij den Grooten gheerstoct, P. 1571; groeten geesthoeck, M. 1695.
- opten clenen gheerstoc, H.G. 1472 v.j.; opden cleenen ghestcct, Rent.
K o. 1650.
Fn. Gher + stokt.
STOKT: inde stoet, C. 1451; op de steekt, Rent. 1601.

d,

c.

Boomsoorten.

ABEELSTRAAT : de Abeelstraet,
Straatschouwing.
1822.
BERKBOS, zie A, d, 6.
BEUKBOS, zie A, d, 8.
BEUKEN: ter bueken, V. 1384, 1455, P. 1571.
BRAAMBOS. zie A, d, 20.
EEKHOUT, zie A, a, 1.
EIKBOS, zie A, d, 26.
ESBOS, zie A, d, 28.
Boomsoorten
treft men aan in sommige toponiemen, die veeleer wijzen
op een grensaanduiding
:
AALSTERJS DOREKEN : aen het Aelstersdooreken,
KG. 1753.
EERSTE, TWEEDE, DERDE DOREKEN : tot d'eerst Dooreken, ende tweetste ende derde dooreken, T.B. 1591, 1652.
DORENT: ten Doorent, C. 1451; den dooren, M. 1695.
DOREKENS:
up de Doorekens, P. 1571.
EIK, EIKSKEN : an de eeke, Rent. K 1448; van het Eecxken, Rent. K. 1598.
HAESENDOREKEN
: bij shasen dooreken. H.G. 1589.
KERSELAAR:
anden kerseleere, P. 1571.
KLEIN DOREKEN : aen den cleenen dooreken, KR 1535.
LINDE: linde op Steentien. M. 1695.
LINDEVELD : op 't Betsvelt dat men nu noempt het Lindevelt,
Rent. K.
1598.
POPELIER : ande popelier, P. 157l.
PREE·KLINDE: de preeeklinde, D.B. 1612.
VAAREJK: ande Vaereecke, P. 1571; de Vaerheyck, M. 1695.
WILGEN (TER) : juxta salices, C.B. 1544.

D. Ontbossinq.
a. Rode:
BORREMANSROT:
op Borremans rot, D.B. 1665.
DESTELROT : op Destelrot, Schp. 1649..
GERAARDSROT : op gheraer tsroth, op tgheertsrot,
C. 1451.
GROOT ROT: tGroote rot, H.G. 1462.
HAXROT : thaxrot. Rent. o. 1650.
HEINRICXROT:
theinrijcsrot,
C. 1451.
HERENROT : sHeerenrot,
P. 1571.
HUUSROT: op thuusrot, C. 1451.
JORENISROT: tJoren rot, D.E. 1664.
Jorens, voor horen, « modder ».
LETTERROT : up letterrot, P. 1571; te Letterode, Rent. K 1598.
Letter, lettel = ({klein ».
NEDERROT : In dnederrot, Rent. K 1563.
NIEMANDSROT : up niernans rot, RH.G.A. 1446, P. 1571.
RODEN: op Roden, KR 1501; up trode, P. 1571; up Rot, P. 1571.
RODELOCHTING:
achter den Roeden Iochten, Rent. 1601; achter den Rooden lochten, P. 157l.
RODEMEER(VELD)
: op de roode meere velde, C. l451; te roeder rneere,
Rent. K 1453; te Rodemeeren, P. 1571.
ROOIEN: upden Royen, P. 1571.
- 1. gen. den Achtersten roijen, V. 1768.
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ROT .. VAN ONEGEM : t' rot van ooneghern, Rent. K 1690.
VAN SOLEGEM:
Int Rot tSoleghem,
KR. 150l.
(S)LARENROT:
op Sla ren rot, Schp. 162l.
VOLKAERTSROT:
up Volkaertsrot.
H.G. 1472.
WICHELROT : op Wichelrot. V. 1455.
b. Houw:
DIERIKS VREMDEN HOUW: bi Dierics Vremden houe, Rent. K
FERREHOUWKEN:
op Ferrehouwken.
V. 1384.
GIJSELLAERTSHOUW:
Gijsellaerts
hou. KR. 1463.
GROTE HOUW: Grooten hauw. Wet. 165l.
HOUW: opden hou, V. 1384.
HOUWBOS : ten haubos, Rent. K 1598.
HOUWKEN : up lhouken. P. 157l.
CALFSHOUW:
b. anden calfshau. Wet. 1556.
LEDEBOUWKEN
: Ledehauwken.
Rent. 1598.
NIEUWE HOUW: de Nieuwe houw. C. 145l.
OUDE HOUW: op de hou hofstat dat heet ouw hou. V. 1384.
VOSHOUW : de foshouw, H.G. 1515.
c.

1453.

Zang:
VOGE.LENZANG:
anden Voghelesanc,
1571; hoflant alsnu den vogelensanck,

d. Laar:
LAARBOS : achter Laerbosch.
LARENROT, zie D. a, 18.

stede gheh. Den
Rent. 1598.

Voghelesanc,

P.

P. 157l.
VervoLgt.
Jozef de Brouwer.

HOFSTADE.

Bijten in het ijs In de 15e eeuw
Zoals in alle middeleeuwse
steden waren de gevaarlijkste
perioden,
wat
het brandgevaar
betreft, wel deze van grote droogte in de zomer en van strenge vorst in de winter. Vooral als het water der vestingen
en der « borneputten )} bevroren
was. betekende
dit een bestendig
en dreigend
gevaar voor
een stad, die slechts met « eerners » en « cupen» een eventuële
brand uit de
bestaande
watervoorraden
bestrijden
kon.
In 1439 kreeg Joes van der Crucen van de Aalsterse
schepenen
een vergoeding, omdat hij gedurende
de ganse winter,
telkens het gevroren
had,
« loom en (= bijten)
slouch te alle den waterscepe
van der stede»,
opdat
men over water zou beschikken,
« had de ongheval van brande ghecommen ».
De bedoeling was ook - zo zegt de stadsrekening
- paarden en andere dieren drinkwater
te bezorgen.
De Stadsrekening
over 1469 vermeldt dat dit zelfs 's morgens en 's avonds
gebeurde, 53 dagen lang.
[RA Brussel,
fo 70 1'0].
ANTWERPEN.

Rekenhof,

nr 31437 (ao 1439),

fO
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VO -

nr 31463 (a> 1469),

Jozef van Gleemput.

Welke zijn de oudste steden van Oost- Vlaanderen ?
Hierop antwoordde
Prof. Dr. J. Dhondt het volgende:
« De oudste als
stad is ongetwijfeld
Gent, dat reeds in de 8e eeuw een stadskern
kan zijn
geweest. Daarnaast
zullen de oudste wel zijn Ename (stad in het begin der
11e eeuw) en Pamele, thans in Oudenaarde
opgenomen
(parochie O.L.V. van
Pamele)
en dat wel ongeveer gelijktijdig
met Oudenaarde
zal zijn ontstaan.
Aalst kan in de 12" eeuw reeds voor een stad worden gehouden.
Dat zal
zowat alles zijn ».
Van deze vijf steden waren er drie in ons Land gelegen! - V.
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Familienamen
kartuize van

uit de charters dei
St.-Martens- Lierde
IIIe LUST C')

COUTEREN

(van

COUWENBERGHE

. « jan vano er couteren diemen seit de cleerc
joos zone»,
rentepl.· te St-Martens-Lierde
(f' 32 r' G)

der)

(van)

.....

« an de strate te paddepoei (Morenbroek)
... an
joorys erve van coudenberghe » (f' 42 v" M)
« jan van caudenberghe
(f" 54 r' Hl

CRANE

(de)

.

« jeghen
Lierde

daneets

», rentepl.

de crane»

te Zegelsem

te St- Martens-

(f" 26 v' F)

« neven de wedeuwe gillis scranen
de « nederhueneghem
strate»
te
bergen (f' 15 1" K)

huus », in
Geraards-

« by den oudenberghe
(Geraardsbergen)
de claus cranen hof» (f' 9 v' E)
CRUYSSEN

(van der)

.

... en-

{(louis van der crucen », rentepi. in de '« Vliguut strate » te Geraardsbergen
(f' 11 v" E)
« dhoyr van willem van den crueen », rentepl.
(f' 54 r' 1)

te Zegelsem
CULHEM

(van)

« rog ier van culhem », rentepL
(f' 23 v" E)

CUYPER

(de)

« dhoyr
van philtips
St-Maria-Horebeke

te Overboelare

den cuper

», rentepl.

« jan de cuper », rentepl.
Geraardsbergen
CYNE

« an jans
r" C)

(van)

DAMME

(van den)

land

in de « dutstrate
(f' 13 r' K)

van cyne » te Deftinge

« jan

van den damme », rentepl.

tens-Lierde
..~

» te
(f' 57

« pieter van d·e.n damme », pachter van kartuizergoed te St-Martens-Lierde
(f' 63 v" D)
« adriasn van den damme », rentepl.
Martens-Lierde
(f' 33 r' M)

DAMMELEN

te

(f" 23 r' H)

« an

te

te

St-

St-Mar-

(f' 25 r' G)

pieter sdammelen

stede », te St-Mar tens(f' 24 v" A)
. {(live caneets » rentepl. te Deftinge (e 5 v: D)
. « neven..
ende
jakernaerts
vander
denre
huus » in de « dutstrate»
te Geraardsbergen
(f" 13 r" M)
« jan draghet », rentepI. in de « muelenstrate
»
te Geraar dsber gen (f" 17 r" H)
{(up steenaerds velt (St-Martens-Lierde)
... neven jans sdrivers land» (f" 31 v' C)
Lierde

DANEELS
DENDER (van den)

DRAGUET
. DRIJVER

(de)

« lauwereins

droesbeke », rentepl. te Deftinge
(f' 5 v" E)
«de wedeuwe
jan droasbeka », rentepl.
te
Deftinge (f' 5 v: El

DROESBEKE

(*) Vervolg

van blz. 44.
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« te boelaer
r' E)

DUNNEBIER
EECHOUTE

{{an roetanus
{{kertinsvelt

(van den)

EEK EN (van der)

.. an janne

dunnebiers

huus » W 8

land van den eeohoute », op het
» te Morenbroek
(f' 61 v" 1)

. {{heynric van der eeken )J, pachter van kartuizergoed te Ophasselt
(f' 58 v' A)
. {{ d oer van clays elshoute » {{ gillis elshout »,
rentepl. te Erwetegem
(f" 6 1" H)

ELSHOUTE

. {{jan van
Lierde
({luc van
Lierde

ESSCHE (van den)

den essche », rentepl.
(f' 25 r" 1)
den essche », rentepl.
(f' 26 r' F)

te St-Martens-te St-Marteris-

({artuer van den essche », pachter van kartuizergoed te St-Martens-Lierde
(f' 64 r' F)
({artuer
van den essche artuers
zone », rentepl. te St-Martens-Lierde
(f' 2,5 v' D)
EYNE

«neven
gillis van eyne ... )J, in het {{pietersstr aetlcin » te Geraardsbergen
(f' 20 r' L)

(van)

({jan fayniaert », rentepi. te St-Martens-Lierde
(f" 29 v" A)
{{jan fayteman », rentepl.
te St-Maria-Lierde
(f' 34 r" D)

FAINGNAERT
fAYTEMAN

« up den kiliant
(Everbeke) ... an gillis feys
erve»
(f' 7 r' H). Misschien
is het dezelfde
naam als Veys.
« cootaerts. zone van foreest », rentepl.
te StMaria-Lierde
(f' 34 v' E)

FEYS

FORESTE

(van)

GABRIELS

.

GALMAERDEN

(van)

GATEMAN

GEELWYTEN

GEENS

GHEYTS

,

(van Geit?)

GHYS

GILLAERT

120

..neerve

. ({neven godeverts van galmartten huus », in de
({dutsstrate»
te Geraardsbergen
(f" 13 r' H)
{{mattheeus
van galmaerden
», rentepl.
in de
{{overhuneghem
strate » te Geraardsbergen
(e 15 v" F)
{{neven...
ende jan gate mans huus », in de
({brugstrate»
te
Geraardsbergen
(f"
14
r' G)
({arend geelwyten », pachter
van het kartuizergoed {{goede te boesbroec », te Deftinge
(f' 56 r' G)
({neven
stevin
gheens
erve»
te Ophasselt
(f' 68 r' C) (verwant met Guns ?)

« jan gheerts », rentepl.

GEERTS
GEYLINCK

{{in de clooster strate (Geraardsbergen)
ven ... ende jan gabryels
huus ende
(f' 9 v: D)

e ••••••••••••••••••••

te Zarlardinge
(f" 52
v" B)
. {{an de oude paerde maerct (Geraardsbergen)
neven jan gheylinx
huus ende erve (f' 15
r" F)
. « neven ... ende gillis gheyts huus », in de ({nederhuneghem
str ate : te Geraardsbergen
(f' 15 r' K)
{{boven der muelne ten brouke (St-Mar tensLierde)
tusschen
gillis ghys stede...
(f' 28

v: F)
« an truden

gilJaerts
erve » te 'Grotenberge
(f' 22 r" D)
({jan gillaerts », rentepl.
in de {{gaffelkins
str ate » te Geraardsbergen
(f" 10 v" G)

« neven adriaen gillaerts huus », in de « gaffelkins strate » te Geraardsbergen
(f" 10 ·v" G)
GODDEIDEN

« vanden hove ter goddeyden
(te Outer) datter wiilen up plaeh te stane ende de joncfrowe Iysbette van der goddeyen up woende» (f" 52 r" F)

(van der)

'GODYNS

« jan godyns van ghend », rentepl.
(f" 54 v: E)

.

« gheerdt gonthaert », rentepl.
Oudenhove
(f" 50 v" E)

GONTAERT

« ter plaetsen toudenhoven
hove)
neven gheeraerde
(f" 49 r" E)
(van)

GRACHT

(van der)

.

«

melchior van
Martens-Lierde

der gracht»,
(f" 35 r" I)

rentepl.

laat

te St-Martens-Lierde

« an hamin sgriex
(St-Martens-Lierde)

(de)

(van)

te

Ge-

van kartuiv: C)

(f" 62

»

broue ter hoold erbeke
(f' 28 v: E)

..

« david van grootenbruel », rentepl.
zele (f' 51 v: E)
. « ... dat lodewyc habeert es man
St-Martens-Lierde
(f" 64 v" A)

HABEERT
HA ESE (d')

St-

« neven...
ende
jans
sgrooten
huus », in
« tpuutsemayn
» te Geraardsbergen
(f' 18
r" N)

(de)

GROOTENBRULLE

te

rentepl.

« raesse de grern », sterfelijk
zergoed

GROOTE

te Ouden-

. « huus ende erve die heynrix greetels was»,
in de « nederhuneghem
strate » te Geraardsbergen (f' 14 v" D)

(de)

(de)

GRIEK

St-Maria-

(St-Maria-Oudengontaerts stede»

« nem riek van der gracht»,
raardsbergen
(f" 16 v: D)
GREETEL

te

« her clays van gotthem », rentepl.
aarde (f" 5 r" G)

GOTTEM

GREM

te Zegelsem

« dat

<.

pieter

shasen

te ·Onkervan

leene »,

was » te Deftinge

56

(f"

v' A)

HAGHEMUYTER

(de)

« joncktrouwe
tepl.

ce-

HANNEKENS

Iiisbette shaghemutere », renop « tsollevelt » te Geraardsbergen
16 r" H)

« jan hannekiins ». rentepl.

te Everbeke

(f" 7

r' H)

« an spapen nasaarts

HASAERT

te Morenbroek

land»,
(f" 61 r" L)

op « trulegern

»

« jan hasaert », rentepl. te Steenhuize
(f" 53
v' A)
« heynric hasaert », rentepl.
te Morenbroek
(f' 39 r" Hl
« op boesbeereh
(Morenbroek)
asaerts erve» (f" 36 1'" E).
HECKE

(van)

. « heinrie
rentepI.

an

heynriex

van ecken
te gheeroudsberghe
»,
te St-Maria-Oudenhove
(f" 49 v' E)

« goesin van den hecke»,
rentepl.
in de
« gheetstr ate » te Geraardsbergen
(f" 8 r" L)
HERDENBOSCH

« kateline herdenbosch », rentepl. in de « overhuneghem
strate » te Geraardsbergen
(f' 15
r" AA)
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. « achter heergoots
(f' 62 v" B)

HERREGODTS

blox .. te St-Martens-Lierde

« jeghen
gtllls .hergoote
wetth. wiif» te Deftige
HERREWEGHE

(van)

« an jan

huus », in het « twendelin
te Geraardsbergen
(f' 14 r' L)

« an miin heere daneels goet van heerzele
St-Maria-Oudenhove
(f' 48 r' H)

(van)

HEYLEN

« symoen de hedenare
broek (f' 41 v" C)

(de)

« jan hoelbeke
r' E)

HOELBEKE
HOENEN

(van)

» te

« an roelants nevren huus », rentepl. in « tsollevelt » te Geraardsbergen
(f' 16 v' M)

.

HODENARE

ziin

herweechs

straetkin»
HERZELE

ende Iparoonen
(f" 71 r' F)

.

», rentepl.

», rentepl.

te

te Morenbroek

Moren(f' 36

« Iysbette van hoenen », rentepl.
in de « steenstrate » te Geraardsbergen
(f' 20 r' N)
« neven..
ende wouter
heers huus », in de
« nederhuneghem
strate» te Geraardsbergen
(f" 15 r' Hl

HOER

1-I0GEWEG

(van

den)

« dat

het thomaes van den hooghe
wiif»
te St-Maria-Oudenhove

siin

weghe en
(f" 51

r" D)

HOLDERBEKE
HOLE

(van)

(van

den)

« pieter van der hoo!derbeke », rentepl.
Maria-Oudenhove
(f' 50 r' F)
« clays van den hole»
(f' 50 v" C)

te St-

te St-Maria-Oudenhove

« gillis

van den hole» « jan van den hole»
« kalle van den hole », rentepl. te St-MariaOudenhove
(f" 50 v' B)

jaceppe

« ende

Oudenhove
HONDT

(d')

van den
(f' 49 r" H)

({ten
berghe
shonts stede»

HONTSBERGE

(van)

hole»

(Nederbrakel)
Cf" 46 v" D)

.. an

« neven lie\Jins van hontsberghen
« dutsstrate»
te Geraardsbergen
« kateline
van
« tpuutsemayn»

te St-Mariagrieten

huus ». in de
(f" 13 r' M)

hontsberghe
», rentepl.
in
te Geraardsbergen
(f' 19

r' M)

HONTSCHOTE
HOOT

(de)

HOUTE

(van)

« in tborrestraetkin
claus hoots huus»

.....

(van

« broeder kerstiane
van hontskote », kartuizer
te St-Martens-Lierde
(f" 67 r" F)

den)

« de

tepl.

(Geraardsbergen)

neven

(f" 10 r' F)

wedeuwe
clays van
te St-Martens-Lierde

den houte ». ren(f' 26 r' G)

jans mersch van den hou!e» te Zarlardingen
(f' 52 v' IJ
« adriaen
van den houte », rentepl.
in de
« overhuneghemstrate»
te Geraardsbergen
(f' 15 VO F)
« neven

HOUVEN

(van

den)

« lievin

gem

,

. « ja.rI hughe ». rentepl.

r"

12:::

», rentepl,

te Erwete-

« jan hoybant ». rentepi.
in de « zavelstrate
te Geraardsbergen
(f" 9 r" 0)

HOYBANT
HUYGHE

vanden houven
(f' 6 r' K)

K)

te Schendelbeke

(e

».
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HUWAERT

IDEGEM

« neven

marren huwaerts huus », in « tpuutsemayn » te Geraardsbergen
(f' 19 r' 0). Misschien
dezelfde
naam
als Houwaert
(van
der)

(de)

(van)

.

«

by de nieuwerbrugghe
(Geraardsbergen)
an
mattheeus
hoyr van yedeghem
huu » (f" 10
r' H)
.

« jan

r"

», rentepl.

van yedeghem

te Outer

(f' 52

F)

van yedeghem
en jonckfrouwe
jhane
ziin zuster van jans weghen van yedeghem »,
rentepL
te St-Maria-Horebeke
(f' 49 r' G)
« pieters hoyrs van yedeghem ». rentepl. te StMaria-Oudenhove
(f' 49 r" F)

« gillis

« in tborrestraetkin

(Geraardsbergen)
neven ..
ende pieter van yedeg-hem I1UUS ende erve»
(f" 10 r" F)

IMPE

« an gillis mersch

(van)

was

van vmpa » te Opbra-

kei (f' 67 v" E)
te russchenbrouc
(Moren broek)
... an jan
ym~ins land» (f" 40 r" F)
« pauwels
·ympins », rentepl.
te Erwetegern
(f" 6 r" K)

IMPENS

I(

JACKEEL

« jan jackeei », rentepI.
Geraardsbergen

JONGHE

» te

« lauwereins
de jongtie », rentepl. in de « gaffelkins
strate»
te Geraardsbergen
(f' 10

(de)

v'

E)

« kinder

JOOS

v:

gillis

joos

« suit goessin
Lierde

(van

den)

.

te Deftinge

joes » te Morenbroek

gillis joes kinderen»
(f' 34 1" C)

« neven jueliens
Geraardsbergen

JULIEN

erve»

(f' 71

F)

« neven

KERKHOVE

in « tpuutsemayn
(f' 17 v' D)

(f' 36 v' D)
te

St-Maria-

huus », in « tpuutsemayn
(f" 18 r' IJ .

» te

« neven..
ende
gheerds
kerkhofs
huus
by
sente katelinen » te Geraard bergen
(f' 12
v' D)
« ghecocht .. by der hand van adriaen kerkhof
porter in gheeroudsberghen
... » (f' 69 r" F)

« van [ans
renten

weghè
van den kerkhove»
bezat
te St-Mar tens-Lierde
(f' 62 v' E)

« philips
van den kerkhove»,
pachter
kartuizer goed te Deftinge
(f" 56 r' F)
« an gil lis
Oudenhove

kerkhofs
stede »,
(f' 50 v' A)

te

van

St-Maria,.

« de

wedeuwe
ende dhoyr
ja," kerchoefs »,
rentepL in de « vliguut strate » te Geraardsbergen (f' 11 'v' D)

KERLEGHEM
KERTEMAKER

(van)
(de)

« an.. joncfrouwen
land van
« truleghem » te Morenbroek

« neven
lenstrate

KIEKMAN
KIMPEN

kerleghem », op
(f' 61 r" C)

jans kertemakers
huus », in de « mo» te Geraardsbergen
(f' 20 v" E)

« neven jan kiekmans
huus », in de « vliguut
strate » te Geraardsbergen
(f' 11 v: D)
. « bachten pieter. kympen
(f' 34 v" F)

stede » te Michelbeke
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K,OKER

«Iîisbette skokers ziine wetteleke wive» (van
«gillis de cubber»)
te Zegalsem (f" 55 r" E)

(de)

«jan crudewaghen », rentepl.
straetkin»
te Geraardsbergen

KRUIWAGEN

in het «steen(f" 2.0 v" B)

«neven
gillïs crudewaghen huus»,
« steenstraetkin»
te Geraardsbergen

in het
(f' 2.0

v" B)

KUBBER

« gillis de culJber», rentepl.
v' E)

(de)

LA ERBE KE (van)

« adriaen van larbeke»,

LAETHEM

«gillis van latem»,
(f' 41 1" H)

te Zegelsem

(f" 54

rentepl.
te St-Martens-Lierde
Cf' 26 v" F)
«wouten van laerbeke », rentepl.
te St-Martens-Lierde
(f" 27 r" H)
« jan van laerbeke », rentepl. in de « wy ngaertstrate»
te Geraardsbergen
(f' 12 r" K)

(van)

rentepl.

te

Morenbroek

«gillis lamnuns », rentepl.
in de « overhuneghem strate » te Geraardsbergen
(f" 15 v" B)

LAMMENS
LAMMERSVELDE

((neven cle:nencien van lammersvetde
in « tpuutsemayn»
te Geraardsbergen

(van)

1"

huus »,
(f' 19

0)

LANGBEEN

« jan lancbeen»,- pachter van kartuizergoed
St-Maria-Lierde
(f' 65 v" G)

LANGE

« jan

(de)

de langhe»
1"
C)

bezat

renten

te

te

Deftinge

(f' 57

LANGENDRIES

« herthele
van lancdrtesch », rentepl.
in de
« overhuneghem
strate » te Geraardsbergen
(f" 15 v" D)

(van)

LANGMEERSCH

(van)

.... ...

« neven nieters van lancmeersoh huus », in het
« twendelin
straetkin»
te Geraardsbergen

(f" 14 r" L)
LENDEN

« preter van der lenden », rentepl.
Oudenhave.
Is hier soms geen
met « van der Linden» ?

(van der)

LENTft 0 UT (van)

... ,...........

LEUS

.

van tenthout », rentepl.
te St-Marteris-Lierde
(f' 30 r" L). Van Linthout ?

« heinric

({ende an jans sleus huus », in de « neder huneghem
str ate » te Geraardsbergen
(f" 14

v:
LI EDEKERKE

LILLORILLE

(van)

.... .....

... ,....................

te St-Maria-

verwisseling

D)

« neven
claudiins
« vliguut
strate»
v: B)

janne

IiIlorille»

van ltekerke huus », in de
te Geraardsbergen
(f' 11
(1391)

te

Onkerzele

(f" 51

v+ A)

LIST

(de)

« die gillis den list vuyt ghegheven
was in
donderste
huneghem
strate ... » te Geraardsbergen (f' 7 v" D)

LITSAU

joes neere van litsau » (heerlijkheid
Maria-Lierde)
(f" 34 v" A)

LODENS

« arend

LOMBAERT

« jan

LOUWE

« claus de louwe»,
(f' 34 v" A)
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te

St-

lodens », rentepl.
te St-Maria-Horebeke (f' 23 1" H)
« jan lodins », rentepl,
te St-Marra-Horebeke
(f' 23 1" H)

(de)

iomoaert », rentepl.
op
Geraardsbergen
(f" 16 r" K)
rentepl.

« tsollevelt»

te St-Maria

te

Lierde

1.UVENER

« toys de luevener
neghem
strate»

(de)

v:
1.YSEN
MAELE

», rentepl. in de ({nederhute Geraardsbergen
(f" 14

F)

({jan Iysen », rentepl.
te Geraardsbergen

strate

»

{{in de gaffelicins strate » te Geraardsbergen
{{ende arends van den male huus » (f" 10
v" E)
« gHlis maerbeke », rentepI. in ({tpuutsemayn
»
te Geraardsbergen
(f' 17 v' F)

(van de)

MAERBEKE

in de « gaffelkins
(f" 11 r" I)

(van)

{(neven ... ende symoen van rnaerbeke huus »,
in het « pietersstraetkin»
te Geraardsbergen
(f' 20 r' 1)

MAERCBROEK

MAERCKE

(van)

.

(van)

.

neven..
ende
gillis
maerbeex
huus », in
« tpuutsemayn»
te Geraardsbergen
(f' 19
r' H)
« jan van maer cbr ouc » (f' 9 r" K), Geraardsbergen, « neven ... ende lans van marcbrouc
huus », in {{tpuutsemayn
» te Ge-raardsbergen (f' 18 r" L)
{(flareyns
van
margriete
ziin
zergoed
({ter
Oudenhove
(f'

rnaerke » ... ende ioncfrouwe
wiif... », pachter van kartuiNieuwerpoort
» te St-Maria68 v' A) - Vervolgt.

EREMBODEGEM.

Valère

Een soldatenbrief

Gaublomme.

uit 1809

In het archief der familie Callebaut vonden we, onder de stukken betreffende soldaat Judocus Callebaut
van Erembodegem,
dragonder
in de legers
van Keizer Napoleon, onderstaand
briefje:
{( Tot Brussel

op d'allepoort
Zeer

dezen 30 Agistus

Beminde

1809

Lieve,

Ik verlang naer uw hoe dat met uw gaet en of gij nog kloek en gezond
zijt en of gij nog met geen ander en verkeert
en of gij met geen ander en
zult verkeeren
en zoo lang als gij mij bemind zal ik uw beminnen en ik zoude
uw geerne zelver spreken dat gij wilt komen en het gaet tegenwoordig
met
mij ook nog wel en 'ik peys dat 'twij toch in korten tijde nog zullen bij malkanderen komen en dan zult gij mijn lieve nog zijn want ik en kan [= ken]
geen ander als gij voor mijn lieve, gij zijt mijn alderzoetste
lief Petronela
droeshoud tot tenbossche
en daer en moogde geen verdriet in rnaeken het en
zal niet lang meer die-ren het en is nog geen sterven we zullen weder in
[woord weggevallen]
tijde plezier maeken gij en had nog niet lang mijn
lief geweest ma er dat ik 't huis gebleven hadde ik zoude dikwijls bij mijn
lief gekomen hebben dat kont ge wel peyzen ook en daeren vooren moogt gij
niet la eten van te komen of wel eenen brief te schrijven en daerom moet gij
zoo wel op mij peyzen als ik op uwen
als wij bij malkanderen
komen zullen
wij toch met malkanderen
trouwen dat peys ik alle daegen, en wij hebben
weynig plezier gehad maer wij zullen nog wel plezier rnaeken als ik zal komen en gij hebt de complementen
van Bernardus
Dierick en van mij. daer
mede blijve ik UE. standvastig
en in groote afwagtinge
van mij tijding te
-doen.
Clauwaert
mijn hert brand van liefde. »
Judocus.
De brief was geadresseerd
aan ({Monsieur Plas in den barreel
.en voorders aen Joufferouw
Petronella
Droeshout
tot hekelgem >J.
EREMBODEGEM.

Valère

tot Aelst

Gaublomme.
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Gemotiveerde
naam veranderingen
in
toponiemen te St.-Goriks-Oudenhove
In het fonds ter Hoyen (1) bevindt zich een bundeltje oorkonden, met een
perkamenten
strookje aaneengeregen.
Het zijn stukken van diverse data. uit de
14e en 15e eeuw. Ze hebben alle betrekking
op renten, bepand op goederen in
het land van Zottegem. Twee dezer oorkonden. nl. een brief van de landschepenen van 1363 en een extrakt uit het schepenboek van 1461, welke onderling
nog eens door een perkamenten
strookje
worden samengehouden.
bevatten
een merkwaardige
naamverandering
in twee toponiemen.
De eerste brief van 1363 vermeldt hoe Pieter Borse, parochiepape
van
Zegelsem, van Jan Boterdale een rente van 3 pond par. koopt, welke bezet is
op een bunder land en weide te St-Goriks-Oudenhove
« in scrivers velt (2)
up de· nedersle side tusschen der baghen ende der beken» en op een dagwand' land, gelegen « up sbruunsvelt
(3) an tvoern. buenre commende met
den enen ende ».
Een eeuw later nu schijnt deze rente « verdonkerd»
te zijn, want het
extrakt uit het schepenboek
van Zottegem de dato 1461. vertelt ons hoe door
Matth ijs van Bost. prokureur
van de infirmerie
van het begijnhof ter Hoyen,
om een onderzoek door de chepenen ter plaatse wordt verzocht, nopens deze
twee bepande gronden.
De « ouders ende ommesaten » worden « ripelic daer up gheexamineert
».
Er wordt bevonden dat het dagwand voortijds geheten « up bruuns velt ». nu
genoemd wordt « de neder coutere daer de wich doorgaet ». Het hoort nu toe
aan Jan de Hamere. Het andere bunder. eertijds weide en land. liggende in
« scrivers velt» en dat thans toebehoort aan Jan Claus. ligt nu « Jn dende van
boterdalen velt ».
De reden hiervan wordt onmiddellijk vermeld:
« de name vanden scrivers
velde verandert
in boterdalen
velt bij tgoont dat de selve erve en (de) velt
in ouden
tiden Janne
boterdale(n)
toebehoerde
tselve
erve naer
hem
co unrrnen siinde uut den huse van gillise van coudenberghe ».
In de bundel bevindt zich eveneens. in schrift der 16e eeuw. van de hand
van een « scriverigghe»
van ter Hoyen. op een stukje perkament
de volgende tekst:

« Voor Memorie:
« tbezet vande Rente van Vvs.p. ts(jae)rs
vallende ts Cern te Jansmesse
spre« ken (de) up een bundere onder (4) lant en Cde) weede jn scrijvers velt up de
« nederste
zijde
tusschen
der haghe
en Cde) de beke
en(de)
up een
« dach (wan)t up brunincx (sic) velt co (rn) men (de) an tvoern, bundere dit
« dach Cwan t es nu ghenoemt den nedercautere
daer den wech duel' ploch« te te 1igghen te ghaen ('sic) van s Cen te ghooricx naer Eerweteghem
de
« voorn. haghe es huut' ghedaen bij bertelmeus
wiels en Cde) den wech es
« verleyt so dat dit voorn. bezet lich't in een stic,
In deze « Memorie»
van de hand der begijn is er dus terug sprake van
de eerste naam « scrijversvelt»
: van het tweede stuk wordt uitdrukkelijk
de
nieuwe naam « nedercautere»
vermeld.
Het « scrijversvelt»
ligt tussen de
beek en een haag. waarachter
de weg van
Sint-Goriks-Oudenhove
naar
Erwetegem loopt. Over deze weg ligt dan de « nedercautere
». De haag is uitgedaan geworden en de weg verlegd, zodat de bepande gronden in één stuk
liggen.
Een andere akte van de landschepenen
van Zottegem (5) zegt ons waar
ï

ï

(l)
(2i
(3)
(4)
(5)
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Archief Klein Begijnhof, Gent: Fonds ter Hoyen. doos 3: ad annum 1356.
Het veld van « de Schr iivere ».
Het veld van « de Bruyn ».
deels ... deels.
Archief der O. L. Vrouw kerk op Sint-Pieters
te Gent, reg. V nr.L, Cartularium, f' CXCVj v", a' 1358.

Jan Boterdale
zijn naam vandaan haalde. In deze brief is er sprake van bezette gronden, n.l. 6 dagwand
« meersenen ende weeden ende broeke » gelegen te Boterdale
(gemeente
Str ijpen) , verder daarneven
3 dagwand land op
« den haghelen
beerch », ten slotte drie dagwand land aan de overzijde
van
het broek, dat Boterdale heet. Dit laatste bezet heet « boterdaele
velt ». Dit
toponiem
heeft natuurlijk
een heel andere
betekenis
dan het « boterdalen
velt»
van
1461. 't Eerstgenoemde
veld is het veld, gelegen bij het broek
« boterdale », 't laatstgenoemde
is het veld van een Jan Boterdale.
Habent sua fata toponyma!
ANTWERPEN.

Jozef van Cleemput.

Proces wegens vechten en vloeken
te St-Martens-Lierde (1792)
« Aen Ulieden heeren borgemeester
ende schepenen
der prochie ende hecrelyckhede van ste martenslierde.
Verthoont
Ignatius van den Bossche bailliu deser pr ochie dat het by alle
wetten, verscheyde
placcaerten
ende costumen van desen lande aen een iegelyck wie het wesen mag expr essalijck is geinterdiceert
te krakeelen, vechten,
brutaliseren,
een ander te slaen, vloecken ende sweiren, en alhoewel een jeder sig naer den inhauden van soo gesacreerde
wetten wel hadde behooren te
conformeren,
het is nochtans
in velipendentie
van diere gebeurt, dat anthon
Soetens ende judocus Machtelinek
respectivelijck
insetenen
deser nrcchie sig
soo veere vervoordert
ende vergeten hebben van op den 8 sten deser loopende
rnaend january
1792 inden avond ter herberge
van daniel F'aingnaert
binnen
dese prochie genaemt het Couvent te brutaliseren,
krakcelen vechten vloecken
ende sweiren tot soo veere dat de voors. anthoon soetens aenden ge . rudocus
Machtelirickx in dit krakeel op syn hooft heeft toegebracht
eenen vehementen
slag ende wonde wa er uyt hy veel bloed is quyt geworden
welcke excessen
den verthoonder
ni.et ongestraft
mogende tollereren
keert sig in afquytinge
aen het devoir synder fuctie tot de justitie authoriteyd
van ULo heer en.
Ten fine van gedient te syn de voorn. anthon soetens ende judocus Machtelinckx respectivelijck
te condemneren
in alsulcke boete breucke pene ende
amende als UL heeren sullen arbitreren
by hem respectivelijck
ter causen
voorschr. te syn geincurreert
alsmede in de costen vande betreelee ende vervolge ter tauxa tie.
Tot versekerthede
recouver
ende verhael van het gone den verthoonder
indesen ten respectiven
laste vanden voorn. anthon.soetens
ende iudocus machtelinckx by sententie
staet aengewesen
te worden· is hy vertboonder
te ra ede
geworden te nemen, 500 hy doet by de se door het ministerie
van ULo heeren
officier jan Thuypens die men daer toe voor soo veele nood versoeekt geauthoriseert te worden midts d'absentie
van den meyer, dese mede ondt. hebbende
echte ende clachte
op alsulcke
immeubele
goederen
als aenden
geseyden
anthon soetens ende judocus machtelinckx
respectivelijck
svn competerende.
Versoeckende
UL. heeren de selve c1achte forma et modo te accepteren
met interdictie
in forma ende met consent dat dese worde geenregistreert
geinfilasseert
end t'eynde dies danof acre gedepecheert
als naer behooren.
Ende by gebreke van voldoeninghe
decreterende
de gemelde klachte als
wel ende met rechten gedaen den verthoonder
aen ende in handen te wysen
de hier voors. respective
beklaegde
goederen omme alle het gonne voorschr.
daer aen respectivelijck
verhaelt ende gerecouvreert
te worden met costen dies
aenclevende
als naer costume.
T' wel cl, doende etc.. ondt. jan van den Bossche ende met t' mercq van
Jan Thuypens
})
RIJKSARCHIEF
vo-ro, 221 vo.
EREMBODEGEM.

GENT, Fonds

gemeente

St-Martens-Lierde,
Valère

nr 35, fo 220
Gaublomme.
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167. AA LST. A. Weijnen, Noordbrabantse
plaatsnamen. Mededelingen
van de Vereniging voor
aamkunde
(Leuven), 1950. 3-4. blz. 67.
Belangwekkende
nota over het toponiem Rozemarijnstraat.
dat ook te
Aalst voorkomt en wél sedert ten vroegste 1590. toen het straatje werd
geopend. De naam ontmoeten we voor 't eerst in 1646. Hij zou ontleend
zijn aan de aldaar bestaande
herberg
« Het Roosernaryntken
» (Petrus
Van Nuffe!. Historiek der oude straten van Aalst. 4' afl., 1914, blz. 122124) .
Volgens Weijnen schijnt de naam der heerlijk geurende plant schertsenderwijze gekozen om de onaangename
reuk der betrokken
straten. Misschien is de naam nog wel volksetimologisch
afgeleid van *mozemerij =
straatvuilnis.
168. ALGEMEEN.
- M. Gysseling, Oostvlaamse plaatsnaamproblemen.
- Mededelingen
van de Vereniging
voor Naamkunde
te Leuven, 1950, 1-2,.
blz. 17-28.
Schr .. heeft een toponimisch
woordenboek
van de gehele Nederlanden
tot 1225 bijna voltooid en is thans bezig aan een Woordenboek
van de
Middeleeuwse
Toponimie van Oost-Vlaanderen.

*

-x-

*

Hij behandelt hier eerst de Romaanse plaatsnamen
in onze provincie. De
driehoek Ronse-Zulzeke-Orroir
heeft hij echter nog niet genoeg kunnen
bestuderen.
Onder de afleidingen
met het Keltisch
suffix - (i)aco -, dat vooral
produktief
was in de Gallo-Romeinse.
tijd, noemt hij: Konteke, onder
Ophasselt, Oosche. onder Mater (uit * Auciacum, vgl. ons nr. 107), Semmerzake
(Kimbersverblijf)
, Velzeke,
Denderwindeke,
Scheldewindeke,
Ronse. Rozenaken. Schorisse en Zulzeke.
Zuiver Romaanse plaatsnamen
zijn: Busemont te Overboelare.
Denderbelle (Lat. balliolum. omheining). Dutse. te Geraardsbergen.
Evenioel. te
Onkerzele, ten Faite, te Sint-Maria-Lierde,
de Fautsede, te Sint-MartensLierde. de Godeie. te Outer en te Onkerzele. Heirnolijn. te Overboelare.
't Kahijn. te Ophasselt of Hemelveerdegem.
Korsele. te Sint-Maria-Horebeke (Lat. corticella. kleine hoeve), Lefremis,
te Maarke-Kerkem,
te,
Loots, te Zandbergen
en te Ophasselt of Smeerebbe, Maalruut te Nederbóelare of Onlcerzele (·Malretum
= appelgaard ?). Maikoit. te Nederboelare. Metrau, te Parike. Penstrate.
te Geraardsbergen,
Pintemont,
te
Maarke of Etikhove, Planeit. te Moerbeke
(Lat. *platanetum,
plataanbosje) , Poreitsbos.
te Zandbergen,
Potreidenbroek.
te Overboelare
(*putrata
= rottigheid?),
Putsemein,
te Geraardsbergen,
de Raspalje,
bos te Onkerzele, Rasteleu. te Overboelare,
Reaal, te Aspelar e, Rokkiersberg. te Moerbeke (*roccarius. rots berg ?). Viane (*viana = aan een weg
gelegen) .
Hier valt vooral op de koncentratie
van Romaanse plaatsnamen
in de
streek van Geraard bergen. met uitlopers
in de Dendervallei.
Andere
uitlopers, nl. van het hier niet bestudeerde
gebied om Orroir, komen voor
in het Oudenaardse
(Scheldevallei) . Gallo-Romeinse
oorsprong
is zeer
waarschijnlijk.

" * "

De meersbenaming
cc rot» ontmoeten
we te Geraardsbergen,
Maarke of
Etikhove,
Oomber gen, Ophasselt.
St-Maria-Horebeke,
St-Maria-Oudenhove. Uit een plaatsnaam
te Deftinge is op te maken dat rode, rot oorspronkelijk
kan betekend
hebben:
oorbaar
gemaakt,
ontgonnen
land,
hetzij meers, hetzij voormalig bos.
cc Schild» is een andere benaming
voor meer en. Dit blijkt uit plaatsnamen o.m. te Nederename.
Ophasselt of Hemelveerdegem.
« Schild» zou een naam zijn van de gele iris (lisdodde).
De talrijke Oostvlaamse
gavers zijn vochtig land. Dit blijkt o.m. te Onkerzele. Dus geen uitstaans met Kelt. gabro = geit.
AALST.
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