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MOORSEL
HET KADER.
Het oude Moorsel (942 ha 96 a groot) is een eigenaardig agglomeraat van niet minder dan 22 wijken, alle gevormd rondom een of ander hof. Het hofsysteem is er de uitdrukking van. De voornaamste hoven heten het « goed ter Hoeven », het « hof ten Abele », het « Vroonhof», het « goed te Groenbeke », het ({goed te Waver », het ({hof ter
Borcht», het « hof te Bontegem )) enz. Van waar ook bekeken, ligt het
dorp op een berg, met de kerktoren als herkenningsteken. Zoals eens
de abdijtoren van Affligem het landschap beheerste, zo blijft Moorsel-kerk nog steeds het oriëntatieteken van de streek.
Steeds was en is Moorsel gelegen op de grens van Brabant en
Vlaanderen. Van ouds is het een voorname plaats in onze geschiedenis. De dualiteit van beheer, deels Brabants, deels Vlaams, speelde er
doorheen de eeuwen een grote rol. Bovendien werd het dorp verdeeld
in een deel tot het kapittelgoed van O.L.Vrouw van Dendermonde behorend, Moorsel-Kapittel geheten, en een ander deel onder beheer van
de heren van Aalst. Tot dit laatste gedeelte behoorde de dorpskom.
Jan Lindemans meent dat gans Moorsel voortijds deel uitmaakte van
het Land van Aalst en eerst verdeeld werd door feodale verwikkelingen en uitwisselingen. Gevergem, thans St Stevens, dat van oude datum, minstens van de 9de eeuw af, tot het domein van de abdij van
Lobbes behoorde, zou slechts een restitutie betekenen van oud kerkelijk goed aan een nieuw gesticht kapittel (1). De dualiteit van Moorsel is dus zeer oud.
Tal van oude wegen verbinden de verscheidene wijken. De hoofdweg is de steenweg Aalst-Moorsel-Baardegem-Opwijk-Merchtem-Vilvoorde.
DE OORSPRONG VAN DE PAROCHIE.
1.' De Vita Gudulae en MoorseL
Over Moorsel bezitten wij vrij talrijke gegevens uit de oudste periode van onze parochiegeschiedenis. Dit danken wij aan de ({Vita
Sanctae Gudulae », die er zich voor een groot deel afspeelt. Volgende
figuren treden er in op: St Ursmarus, Witger en Amelberga, St Goedele, Karel de Grote en Wennemaar van Moorsel. De periode loopt
van de VIlde tot de Xde eeuw. Het toneel is Moorsel.
Gezien de Vita Gudulae aan de grondslag ligt van gans deze periode uit de geschiedenis van Moorsel, past het dat wij er een bondige
samenvatting van geven aan de hand van Dom Renerius Podevijn's
({De H. Gudula en hare familie ».
De Vita Gudulae, die wij bewaren, heeft als grondslag:
P) Een oud verhaal van Gudula's leven en wonderen, dat aan de
(1)

J. LINDEMANS, Het oude Land van
1938, u. 24-25.
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1. De Sint-Goedelekapel
op het Dorpsplein. - 2. Het oude Hof. - 3. De
Smt-Martinuskerk.
- 4. Het huidige Kasteel. - 5. Het oude en verdwenen Hof
te Exel. - 6. Motte van verdwenen oud Hof.
De Beugemstraat
is de oude weg Aalst-Vilvoorde.
Het gedeelte langs het
huidige Kasteel is van nieuwere datum.
Moorsel is een agglomeraat
van wijken. Wij geven hier het Dorpscentrum,
samengesteld
uit de rechthoekige
Dorpsplaats,
met middenin de Sint-Goedclekapel, omgeven door de huizen van de voornaamste
ingezetenen,
en onderaan
het oudste en voornaamste
hof, de Sint-Martinuskerk,
het Kerkhof en de Pastorij. Op het Dorpsplein lopen de voornaamste
straten, komende van de omliggende dospen en wijken, samen.
Wij vestigen vooral de aandacht op de rechthoekige
vorm van het Dorpsplein, dat wij aanzien als de plaats van het oude Klooster. Wij v-erklaren de
zijwaartse ligging van de kerk als een verschuiving
na het verdwijnen
van het
oude klooster in de 10' eeuw. Met opzet hebben wij de nadruk gelegd op de
cirkelvorm van de Dorpswijk. door kruisjes aangeduid. Dit is een zeer opvallende vorm. Wij maakten de berekening
van de oppervlakte
en stelden vast
dat dit gedeelte ruim 36 bunder inhoudt of 3 mans i, ook « aarden of gewannen» genaamd. Deze eivorm wordt over zijn ganse omtrek door veldwegels
afgelijnd. Dit gedeelte blijkt dan ook de primitieve
Dorps- of Hofkouter
gewe'est te zijn.
Wij noteren op hetzelfde kaartje de twee Motten, die even buiten de Dorpskom zijn gelegen, nl. de Motte van het oude Hof te Exel en de Motte van perceel nr 779. Beide hebben een gelijke oppervlakte
van ongeveer 44 aren. Wellicht mogen wij de plaats van het huidige kasteel als een derde Motte aanzien.
Aldus bekeken stellen wij vast dat het oude dorpscentrum,
op het hoogste punt
gelegen (34,40 m.) , omgeven werd in de oudste tijden door drie op even wijde
afstand gelegen motten. Voegen wij hierbij de loop van de plaatselijke
beken,
die 'let dorpscentrum
langs de zijde van Brabant g-eheel omgeven als een natuurlijke beschutting, naar het model van Sint-Kwintens-Lennik,
dat zeer veel
gelijkenis vertoont met de dorpskom en haar omgeving te Moor sel en in dezelfde periode als Moorsel een voorname plaats in Brabant was, ZO komen wij
tot één van die Karolingische
vestingen
of dorpen, waarover
weliswaar
een
paar schaarse stukken in vage bewoordingen
spreken, maar waarvan slechts
een diepgaande studie van de resterende- geografische
en historische littekens
toelaat de ware betekenis
en de belangrijkheid
ten tijde van de hoge middeleeuwen te onderstrepen.
Alleen peilingen van de Opgravingsdiensten
zouden deze stelling kunnen
bevestigen.
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bisschop van Kamerijk werd gezonden om de Verheffing (Elevatio of
Heiligverklaring) te verkrijgen. Deze Verheffing ging ook gepaard
met de overbrenging harer relikwieën van Hamme, bij Asse, waar Gudula was begraven, naar MoorseL
2°) Het verhaal dezer Verheffing en Overbrenging. Beide verhalen werden jaarlijks gelezen op de feestdagen van de heilige, wanneer
het afsterven van Gudula en haar Verheffing werden herdacht.
Na de invallen van de Noormannen, ten tijde van Karel van Lotharingen,' spande de kloostergemeente, die in het dorp was gevestigd
en Gudula als patrones vereerde, een rechtsgeding in tegen de heer
van Moorsel, die de kloostergoederen had ingepalmd. Om haar recht
te doen gelden, stelden de kloosterzusters een verweerschrift op, waarin het vroeger verhaal van Gudula's leven en dat van haar Verheffing
met tal van legenden werden samengekoppeld. Het inlassen dier legenden werd natuurlijk door de kloostergemeente van Moorsel aangewend om haar eis meer kracht bij te zetten. Zulks lag in de zeden
van de tijd.
In 1047werden te Brussel de relikwieën van Sint Gudula overgebracht van de St-Gaugericuskerk naar de zetel van de kapittelkerk
van Sint MichieL Dit feit gaf aanleiding tot een volledige herwerking
van het verweerschrift van de kloostergemeente van MoorseL Het
werd omgewerkt tot een Vita door zekere Hubertus, waarschijnlijk
monnik te Lobbes. Hieruit ontstond de « Vita Gudulae» zoals wij die
nu kennen en zoals ze door de Bollandisten werd opgenomen. Het
laatste gedeelte van dit schrift bevat een historische uiteenzetting der
feiten, die de opheffing der kloostergemeente van Moorsel voor gevolg
hadden, en de overbrenging van de relikwieën der heilige naar Brussel: eerst naar de kerk van St Gaugericus (St Gorik) , later naar de
kerk van de H. MichaëL
Al deze gebeurtenissen worden breedvoerig beschreven in de Vita.
Deze dubbele omwerking heeft sommige oorspronkelijke passages
doen verloren gaan, en in later geschreven verwerkingen moeilijk uit
te wissen sporen nagelaten. Derhalve zullen wij trachten slechts de
essentiële gebeurtenissen, met een historische ondergrond, bondig
weer te geven.
« De zalige maagd Gudula werd geboren in de Brabantergouw,
ze was edel van geslacht, maar nog edeler van gemoed. Haar ouders
waren van hoge afkomst en bekleedden voorname ambten in 's lands
bestuur. Haar vader was Witger, die, volgens wij vernamen, de waardigheid van graaf had ontvangen. Haar moeder was de edele Amelberga. »
In de oorspronkelijke Vita volgde dan de afkomst van de H. Emebertus en van de H. Reinildis, broeder en zuster van de H. Gudula.
Later werd deze vermelding uitgesponnen tot een ganse geslachtsboom van heiligen en met Gudula in verband gebracht. Zo werd hier
ten onrechte de H. Gertrudis van Nijvel aangegeven als meter van
Gudula. Aangenomen mag worden dat Gudula in de abdij van Nijvel
werd opgevoed, en naar haar ouders terugkeerde, verrijkt met een
grote schat van opgedane wijsheid.
3
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« in de buurt van Gudula's woonst was er een villa, Moorsel genaamd, op twee mijlen afstand van hare woning. In deze villa was er
een bidplaats gebouwd, de Allerheiligste Verlosser toegewijd. Gudula
had de lofwaardige gewoonte van iedere morgen bij het haangekraai
op te staan om deze bidplaats te bezoeken». (2)
Te dezer gelegenheid geeft de schrijver het verhaal van de uitgedoofde lantaarn en talrijk wonderbare genezingen.
« Haar afsterven, dat bij de hemelingen zoveel vreugde verwekte,
dompelde dezen die gewoon waren van haar omgang te genieten, in
diepe rouw.
» Aan haar lichaam werd volgens godvruchtige gewoonte en de
gebruiken der Kerk door de kerkelijke waardigheidsbekleders en de
overige gelovigen de passende eer bewezen. Deze zongen over Haar
de voorgeschreven psalmen en gebeden. Daarna droegen ze de heilige
Geheimen op en begeleidden haar lichaam met fakkels en wierook,
zoals dit bij een begrafenis past, naar het graf, dat men had opgericht
vóór de bidplaats der villa Ham, waarin zij met de nodige staatsie
werd bijgezet. Haar sterfdag wordt gevierd de achtste dag na Nieuwjaar, dit is de VIde der Iden van Januari. (3)
})Later begonnen de relikwieën der heilige wonderwerken te
doen en haar graf werd luisterrijk door veelvuldige mirakelen. Daarom hielden de gelovigen, die dit alles zagen gebeuren, raad om te weten wat hun te doen stond.
})Na lang beraadslagen kwam men tot het besluit dat men het
lichaam van Gudula van daar moest wegbrengen, want het was niet
passend zulk een schat verstopt te laten in zulk een nietig dorp. Men
moest het overbrengen naar een bekende plaats, waar het kristen volk
zijn beden kon sturen tot Kristus, door Haar.
» Daar allen hiermede instemden en de kerkvoogd, onder wiens
rechtsmacht deze parochie stond, zijn toestemming had gegeven, kwamen de vereerders van Gudula aan haar graf samen met kerkelijke
waardigheidsbekleders, het volk en de rijksgroten. Dan sloegen ze de
hand aan het werk, namen met grote eerbied de heilige overblijfselen
uit het graf en plaatsten ze in een schrijn. »
, In de oorspronkelijke tekst werd onzes inziens hier de reden aangegeven waarom men besloot de relikwieën van de heilige over te
brengen. Deze ging evenwel verloren, verdrongen door de legende.
« Eindelijk kwam men aan de villa van Moorsel, die tien mijlen
van het dorp Ham is gelegen. Ze brachten het heilig gebeente in de
kerk van de Allerheiligste Verlosser en plaatsten met grote vreugde
(2)

(3)
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Erat au tern in confinio villa, Morzella vocabulo, distans ab eorum mansione duorum milliarium interstitio : in qua aedificatum fuerat oratorium
in henere sancti Salvatoris
dedicatum. Erat siquidem huic sanctae consuetudo laudabtlis ut a galli cantu relicto stratu adiret praefatae
limina
basilicae noctibus cunctis.
Deinde divina peragentes mysteria odoramentis et accensis faris praelatis,
prout postulabat
yes runebris, condiderunt
in sepulchro cum honestate
decentissima,
quod extruxerant
ante fores oratorii in villa, Ham vocitata.
Hujus depositio celebratur
die octavo ab introitu anni, quod est VI Idus
Januarii ...

en eerbetoon, onder hymnegezang en kaarslicht en zoete geur van
wierook het schrijn achter het altaar. Wanneer dit alles volgens de
voorschriften van de Kerkvoogd was verricht, werd de naam van" Gudulá bij de lijst van de andere heiligen gevoegd. »
Ziedaar wat de Vita ons over St Goedele en Moorsel mededeelt.
Voegen wij er enkele inlichtingen omtrent St Ursmarus en Witger aan
toe.
Van St Ursmarus, opvolger van St Amand als abt van Lobbes,
wordt gezegd dat hij rond dezelfde tijd in Vlaanderen missioneerde
en aldus in de streek van Moorsel aanlandde, o.a. op de plaats « Lata
quercus » of « Brede Eik» genaamd, waar later de abdij van Affligem
werd opgericht (4). Van hier tot Moorsel is slechts een boogscheut.
Bovendien stellen wij vast dat Gevergem, een belangrijke wijk van
Moorsel, een gedeelte van Wieze, Herdersem, en Aalst minstens sinds
de 9de eeuw tot het domein van Lobbes behoorden, zodat wij mogen
aannemen met J. Warichez dat St Ursmarus zonder twijfel in deze
streek predikte. Het goed van Lobbes te Moorsel en Affligem zou dus
wel aan hem te danken zijn. Van wie kreeg hij zelf het? Mogen wij
veronderstellen van Witger, heer van de streek, vader van St Goedele? (5)
De gegevens die wij over Witger, vader van St Goedele, bezitten
zijn niet zo klaar. Eenzelfde Witger komt voor in de Vita Berlindis.
Blijkbaar hebben wij hier te doen met een graaf of een voornaam personnage uit het laatste kwart van de 9de eeuw, die belast was met de
verdediging van de Brabantse burchten, zoals Asse, Homborg en wel. licht ook Moorsel. Het is derhalve niet onwaarschijnlijk dat ditzelfde
personnage ter zelfder gelegenheid én in de Vita Gudulae én in de
Vita Berlindis werd ingevoerd. Wat er ook van zij, op Witger kunnen
wij niet bogen.
Laten wij de aangehaalde feiten samenvatten.
Voor Moorsel blijft er als hoofdzaak het bestaan, sinds de 7de
eeuw, van een St-Salvatorskerk, centrum van het ganse gewest. Deze
kerk nam blijkbaar in de loop van de volgende eeuw nog uitbreiding
en groeide uit tot een kloosterkerk, die sinds het einde der 7de of het
begin. van de 8ste eeuw de overblijfselen van de H. Gudula beschutte.

2. Wanneer ontstond de parochie?
Over het tijdstip van het ontstaan van de parochie bestaat geen
twijfel. De Vita Gudulae stelt de terminus ad quem vast: einde van
de 7de eeuw. De terminus a quo is echter moeilijker te bepalen. Het
voorbijgaan van St Ursmarus is gekend. Hij wordt vernoemd te {(Lata Quercus », d.i. te « Brede Eik », in de omgeving van Aalst, en schonk
(4)

(5)

Op dit gegeven steunt ook de abdij van Lobbes tussen 1075 en 1086 haar
privilegiën bij de opr ichtirig van de abdij van Affligem, die ze als haar
dochterabdij
wil laten doorgaan. Slechts dank zij een zeer handige diplomatie, door Fulgentius, eerste abt van Affligem. gevoerd, met inmenging
van de betwistingen
ter gelegenheid van de Investituurstrijd.
wist Affligem zich van Lobbes te ontdoen. Het blijkt ev·enwel dat Lobbes wel het
goede recht aan haar zijde had (J. Warichez, o.c. p. 115-117).
J. VOS, L'abbaye de Lobbes, t. 1. p. 422. J. w ARICHEZ, L' abbaye de
Lobbes, p. 115-116. Al deze plaatsen worden in het Polypticon van de abdij
uit 868-869 vernoemd.
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de plaats aan Lobbes. Maar is St Ursmarus daarom de stichter van de
kerk? Het is mogelijk. Persoonlijk hebben wij de indruk dat ze ouder
is. Die indruk deden wij op uit de Vita Gudulae zelf.
Immers, de samenhang van heel dit gebied is duidelijk, zodat mag
aangenomen worden dat het ineens en door dezelfde persoon geschonken werd. Hieruit volgt ook dat de begiftiger van zulk uitgestrekt domein geen gewoon personnage was, maar tot die reeks Merovingische
groten behoorde, die in andere streken van het land o.a. de abdijen
van Maubeuge, Hautmont, Bergen, Nijvel enz. eveneens met uitgestrekte domeinen begiftigden. Ook Witger, of hoe hij ook heette, behoorde blijkbaar tot zulk een geslacht. De hem in de Vita toegekende
titel van gouwgraaf zal dan ook blijkbaar aan zijn functie beantwoorden. Moorsel maakte zonder twijfel deel uit van zijn gebied, en wij
veronderstellen zelfs dat Moorsel een van de voornaamste plaatsen
er van was, waar een borcht gevestigd was, die in de 9de en 10 de eeuw
aan Wennemaar van Moorsel zal toelaten zich tegen de Noormannen
te handhaven. Van zulkdanige borcht, gebouwd boven op een ronde
heuvel, naar het model van de Borcht te Grimbergen en de Nedelaer
te Vilvoorde, beide bewakingspasten langs de Zenne, wordt ook herhaaldelijk gesproken in de oorkonden van Moorsel. (6)
Wanneer wij deze veronderstelling vooropzetten, steunen wij op
meerdere vaststellingen, die wij maakten gedurende de studie van vele andere parochiën. Soortgelijke borchtheuvels vonden wij buiten
voornoemde plaatsen te Asse-Borchstad, te Ukkel-Homborch, te Everberg, te Kortenberg, te Overijse,' te Duisburg, waarschijnlijk ook te
Merchtem. Van al deze plaatsen weten wij door vondsten dat zij van
vóór de llde eeuw dagtekenen en zonder twijfel opklimmen tot de
Karolingische periode.
Indien wij zonder te grote voortvarendheid mogen aannemen dat
Moorsel in de 7de eeuw een voornaam centrum was, mogen wij ook
vooropzetten dat de eerste missionarissen, St Amandus en St Ursmarus, deze streek aandeden en dat het aan één van beiden te danken is
dat de eerste kerk van Moorsel werd opgericht. Wij durven zelfs verder gaan en veronderstellen dat de stichting van de eerste kerk te
Moorsel van vóór St Ursmarus dagtekent. Deze indruk deden wij op
uit de Vita Gudulae zelf, zoals wij hierboven schreven, door de St-Sa1vatorstitel, die wij nergens terugvonden waar een van beide missionarissen terugkwam. Van hen zijn wij gewoon O.L.Vrouw- of St-Pieterstitels te horen.
3. Hoe ontstond de parochie?
Deze vraag stemt overeen met: Welke rangorde bekleedde de
kerk van Moorsel in die periode? Was ze een villakerk of een vicuskerk?
De Vita Gudulae zegt alleen: in de villa (7) van Moorsel was er
(6)

O. REYNTJENS, Moorsel, blz. 39, 41, 55. {(Den berch tot Moersele ende
gracht met al haren toebehoorten alsoot gestaen ende gheleghen es »
(Leeriverhef van 1457). Het oude slot verdween in het begin van de
14" eeuw.

(7)
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De Latijnse benaming {(villa» slaat hier niet terug op een eenvoudig hof,
maar heeft er de betekenis van dorp.

een kerk gebouwd ter ere van de Allerheiligste Verlosser. Dit geeft
op het eerste zicht de indruk dat voornoemde kerk op een gewone
hofkerk terugslaat. Andere elementen brengen ons echter tot het besluit dat Moorsel een vicuskerk, wellicht de kern van een cella, als
oorsprong heeft gehad.
Een eerste litteken is de St-Salvatorstitel, gewoonlijk slechts aan
voorname en zeer oude kerken gegeven. Een tweede litteken vinden
wij in de keuze van de kerk door St Goedele. Waarom ging zij niet
ter kerk naar Asse, dat toch heel wat dichterbij gelegen was en als
hoofdplaats van de Brabantgouw veel belangrijker was? (8) Dat niettegenstaande alles toch Moorsel verkozen werd, komt ons vreemd
voor Er moet dus wel een bijzondere aanleiding bestaan hebben om
Moorsel te verkiezen. Deze aanleiding zoeken wij in het bestaan van
de cella, d.i. de kern van een abdij, de verzamelplaats van godvruchtige lieden. Weliswaar wordt hiervan in de Vita Gudulae niet gesproken. Aan de andere kant staat het echter vast dat in de 8ste eeuw er
een abdij bestond, waarheen de relieken van de H. Gudula werden
overgebracht. Later, wanneer de abdij te Moorsel tenietging, ontstond
niet ver van daar de abdij van Affligem en werden pogingen aangewend om er de latere abdij van Ten Rozen op te richten (9). Al deze
gegevens bevestigen de indruk dat er in dit gewest steeds een opvolging van abdijen is geweest, waarvan de oudste kern tot de 8ste eeuw
opklimt.
Het is dus best mogelijk dat Sint Goedele Moorsel verkoos en bezocht om er, samen met anderen, die' ter plaats verbleven, de godsdienstplechtigheden bij te wonen. Aldus zouden wij Moorsel best kunnen vergelijken met bepaalde, even duistere abdijen, zoals bv. Quortolodora, Ronse en Muizen. Ook deze gaan tot de Merovingische tijd op,
ook daar is een successie van kloosters in de loop der tijden gebeurd.
Indien Sint Goedele een gans bijzondere reden had om Moorsel te
bezoeken, kon dit alleen zijn om de voorrang van deze kerk. Waarom
kon zij in de villa Hamme de H. Mis niet bijwonen in een villakerkje,
dat aldaar best kon opgericht worden, gezien zij door haar afkomst
tot de grootsten van het Rijk behoorde?
Op deze gegevens voortgaande, besluiten wij tot het bestaan van
een gemeenschapskerk te Moorsel sinds minstens het midden van de
7de eeuw. Indien wij van een gemeenschapskerk spreken, mogen wij
ook besluiten tot het bestaan van de parochie. Het was immers geen
zuivere kloosterkerk, daar Sint Goedele van op grote afstand kwam
om er de godsdienstoefeningen bij te wonen.
(8)

Wij blijven de mening toegedaan

dat er slechts van één Hamme in de

« Vita Gudulae» spraak is, en niet van twee, zoals Dom Ren. Podevijn
onderstelt, nl. Hamme bij Aalst, waar zij leefde, en Hamme bij Asse, waar
zij stierf. De redenen waarom wij bij onze stelling blijven, hebben wij

onlangs uiteengezet in onze bijdrage over de parochie Hamme (Brabantse
Folklore, jg. 194()-1948,bl. 72-74). Zelfs in de onderstelling
dat Dom Ren.
Podevijn aan het langste eind trekt blijft het bijwonen van de H. Mis te
Moorsel door de H. Gudula een litteken ten voordele van de aloude voornaamheid van de St-Salvator skerk,
(9)

BJi;DA RJi;GAUS, Bona et Jura, p. 25.
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4. Waar ontstond de eerste kerk?
Ook de aanduiding van de plaats van de oudste kerk van Moorsel
stelt een probleem. Op het Dorpsplein staat de St-Goedelekapel en,
naast het Dorpsplein, de parochiekerk, met St Martinus als patroon.
Tussen beide moet gekozen worden.
De kapel van St Goedele gaat minstens tot de 13de eeuw terug,
de St-Martinuskerk tot de 12de. Gelet op beider patronen hebben zij
beide evenveel kans. Wat dan? Onzes inziens is de St-Goedelekapel
de plaats van de oudste kerk, niet omdat de overlevering beweert dat
zij in de 14de eeuw gebouwd werd op de puinen van de H. Sakramentskapel, waar Sint Goedele zo menigmaal kwam bidden (10),
maar om haar eigenaardige ligging, te midden van het Dorpsplein.
Deze is een gans bijzonder litteken. Nergens anders in Brabant, tenzij
te St-Pieters-Leeuw (waar zich in de 12de eeuw de St-Gorrkskapel
naast de St-Pieterskerk op het Dorpsplein bevond (11), stellen wij
iets dergelijks vast. Eerstens is daar het vierkantige Dorpsplein zelf,
omzoomd door hoven en huizen. Te recht veronderstelt Dom Reneri us (12) dat al deze gebouwen betrekkelijk juist het grondplan van
het oude klooster van Moorsel weergeven. Binnen dit vierkant bevonden zich de kloostergebouwen. De oude weg van Aalst naar Vilvoorde
liep er van West naar Noord en van Noord naar Oost langsheen.
Langs de weg stond de oude kerk. Hiertegenover is de ligging van de
St-Martin uskerk, gans bezijden het Dorpsplein, van jongere datum.
Voor ons is zulks maar al te klaarblijkend.
Een tweede litteken is ongetwijfeld de overlevering die de St-Goedelekapel aanduidt als de plaats waar de heilige begraven werd na
de verheffing van hare relieken. Dit is een constante die overal voorkomt.
Als derde litteken kunnen wij een paar aanduidingen uit 13deeeuwse oorkonden laten gelden. In een brief van Maart 1281, waardoor ridder Olivier van Moorsel zes bunder land in jaarcijns aan de
abdij van Ninove schenkt, lezen wij onder de getuigen: ({una cum
sigillo domini Johannis, vicecurati de Morcele » (13). Onmiddellijk
vragen wij ons af, van waar en waarom een vicecuratus te Moorsel?
Hieraan kan onzes inziens alleen een verklaring worden gegeven door
de Sint-Goeçielekapel. Immers in de parochiekerk van Moorsel kennen
wij op dat ogenblik geen voldoend aantal kapellanijen om een vicecuratus te wettigen. Deze zou ten andere ook ({capellanus » genoemd
worden. Het moet dus wel zijn dat de Sint-Goedelekapel op dat moment nog zulkdanig belang had dat er niet van een gewoon kapelaan
wordt gesproken, maar van een vicecuratus, die in deze hoedanigheid
deelgenoot was in de parochiezorg. Zulks is trouwens voor deze periode een van de zeer zeldzame voorbeelden, waar in ons land van
een vicecuratus wordt gewag gemaakt. Hem was dan ook een bijzondere taak voorbehouden.
(0)

DE POT'I1ER FR., Moor sel, bI. 26.
Geschiedenis
van St-Pieters-Leeuw,
(12) Dom Ren. PODEVIJN,
o.c, bI. 25-26.
(13) J.J. DE SMET, Q.C. t. Il, p. 942-943.
(11) Cf. VAN DE WEGHE,
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bI. 12.

Welke deze taak was kunnen wij afleiden uit andere gegevens uit
de 13de eeuw, waardoor wij weten dat de St-Goedelekapel, naast een
eigen bedienaar, eigen kerkmeesters, beheerders van een eigen patrimonium, en een eigen kerkhof bezat (14). Vooral het bestaan van een
eigen kerkhof naast dit van de parochiekerk is een belangrijk litteken, dat als de laatste echo van de oude parochietitel kan doorgaan.
Een soortgelijk voorval noteerden wij eveneens te Kobbegem, waar
omstreeks 1400 eveneens een verplaatsing geschiedde.
WAAROM

DE VERPLAATSING?

Om hierop een antwoord te geven, dienen wij hoger op te klimmen.
De oudste kerk, waar St Goedele kwam bidden, stond langs de weg
Aalst-Vilvoorde. Door uitbreiding van de primitieve cella tot abbatia
in de 9de eeuw werd rond de St-Salvatorkerk een complex van gebouwen gezet, dat O.L.Vrouw tot patrones kreeg. Deze kloostergemeente
schijnt vooral ten tijde van Karel de Grote gebloeid te hebben. Rond
die tijd greep de translatie van S. Gudula en haar Verheffing plaats.
Van Karel de Grote wordt gezegd dat door zijn toedoen de vervallen
gebouwen werden gerestaureerd, dat hij zelf ter plaatse kwam en het
klooster met talrijke goederen begiftigde. In dit verband is het wel
interessant te wijzen op de vele legenden die verband houden met
Karel de Grote. Hij wordt te Vilvoorde, te Laken, te Moorsel enz. gesignaleerd. Gaat het hier niet over de reis van Karel de Grote naar
Gent, en heeft zijn doortocht door al deze plaatsen bij het volk niet
een grote indruk gelaten, zoals dit later eveneens met Keizer Karel
het geval geweest is ? Indruk die aanleiding gegeven heeft tot talrijke legenden, door de Ll de- en 12de-eeuwse schrijvers in de Vitae
Sanctorum opgetekend. Moorsel, gelegen langsheen de oude weg Vilvoorde-Aalst-Gent, en centrum van een kloostergemeente, kon dus
wel de aandacht vestigen van de grote Keizer op reis naar Gent.
Toen de Noormannen en Magyaren door het land trokken, vluchtten de kloosterzusters in 892 naar Chèvremont. Weerom zien wij dat
de weg die zij volgden, door een nieuwe reeks van legenden wordt
aangeduid. Dezelfde plaatsen, die gewagen van de doortocht van Karel dè Grote, worden geïllustreerd dOOFmirakelen, bewerkt door St
Amelberga, St Pharaïldis, St Goedele enz. De identiteit tussen beide
reizen is opvallend.
Na de aftocht van de Noormannen keren zij terug. Het klooster
is vervallen en de goederen werden ingepalmd door de heer van de
plaats, Wennemaar, die niettegenstaande alle mogelijke bedreigingen
door mirakelen, verweerschriften en tussenkomsten van de keizers,
kop houdt. Dit betekent de ondergang (15). Het zal dan ook geen
moeite kosten aan Karel van Lotharingen, de verlaten relieken van
Moorsel naar Brussel in zijn eigenkerk. St Gorik, in 878 te laten over(14) Fr. DE POTTER,
Het gaat hier om
van Meldert, die
gaten overmaakt
(15) Vita S. Gudulae,

Moor sel, bI. 72. - Dom. Ren. PODEVIJN,
o.c. bI. 69.
het testament van Gerirudis, dochter van ridder Iwanus
aan verscheidene
kerken en geestelijke
instellingen
le(Beda Regaus, Haffligemum
Illustratum,
t. r. bl. 697.
C. 10.
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brengen. Eens de relieken weg, heeft het klooster gedaan. Op het einde van de l1de eeuw, toen de abdij van Affligem werd opgericht,
was er zelfs geen spraak meer van het klooster. Een laatste poging tot
wederoprichting, doch op een andere plaats te Moorsel, is wellicht de
stichtingspoging van het latere klooster Ten Rozen onder Aalst. In
elk geval, in 1105 is het met het oude klooster definitief gedaan. De
overdrachtsakte van het personaat van de parochie Moorsel aan de
abdij van Affligem spreekt er geen woord over. Alleen de kapel blijft
bestaan. Zij heeft weliswaar nog haar parochierechten, maar haar circumscriptio is reeds overgegaan op de nieuwe parochiekerk. Dienaangaande getuigt de oorkonde van 1290.
Tot hier de feiten. Wat moeten wij er uit afleiden? Onzes inziens
had de oude kerk een dubbele functie. Zij was eerstens parochiekerk
onder het patroonschap van St Salvator, en tweedens kloosterkerk
aan O.L.Vrouw toegewijd. Het was een dubbelkerk, zoals Affligem in:
hst begin en Grimbergen tot heden.
Toen in de loop van de Ll de eeuw het klooster verdween, bij gebrek aan inkomsten, en door de opkomst van de nieuwe abdij van
Affligem er geen de minste kans overbleef om tot nieuwe bloei te komen, bleven er alleen vervallen gebouwen over. Wat moest er gedaan
worden: herbouwen op dezelfde plaats of elders een nieuwe kerk oprichten?
Er werd besloten tot verplaatsing, aangezien men waarschijnlijk
door de aangroei van de bevolking tot vergroting moest overgaan.
Hiervoor was er geen voldoende ruimte op de plaats van het oude
klooster, ten minste indien men de kerk wilde oriënteren, regel die
stellig alsdan geen uitzondering duldde. Dit is de enige verklaring
voor de verplaatsing, die terzelfder tijd de vorming van een tweede
centrum rondom de nieuwe kerk medebracht. Een eerste litteken en
tevens het bewijs van onze stelling is het voortbestaan van het oude
kloosterhof in de vorm van hoeve, later de herenwoning en brouwerij
De Rop, dat gans het gedeelte tussen de St-Goedelekapel en de St-Martinuskerk afsloot.
Een tweede litteken zijn de twee kerkwegels, die vóór de St-Goedelekapel vanuit de richting Gevergem (St Stevens) uitmonden. Ter
illustratie verwijzen wij naar bijgaande kaart. Slotsom: het is maar
al te duidelijk, voor iemand die de dorpskom van Moorsel van dichtbij ontleedt, dat het oudste wegennet, de voornaamste gebouwen enz.
zich bijna uitsluitend rondom de St-Goedelekapel concentreren. De
veel geringere parcellaire verdeling in de buurt van de St-Martin uskerk duidt zulks eveneens aan.
Resumeren wij. Volgende vaststellingen staven onze bewering:
1) de plaats van de St-Goedelekapel zelf; 2) de bijzondere vorm van
de dorpskom; 3) het voortbestaan van het oorspronkelijk kloosterhof;
4) het wegennet; 5) de parcell.aire verdeling.
DE PATROONHEILIGEN

VAN MOORSEL.

De oudste parochietitel is dus St Salvator. Deze vergt geen nadere uitleg. Doorgaans zijn de St-Salvatortitels de oudste van alle. In
de 9de eeuw heeft het klooster Onze Lieve Vrouw tot beschermster.
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Wij menen dat deze titel niet op de parochie terugslaat, doch alleen
op het klooster. Vooral ten tijde van Karel de Grote waren de
O.L.\Ïrouwtitels legio. Van waar echter de St-Martinustitel?
Doorgaans slaat deze terug op zeer oude parochiën, zodat op het eerste
zicht dit ook toepasselijk is op Moorsel, reeds in de 7de eeuw bekend.
Hiertegen pleit echter St Salvator, van ouds bekend. St Martinus
werd dus eerst later tot patroon verheven. Waarom deze vervanging
en wanneer?
Onzes inziens had in de loop van de eeuwen de
O.L.Vrouwtitel Sint Salvator in de schaduw gesteld, zoals wij dit later meermaals opmerken, bv. te Merchtem en te Kobbegem. Toen nu
in de 12de eeuw werd overgegaan tot de verplaatsing van de oude
parochiekerk, liet men O.L.Vrouw als beschermheilige van de oude
kerk, en gaf men St Martinus, die opnieuw aan de dagorde kwam in
die periode, - zie de voorbeelden van Ramsdonk, Ganshoren enz. als beschermheilige aan de nieuwe kerk. Ter herinnering aan de oude
titel, .zegt Fr. De Potter (bl. 70) werd het eerste zijaltaar aan het
H. Kruis toegewijd. Later werd O.L.Vrouw op haar beurt verdrongen
door St Goedele, die het centrum van de verering werd.
VAN VICUSKERK TOT EIGENKERK.
In de vorige bladzijden gaven wij onze mening te kennen dat de
oorspronkelijke parochiekerk een gemeenschapskerk
was. Wanneer
wij er in 1105, ter gelegenheid van de overdracht van het altaar aan
de abdij van Affligem, opnieuw over horen, is zij zonder twijfel een
eigenkerk, in het bezit van een kerkheer. Weliswaar getuigt de bisschop van Kamerijk dat hij de gift doet zonder iemands tussenkomst,
doch er zijn andere feiten die het tegenovergestelde bevestigen. De
Vita Gudulae is hiervan een typisch voorbeeld, en wordt in die zin
door talrijke auteurs geciteerd. Gans het verhaal van het inpalmingsproces van de vrije kerk door de heer van Moorsel wordt ons uit talrijke bijzonderheden opgedist.
Toen de kloostergemeente van Chèvremont terugkwam, na haar
vlucht voor de Noormannen, vond zij haar abdij verwoest en haar
goederen geroofd. De nonnen herstelden zo goed mogelijk de vervallen gebouwen, herbegonnen het kloosterleven, maar weelde was er
niet. Zij stonden geheel onder de macht van de plaatselijke heer,
Wennemaar, die zich tijdens de invallen van de Noormannen in zijn
burcht te Exel had weten te handhaven (16). Al wat er rondom lag,
zelfs de kloostergoederen. had hij als beschermheer tot zich getrokken. Klooster en inwoners werden zijn ondergeschikten. Hij was hun
advocatus en kerkheer, zoals blijkt uit de Vita S. Gudulae. Wen nemaar liet ze leven, maar beheerde persoonlijk hun goederen, gaf hun
slechts het hoogst noodzakelijkeen
telkens een non stierf, werd haar
plaats niet ingenomen. Het klooster was -ten ondergang opgeschreven.
Ten einde raad, stelden zij, volgens de gebruiken van de tijd, een verweerschrift op in de vorm van een Vita. Men herinnerde zich de be(6) Terloops verwijzen wij naar de gelijkaardige ligging van de burchten te
Gr imbergen-Borcht, Asse-Borchtstad, Ukkel-Homborch, Overijse, Everberg enz.
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zoeken van Sint Goedele, de overbrenging van haar relieken, zelfs Karel de Grote werd er in persoon bijgebracht. Van hem kreeg de kloostergemeente haar goederen, o.a. gans de villa Moorsel. Ongelukkig
ging de oorkonde verloren, doch getuigen zouden nog kunnen bevestigen dat het een officieel stuk was, in wettige vorm, met getuigen. Mirakelen allerhande werden ingeroepen. Bedreigingen en hemelse straffen werden tegen de inpalmers van de St-Goedelegoederen geuit. Sint
Goedele zelf werd beroofd.
Ongetwijfeld moest dit alles Wennemaar tot nadenken stemmen.
Wellicht liet hij aan de nonnen wat meer ruimte. De zaak sleepte tot
aan zijn dood. Deze bracht heel wat verandering teweeg. Aan zijn
zoon Hermenfried bleef de taak voldoening te schenken. Doch, gevestigd op de grens van Brabant en Vlaanderen, wist hij handig gebruik
te maken van de voortdurende twisten tussen het Rijk, vertegenwoordigd door Karel van Frankrijk, en de graven van Vlaanderen. Teri
einde noch een zijner voorname vassalen noch het klooster van Moorsel te mishagen, verkoos de keizer een Salomonsoordeel. Ofwel moest
Hermenfried de geroofde goederen teruggeven en dan mocht hij ook
de relieken bewaren, ofwel ze houden, maar dan de relieken afgeven
en de gevolgen van zijn handelwijze dragen. Hermenfried verkoos de
laatste oplossing. Hubertus, die een halve eeuw later de Vita schreef,
zegt dat Hermenfried en zijn nakomelingen ellendig aan hun einde
kwamen.
SLOTSOM.
Gans deze episode in de geschiedenis van het klooster van Moorsel is een rijk geïllustreerd voorbeeld van de wijze waarop een wereldlijk heer profiteerde van de troebele toestanden door de invallen
van de Noormannen geschapen, om zich tot eigenkerkheer op te werken en aldus beheerder te worden van de kloostergoederen van Moorsel. Niet dat hij het klooster wilde ten onder brengen, maar de inkomsten trachtte hij zoveel mogelijk voor eigen profijt uit te baten. Hierop volgde de strijd tussen het klooster en de eigenkerkheer. De Vita
secunda S. Gudulae werd als verweerschrift
opgesteld. Ten gevolge
van politieke verwikkelingen
mislukten de nonnen. De heren van
Moorsel bleven baas en eigenkerkheer. (Wordt vervolgd).
BRUSSEL.
Dr Jan Verbesselt.
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Cartulaire d'Affligem, passis. Zie tekst.
Popp, Van der Maelen 1/Z0.DOOste
- Stafkaarten 1/20.000ste.

L.

Een Galgeleen te Aalst in het
Begin der 15e eeuw
Tot de zeldzame curiosa uit het rariteitenkabinet der rechtshistorische wetenschap behoort ongetwijfeld het galgeleen.
Het galgeleen bestond in een leenverplichting tegenover een heer,
waarbij de leenverheffer zich tot een prestatie van strafrechterlijke
aard verbond. Deze prestatie mag o.i. wel vooral tot de kleinere lenen
behoord hebben.
Naar aanleiding van een merkwaardige bijdrage van de hand van
Prof. Dr. Jan Gessler in het Belgisch Tijdschrift voor Philologie en
Geschiedenis (1), willen we hier ook voor Aalst een voorbeeld citeren. Een paar der door GessIer aangehaalde voorbeelden mogen hier
wel even vermeld worden. (2)
In de XlV· eeuw bestonden te Oneux (onder Theux) enkele lenen,
waarvan de leenverheffing stipuleerde dat de leenhouder bepaalde
delinquenten der kastelnij Franchimont moest hangen of laten hangen. De leenverheffer werd hierbij van iedere andere gewone feodale
verplichting ontslagen. Soms bestond deze in het toedienen van drie
slagen met de berkenroede, terwijl de houder van het leen telkens
de gegeselde moest toeroepen: « Jehenne lei, dis ce que tu sais ». Dit
was het geval te Wan ze. Een andere leenplichtige, te Antheit, moest
het ambt van beul waarnemen of zich op eigen kosten hierin laten
vervangen.
Andere voorbeelden nog worden door Cessler geciteerd. Eén lijkt
ons wel van belang, dit in verband met een galgeleen, dat te Aalst in
het begin der 15·eeuw bestond. Het betreft een oud gebruik in Beieren,
waarbij een weversambacht in de 17"eeuw verplicht was de galg van
het Hochgericht op te richten. De mulders moesten de ladder leveren.
De reden hiervoor lag voor deze laatsten wel in het feit dat men hen
vaak verdacht van bedrieglijke praktijken.
Een gelijkaardig galgeleen vermeldt het leenboek van 1405 (3)
van het Leenhof ten Stene te Aalst .
. Wij citeren hier de tekst:
Gheertruud scrivers houdt Jn Leene van minen here / Een oud
dachwant
lands gheleghen
ten cruusweghe
bin der prochie van
aeLst / ende staet te desen dienste / wanneer enich goed bin den
voors. scependomme uerbuert: es of tuier-de here welboden jn legghen
(1)

Deel XXIX

en matière
(2)
.(3)

(1951), n' 1, 142 -

154; Les Fiets du Larron

ou obligations

criminelle.

Voor de bibliografische
gegevens verwijzen we naar het artikel zelf .
R A Brussel: Rekenhof nr 1064, f' 5 r'.
Dits de registre van den Leengoeden die men houdende es in Leene ende

in momsenene van minen gheduchten nere van V!aenderen, in causen
van zinen oraeieceoe ende lande van' Aelst ... ghemaect ende gheordineert bi Piet7'e den Gay, onderbaiUiu van Aelst.
Samen met nog andere leenregisters
bevindt zich dit dokument in het
fonds van het Rekenhof, hoewel de plaats hiervoor het fonds der Wet-

achtige

Kamer

CR A Brussel)

zou zijn.
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wille dat de leenhoudere sculdich es der jn te ligghene / ende heift
van salar(isse) des daeghs V s. par. ende zine costen. Ende zo wanneer
de here justicie taelst doet / deise leenhoudere moet ene leedere ter
justicie leveren ende doet minen here manscep tsinen voeten ende

staet te trauwen ende te waerheden minen here ende esscuZdich over
treliej X Z·
Zoals men zien kan, is het leen zeer klein, nl. een oud dagwand.
De leenplichtige is een vrouw, Geertrui de Schrijvere. Blijkens het
originele denombrement van 1430 (4) treedt hierin op als haar voogd
haar man, Jan van Oest, « eausiedere ». Hij is het dan ook, die « weddebode ligghen» gaat. Hij levert de ladder, telkens een boosdoener
aan het grafelijk « gherechte » van de galg te Aalst wordt gejusticieerd en er een ladder ontbreekt. Deze galg stond vóór het Steen op
de Markt (5). Dit leen verstierf op Geertrui de Schrijvere door de
dood van haar vader, Willem de Schrijver.
Een andere leenverplichting van strafrechterlijke aard is verder
die van het « weddeboede ligghen ». De juiste betekenis van het woord
« weddeboede » of « welboede» laat Verdam in het duister (6). De betekenis blijkt hier wel duidelijk uit de tekst. De functie bestond uit
de verplichting bij confiscatie van bepaalde goederen,. bv. bij het
innen der « manus mortua » of van bastaardgoederen of in gevallen
van « despiracien » (zelfmoord), deze te gaan bewaken tot de zaak
haar beslag had gekregen. Het woord « wedden» heeft elders (7) de
betekenis van uitzonderlijke (?) belasting, geheven in tijd van oorlog Het is tot op de huidige dag bekend gebleven in West-Vlaanderen (8). De wedde bode kreeg voor zijn « ligghen » een vergoeding van
5 schelling per dag, plus de gedane onkosten.
(4)

R A Brussel:
Wetachtige Kamer (Charnbre Legale). nr 4635. Men vergelijke de tekst in de bijlage!
(5) R A Brussel: Rekenhof nr 1067 f' xxvj r" :
In 1456 is Casin van Wiendeke in het bezit van het leen, dat ligt op den
« hoensputte ofte up tveLdekin voer RegheLsbrugghe glte!eghen menen
eenen ende anden hoo!stmte »
De leenverheffening
van 1456 luidt verder:
« DweLke
mijn vors. Leen uuter name aLs boven staet ten dienste van,den gherechte te teLivererene den dienaren een !eedre om de ma!faiteurs mede te Justicierene
ant gherechte der galghen mins gheduchs
heeren tae!st voor den steen met miins ghed. heeren mannen verwijst».
(6) Zie Mndl. Wdb. i.v. weddebode : gerechtsdienaar?
Welde = geweld,
kracht.
Zie ook i.v. Irgghen : thuis liggen; in gijzeling Iigghen. Zie inliggen :
op bevel van het gerecht liggen (logeren op eigen kosten) op een bepaalde plaats, totdat aan een bevel of een verbintenis
zal zijn voldaan.
(7) R A Brussel:
Rekenhof, nr 1064, f' 1 :
Leenverheffing
van de borchgrave van Aalst, Joos ToHin: Ende alse die
van Ae!st vuttrecken
jn or!oghen so moetic de baniere voeren vander
stede ende neiien. zulke casten ofte wedden a!so ghecostumeert es.
(8) De Bo-Samijn:
West-Vlaamsch
Idioticon,
Gent, 1892, pag. 1186/1 i.V.
weddebode,
wettebode.
De weddeboden.
in VI. ook arme jantjes
genaamd, heten in de woordenboeken
kluivers, Fr. garnisaires.
Hij ligt met de wetteboon
in zijn huis (al zijn roerend goed is verzegeld en er zijn daar bedienden om het te bewaren).
Te Herentals
zei men: « de mennekes
liggen er» (zegsman:
dhr. Fr.
Ver biest) en in het Waasland:
« de garnisaires » (zegsman:
mijn
vader).
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Ook andere leenhouders konden als welbode of weddebode optreden. Dit was namelijk het geval met Jan de Proufst, die in 1430
de Praterie (9) van Aalst van de graaf in leen kreeg. Uit het denombrement van zijn leen lichten we volgende passus:
Item zo en es dat leen niet ghelast te gane te eeneghen uphoue
noch afhoue maer staet te dienste bij daghe ende bij nachte den h(er)e
om(m)e weddeboeden te legghene binne(n) den scependo(m)me
van
Aelst in yemene goed daers de vors. he(er)e begheert ende ghelieft
ende daer toe moet de prat( er) e bereet ziin ende daer af heeft de
prat ( er)e alle daghe vand( en) goede daer Jnne dat hij gheleit werdt
V S.p. ende ziin coste.
In de leenverheffingen der Wetachtige Kamer vindt men nog talrijke andere verplichtingen van strafrechterlijke aard. (10)
Een ander curiosum willen we hier ten slotte niet onvermeld voorbijgaan. Het betreft het denombrement van een klein leen van een
half dagwand te Appels, ressorterend onder het leenhof van Dendermonde (11) en gehouden door Symon van der Sappen. De leenverplichting bestaat in ({te bewarene den slotele van tgherechte van denre monde ».
BIJLAGE.
1430, Juni 3.
Jan van Oest oorkondt dat zijn echtgenote Geertrui de Schrijvere
van de graaf van Vlaanderen een oud dagwand lands in leen heeft,
gelegen te Aalst en dat dit leen onderworpen is aan volgende leen verplichtingen :
1° de leenhouder moet bereid zijn als weddebode voor de graaf op te
treden en
2° een ladder te leveren telkens iemand door de grafelijke rechtbank
aan de galg wordt opgeknoopt.
3° Het leen is onderworpen aan een recht van 10 pond bij sterfkoop
en van de tiende penning bij wandelkoop.
Je Jan van oest eausiedere kenne ende lye dat Gheertruud
serivers mijn
wijf alse erfachteghe
houdende es jn leene ende jn manscepe van minen gheduchten
heere van bourgogne.
Grave van vlaendren
descendeerende
ten
steene taelst. een oud dachwant
lands gheleghen
binnen der prochien van
ae lst ten eruusweghe
dwelk leengoet stae t ten dienste minen heere zo wanneer eenieh goet verbuert
es Jnt seependom van aelst of daer men weddeboeden [n sculdich es te legghene daer zo behoric als voogrit van minen vors.
wive jngheleit te zine ende elcx sdaeghs thebbene v gro. ende miin coste voort
(9)

Het ambt van prater of preter (elders: scuttere)
bestond vooral in het
opvangen en schutten van vee, dat uit de omheiningen was gebroken en
schade aanrichtte
bij de gelanden. De prater te Aalst mocht hiervoor
een recht innen van 2 schelling bij dage en 5 schelling bij nacht.
(l0) b.V. in de leenverheffing
van Joos ToHin (Rekenhof, nr. 1067, f' Ij r") :

Ende waer ooc yemene vanghenesse ghemaeet binnen aelst in huuse of
eLdre nochtan ware dat sculdich te wesen altoes behouden tRechte van
miner vanghenesse want also vele zoude dan mine dienare hebben die
mine vanghenesse houdt alse die ghevanghene daerin gheterdt hadden
vute ghedaen ware yemende taelst ghejusticieert
bi wette die zoude
mine dienare moeten houden tsinen Gosten /
(11) R A Brussel:

Wetachtige

Kamer,

nr 3467: anno 1430, Nov. 20.
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behoort ten vors. leene ende jn dienste een ledre te leverne ant gherechte van aelst zo wanneer men daer an de galghe jement justicieerd ende
daer een ledre ghebred. Dit leen vors. verstarf aldus minen vors. wive bider doot van willem den scriver haer(en) vader ende staet voort te trauwen rende waerhede rninen heere Ende ten Relieve van x 1. par. ter doot
Ende den X"" permine minen he ere alsment vercoopt Ende volghende den
voorbode daer af gheleit zo hebbic Jan vors. als vooght van minen vors. wive
dit denombrement ghezeghelt met minen zeghele overghegheven den bailliu
van den lande van aelst of zinen stede houdre den iijden daeh van braeenmaent int jaer MCCCC ende XXX.

Jozef van Cleemput.

ANTWERPEN.
111111111111111111111111111111111111111111111111111

Werd het beeld van O. L.Vrouw
van Lede In 1581 vernield?
Lede-bij-Aalst
is een zeer oude bedevaartplaats
ter ere van O.L.
Vrouw, genoemd « de Nood Gods ». Haar ontstaan dagtekent
van 1414,
wanneer
het beeld der Piëta door een uitgeweken
dorpsgenoot,
van
uit Keulen, hierheen werd gestuurd.
Zeer spoedig verwierf
de bedevaartplaats
een grote vermaardheid
en talrijk kwamen de vrome pelgrims naar O.L.Vrouw van Lede « van wijd en sijd, van verre en bij ...
duysenden
van menschen, uyt Brabandt,
Henegouwe.
Vlaenderen ... »,
zo schreef in 1624 frater Dionysius Mutzaert
(1).
Sindsdien
nam de uitstralingskracht
van dit bedeoord af, vooral
vanaf het einde der vorige eeuw, wanneer het volledig in de schaduw
werd gesteld door de Oostvlaamse
bedevaartplaats
ter ere van O.L.
Vrouw van Lourdes te Oostakker.
En toch blijft Lede voor de streek
van Aalst het uitverkoren
toevluchtsoord,
voor allen die in nood O.L.
Vrouw komen smeken of in vreugde haar komen danken.
De vraag, die wij in deze bijdrage
willen behandelen
is de volgende: Werd het beeld der « Nood Gods» gedurende
de Nederlandse
Beroerten
door de Geuzen vernield?
Twee stellingen
nopens het lot dat het genadebeeld
onderging
staan tegenover elkaar. Beide worden aangetroffen
in bronnen uit dezelfde periode en zijn neergeschreven
door mensen, die van het gebeuren konden op de hoogte zijn.
Eén feit staat vast: de kerk van Lede werd in 1581 door de Gentse
rebellen afgebrand
(2). Pater Bernardus
de J ongha verhaalt het voor(1)

(2)
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De kerekelijeke Historie van de Gheboorte Onses Heeren J.C. tot...
MDCXXIIII, door Fr. Dionysius Mudzaert, religieus Canoniek van O.L.
Vrouwe te Tongerloo. Op blz. 186 van het bijvoegsel, « Oorsprongh, Begin ende Vervolgh van het Gheloof ende de Kerckelijcke Geschiedenissen in onze Nederlanden », handelt de schrijver over « het mirakeleus
beeldt van onse L. Vrauwe, verthoenende d'afdoeninge onses Salighmakers
van den Kruyces, .. binnen de parochie van Lee nevens Aelst in Vlaenderen ».
De dekanale bezoeken van de dekenij Aalst (vermeld a" 1597) tonen ons
een beeld der verwoestingen aangericht door de geuzen. « Alle kerken
van het distrikt waren ontheiligd ... Volgende kerken waren door brand
vernield:
Appels, Denderbelle, Baardegem. Borsbeke, Erernbodegem,

val in zijn ({Ghendsche Ceschiedenissen » : « ... Den 7 Mey U581] vertrokken zij met meer als 100 pioniers, en alderhande ammonitie van
orlog te schepe en te wagen, zoomen uytstroyde, naer Aelst; maer
inder grondt om 't kasteel, en de kerke van Lede in te nemen, alwaar
zij 's anderdags 's morgens te 7 uren met groot geweldt ingevallen
zijn, verbitterd zijnde, datmen daar de Roomse religie openbarelijk
altijdt blijve oefferien. De kerke was zeer beschranst en drij priesters
met de mans, terwijl de vrouwen en kinders op den toren waren gevlucht, met ontrent veertig Malcontenten stelden zich te weer, maar
te vergeefs, want de kerke vegtenderhandt wierdt ingenomen. De
kerke met den toren wierdt verbrandt en de drij priesters, met ontrent 150 mans, vrouwen en kinders quamen daer zeer ellendig aan
hun doodt, 't grootste deel verbrandt zijnde, en de andere gedoodt
zijnde van de vijanden. Daer wierden ontrent 800 boeren gevangen
met alle hunne peerden, eenige huyzen verbrandt en al wat er te vinden was, geplundert en gerooft, met al het welke de soldaten als zegenpralende wederkeerden naer Ghendt ... » (3).
Bovenstaande vinden wij - buiten de cijfers om - bevestigd in
het dekanaal verslag van 1592: « de kerk werd samen met vele inwoners, die er een toevlucht zochten, door de Gentse rebellen afgebrand» (4). Het « Memorieboek der Stad Ghent» vermeldt eveneens
het gebeurde in 1581: « Den VIllen dach van Meye, doen was bij die
van Ghendt in den morghenstondt de kercke van Lê inneghenomen
vechtender handt, ende verbrandt; zij was zeer sterck bescanst van
's conincx volck, ende daer was een deel van 's conincx volck op, die
wierden al versleghen ende deerlyck vermoordt ».
Een oud schilderij, in de kerk bewaard (5), herinnert aan deze gebeurtenis, waarbij één der opgeslotenen zich wist te redden door van
de toren te springen en hierbij ongedeerd bleef. De kapitein, verbaasd
over een zo wonderbare sprong, liet hem in vrede gaan.
Nu rijst de grote vraag: bleef het beeld van de {(Nood Gods» in
de kerkbrand ?
Volgens Bernardus de Jonghe (1752) (6) en Cornelis van Gestel
(1725) (7) werd het beeld door de brand vernield. Beiden zijn, even-

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

Erondegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Impe, Kerksken, Lede, Meldert, Moorsel, Mere, Nieuwerkerken,
Opwijk, Teralfene, Wichelen, Wieze.
Met de herstelling van de meeste dezer kerken werd reeds een aanvang
gemaakt. Talrijke parochies hadden geen eigen pastoor, maar werden bediend door een « deservitor s : Appels, Baardegem. Bor sbeke, Essene,
Erpe, Erernbodegem,
Erondegem,
Hekelgem,
Haaltert,
Hofstade, Irnpe,
Lede, Moorsel, Mespelare, Opwijk, Vlierzele, Vlekkem, Wieze; Herdersem
en Wanzele hadden noch pastoor, noch « deservitor ».
Bernardus de Jonghe, o. praed. : Ghentsche Geschiedenissen
of Chronyke
van de beroerten en ketterije binnen en ontrent de stadt van Ghendt sede-rt 't jaer 1566 tot het jaer 1585. Ghendt, 1752, lI, blz. 253" 254.
De omvang van de ramp vindt een bevestiging in de opvallende vermindering van het aantal Communicanten
of Paashouders
(= personerrboven de 12 jaar). In 1569 waren er 650, in 1574 ongeveer 800 en in 1592 nog
slechts 300.
.
Schilderij op doek van 52,5 x 45 cm., uit de 17' eeuw (C.I.A.) .
o.c., blz. 254.
Cornelius van Gestel: Historia Sacra et Profaria archepiscopatus
Mechliniensis, H, blz. 164. Hagae Comitum, 1725.
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als sommige andere schrijvers, afhankelijk van een oudere bron, die
niemand anders kan zijn dan frater Columbanus Vrancx, wiens werk
van de pers kwam in 1602 (8). Deze abt van Sint-Pietersabdij te Gent
schreef: « de beelde van den Noodt Gods van Le wierdt ghebroken
in de Gheusen ti idt », maar « Heer Gillis van Waesberghe (9), als hij
te Lede pasteur was, beschickte daer een ander beeldt van Maria zijnde oock den Noodt Gods, ende hij preeckte ende leerde. daer het Volck
dat sij niet en soude vrees en of twijfelen oft Maria daer noch soude
mirakelen doen, omdat haer Beelde ghebroken oft ghestolen was ».
En heel juist laat hij de pastoor besluiten: « Want de macht van mirakel te doen en is int Beeld niet gheleghen maer in Maria ende principaelick in God, deur wien Maria alle haer mirakelen doet ... ». Bij
de eerste ommegang met het nieuwe beeld, in 1587, geschiedde dan
ook de wonderbare genezing van een kreupele uit Aalst.
Verdient het verhaal van Columbanus Vrancx weinig vertrouwen, gezien het veeleer een mirakelboek is, de schrijver doet ons wantrouwen nog aangroeien, waar hij zegt dat het beeld « ghebroken oft
ghestolen » was. De pastoor diende toch wel te weten of het beeld al
dan niet in de vlammen was omgekomen. En van die diefstal zou toch
'zeker,-onder de dorpelingen die werden meegevoerd, één getuige zijn
geweest?
Nog een ander tijdgenoot, nl.Arnoldus
Raissius, die uitgaf in
1626 en pastoor Placidus Damas - ook een monnik der Sint-Pietersabdij te Gent! - als zijn inlichter aanduidde (10), verklaarde dat het
beeld door de brand in 1501 was vernield en drie jaar later door een
gelijkaardig vervangen (11). De pastoor ofwel de schrijver scheen wel
zeer slecht ingelicht te zijn over de datum der vernieling.
De andere partij houdt hardnekkig vast aan de stelling dat het
beeld tijdig, vóór het gevaar, naar Gent in veiligheid werd gebracht,
waar het gedurende vijf jaar verborgen bleef. Pastoor Pieter Ariëns
(1670-1708) is de grote verdediger van deze opvatting. Hij verhaalt
dat, eens de rust hersteld, het beeld van de « Nood Gods» van uit Gent
naar Lede terugkeerde. Volgens deze getuigenis was de terugkeer, in
1587,een ware triomftocht. Langs de weg stonden de adel en de burgeri] van Gent en duizenden personen uit Vlaanderen en Brabant,
vooral uit Aalst en Dendermonde, waren opgekomen om het beeld
van de « Zoete Nood Gods » te eren en de zegepraal van Maria over
de ketterij te vieren.
Deze wat late getuige vindt 'n sterke steun in de verslagen van
het dekanaal bezoek van 1595, waarin sprake is van een « zeer oud
(8)

De wercken, de mirakelen, het hsyligh leven, de ghebeden en lofzanghen
van d'Hooghweerdighe
Maghet en Moeder Gods Maria ... ghemaeckt door
heer Corn. Columbanus Vrancx. Ghent, 1602, blz. 128-155,.
(9) Aegidius van Waesber ghe was pastoor van Lede van 1586 tot 1588, wanneer hij monnik werd in Sint-Pietersabdij
te Gent.
(10) « De imagine miraculosa matris Dei dolorosae Ledensi ex iis quae ad me
misit Joannes Placidus Damas ibidem par ochus », blz. 86 v., in « Ad Natales Sanctcrurn Belgii Joannis Molani Auctarium ».
(11) De schrijver verwart de brandramp van 1501, die hij ten onrechte aan de
ketters (« ab haereticis ») toeschrijft, met deze van 1581.
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mirakuleus beeld van O.L.Vrouw», « tot Wie velen, om wille van de
pas gebeurde mirakelen, ter vervulling ener belofte hun toevlucht
nemen» (1599).
Een onrechtstreekse getuigenis vinden wij in dezelfde dekanale
verslagen van 1597, waarin de deken de kerken van het dekanaat,
door de ketters afgebrand, opsomt. Hij noemt ook Lede, zonder evenwel maar in iets te wijzen op de vernietiging van het mirakuleus
beeld, wat als onherstelbaar diende te worden vermeld. Een andere
onrechtstreekse bevestiging treffen wij aan in de kerkrekening van
1592,waaruit blijkt dat de kerkornamenten te Gent in veiligheid waren gebracht (12). Waarom niet het beeld?
Uit bovenstaande blijkt dat zowel de getuigen vóór als tegen de
vernietiging niet overtuigend zijn, ... al helt de balans veeleer naar
de redding van het oude beeld. Daarbij bevestigen deskundigen van
het Sr-Lukasinstituut
te Gent dat het beeld ontegensprekelijk de kenmerken van de stijl uit het begin der xv· eeuw vertoont.
Wat er ook van zij, voor de gelovige geldt ook het besluit van frater Columbanus Vrancx : « niet op het beeldt van houdt oft van steen
is ons hope en betruuwen te stellen, maer naest Godt op Maria ghebenedijdt» (13).
HOFSTADE.

Jozef de Brouwer.

Melaatsheid
Tot in de 16de eeuw, en zelfs
algemeen. De gevallen waren niet
er waren er een paar.
In 1216 had hertog Hendrik I
stichten om de melaatsen te helpen

later nog, was de melaatsheid
in ons land
zo heel talrijk, maar er was geen dorp of
te Terhank, bij Leuven,
en te behandelen.

een klooster

Mettertijd
had die inrichting
daarin een grote ervaring opgedaan,
ver dat zij die van de kwaal verdacht waren, er zich moesten laten
zoeken.

laten
bij zo
onder-

Na dat onderzoek werden ze ofwel onbesmet bevonden, ofwel - gewoonlijk zes maand - in observatie
gehouden, ofwel, indien ze aangetast
waren,
buiten de gemeenschap der gezonden « verwezen ».
Daarvan werd een akte opgemaakt waarbij getuigd werd: « dat wij gevisiteart ende neerstelijck
ondersocht hebben na wijsheydt
ende gratie ons door
Godt .den heere gegeven, ende naer ouder coustuyme, soo hebben wij hem
beziert ende besmet ghevonden metter lazaryen ende daer omme den selven
verwesen uyt alle ghesonden menschen
onder die ziecken ghelijck dat gewoonlijck is, hierbij tegenwoordigh
sijnde als getuyghen ... »
Er waren steeds twee getuigen, doorgaans de H. Geestmeesters,
die met
de vs rdachte meegingen of, zo niet, twee personen van het klooster.
Voor Aalst troffen we een enkel geval aan, dat vermeld staat als volgt:
« Opten 29 Nov. 1537 is hier verwesen Willem Petrus van Bru essel geboren
en wonende tot Aelst ... »
ST -GENESruS-RODE.

(12)

(3)

« Joos

Beeckrnan
vcr theert als
Ghendt der kereloen ornamenten
o.c., blz. 155.

Constant Theys.
hij voor(den)
ornmeganck
avont van
naer Lede haelde » (Kerkr ek, 1592).

19

Een vijfde Aalsterse

geneeskundige

in het buitenland

[ustus Balbianus
V (*)
De vijfde zestiendeeuwse medicus uit Aalst, Justus Balbianus,
valt buiten de bloedverwantschap van de Battus. Hij demonstreert
evenwel, met wat over zijn leven en werk bekend is, de kultuurhistorische verschijnselen waarop we naar aanleiding van die andere Aalstenaars nadruk hebben gelegd, zodat wij het niet te onpas achten
hem ook in deze studie op te nemen.
Justus Balbianus (Joost van Balbian, Josse de Balbeau) behoorde.
tot de adel. Ofschoon we maar schaarse bronnen over deze medicus
bezitten, schijnt het toch zeker dat hij tot een oude Vlaamse familie
behoorde. Hij werd' te Aalst omstreeks 1560 geboren: « Alostus Flander» zegt Foppens van hem en voorts dat « hij te Gouda onder de niet
katholieken leefde, met de Calvinistische dwalingen besmet was en
aldaar in 1616 overleed» (13).
Balbianus zou te Padua in de geneeskunde gestudeerd en aldaar
tot doctor in de medicijnen gepromoveerd zijn. Dat wekt al het vermoeden dat hij niet steeds aan de leiband van het orthodoxe geloof
gelopen heeft. Waarom hij niet in Italië bleef, gelijk zijn broedermedicus Cornelius (14), en naar Holland uitweek, kan niet met zekerheid in de enkele ter beschikking staande documenten opgespoord
worden. Het ligt voor de hand dat hij meegetrokken is met de grote
uittocht der gereformeerden naar oorden waar zij buiten het schot
van de Inquisitie stonden of waar de plakkaten tegen de ketterij op
hen geen vat hadden.
Reeds in 1597 zou Justus Balbianus zich te Gouda als arts gevestigd hebben. Hij stierf er in 1616, luidens zijn grafschrift in de grote
kerk aldaar. Dat grafschrift geeft zeer juist de toedracht van Balbianus' wetenschappelijk werk weer; hij was een «philo-chemicus»,
wat met de vrije vertaling van « amateur in alchimistische knutselarijen» overeenstemt. Dat werk staat zo ver van de echte scheikunde
af als de wijsheid van « De Filosoof van 't Sashuis » van Platoon's ph ilosophie.
Het best kan men de betekenis van Balbianus meten aan de introducties die hij meegeeft voor een achttal zeer hermetische werkjes
over alchimie van hem onbekende auteurs, in het «Theatrum Chemicum» (15). Dat hij precies die werken kiest, om ze op het podium
te plaatsen, is een veeg teken voor zijn geestesstanding. We zullen
slechts het zevende tractaat onder ogen van de lezer brengen; het is
kort maar niet onbeduidend, « brevis sed non levis» (16). Het han(*)
Vervolg op het art. van blz. 186-193, vorige jaargang.
(13) Bibliotheca Belgica, H, blz. 783.
(14) Mémoires des Pays-Bas, - H. Paquot, Leuven, 1766, VII, blz. 373.
(15) Straatsburg,
2de uitgaaf, 1659.
(6) Loc. cit.; blz. 698.
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delt over de steen der wijzen: « Ik heb deze steen weggewenteld en
ben er op gaan neerzitten. Moge hij in de put van de verdoemenis
terechtkomen, wie dit geheim aan de machtigen of de dwazen bekend
maakt; aan de goeden zal ik het openbaren, want velen zie ik gekweld
worden omdat zij de wetenschap van deze kunst niet bezitten. Neem
dan in 's heren naam alkabriek, meng er een gelijke hoeveelheid mensenbloed uit een gezonde ader bij, extraheer er het water uit door
middel van de rook en de lucht door middel van het vuur; verbrand
ten slotte uitwerpselen, verkool ze, meng er een gelijke hoeveelheid
kinderurine bij en extraheer daaruit het zout. En daarmee hebt ge
al de stenen die de wijzen ooit gebezigd hebben; ze kleuren op wonderdadige wijze en koken zoals een natuurlijk vuur nooitin staat was.
Het zout weerstaat aan het kwik, als het bevochtigd en daarna geloogd wordt met de eerste steen. En zo moge de vereniging van vaste
lichamen met de vaste steen tot stand komen. Hij aanschouwe Gods
aanschijn niet wie dit aan de machtigen of de dwazen openbaart ».
We kunnen zonder overdrijving verklaren dat hetgene door Balbianus voor de keur der scheikundige wetenschap ten toon gespreid
wordt, navenant is. Er is geen mens op onze dagen meer die de roekeloze of naieve moed bezit met de betekenis van zo'n duister geschrijf zijn hersenen te kwellen. En die raaskallerij besluit met een
paar honderd verzen van 't zelfde allooi. Vergeten we evenwel niet
dat de zogenaamde hermetische philosophie toen in de gunst stond.
Het was omstreeks hetzelfde tijdstip dat Jan Baptist van Helmant
(1577-1644)in de Nederlanden de academici opschrikte met zijn oproerige chemische betogen, en de kerkelijke overheid met zijn philosophie zozeer van streek bracht, dat zij hem van ketterij verdacht en
veiligheidshalve liet inrekenen. Dat de liefde tot het arcanistische
minder geniale mannen dan van Helmont om het hart greep, moet
dan geen verwondering baren.
Eén volzinnetje uit Balbianus' introductie tot de « verkorte rozenkrans uit zeer oude manuscripten aaneengeregen» (17) : « Er heerst
een tweevoudige duisterheid bij de philosophen die over deze aangelegenheden handelen en derhalve rijzen geen geringe moeilijkheden
op : de ene liggen in de aard van de zaak zelve, de andere zijn te wijten aan de woorden; want het gaat er om grootse en bijna goddelijke
dingen, die onder een wonderbare sluier verborgen liggen, mede te
delen en de allerhoogste geheimenissen, mysteriën' en verholenheden
van de wetenschap te verwoorden en uit te drukken».
Justus Balbianus' werk heeft geen andere toedracht dan een verloren lopen in zulke duisternis te zijn. In die dingen heeft hij met
geest en ziel geloofd. Hij zag slechts op afstand de rook van een vuur;
de brandende haard is hij op geen mijlen genaderd. We zouden zijn
werk best vergelijken met de uitbroedsels van de man die op onze
dagen beweert klaarheid te kunnen scheppen in het ontstaan van de
wereld en al wat ze levends bevat. door middel van de ovobiologie.
GENT.

Dr. Lee Elaut.

(17) Theatrum Chemicurn; lIL blz. 649.
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Persoonsnamen te Ninove in 1408
In 1408 (1), om de aankoop van wapens voor de verdediging van
de stad te kunnen bekostigen, zagen de wethouders zich verplicht een
algemene belasting te leggen op de bevolking. Ieder inwoner werd
getaxeerd naar vermogen en inkomsten.
Door een gelukkig toeval is de volledige lijst der belastingbetalers bewaard gebleven (2). Die bevat 371 persoonsnamen (3) en geeft
een zo goed als volledig beeld van al de mogelijke persoonsnamen die
in 1408 te Ninove kunnen voorkomen. Vandaar het groot belang van
deze lijst voor een anthroponymische studie over de kleine Denderstad in het begin van de 15e eeuw.
De 371 namen heeft de stadsklerk vooral gerangschikt volgens het'
ambacht. Om het naslaan te vergemakkelijken meende ik de volgorde
te moeten wijzigen. Hier volgen ze in alfabetische orde, volgens de
achternaam. Deze alfabetische volgorde is deze van het Nederlands (4).
Om de kenmerken der naamgeving duidelijk naar voren te brengen zijn al de namen voorafgegaan van « de » of « van » respectievelijk onder d of v te vinden. De volgorde werd dus gewijzigd, met het
doel een zo duidelijk mogelijk anthroponymisch beeld te geven van
Ninove in 1408.
De nevens de naam, tussen haakjes, aangebrachte varianten komen uit andere gelijktijdige bronnen (5). Deze laatste namen komen
niet voor in de lijst (Stadsr. 1408) en dienen alleen ter vergelijking.
claus abee1s.
abin abens.

alaert,
armekin aleytin (janne aliten).
jouf(frouw)
all ise.
ameiman.
jan baroen.
coppin baroen.
cate baroens.
allise baten.
mar g'riete baten.
miehiel baten.
jan beverlinc.
biervliet
(bierveliet).
mine here de biscop (den biscop).
matte sbiscoppen.
jan bitebier.
de weduwe boerts.
miehiel bootke (rnichiel le boet).
de weduwe borremans.
gillis breecscilt.

goessin breecscilt,
jan breecscilt.
meine breecscilts
(Fr.: mayne
wouter breecscilt.
cornillis bren tin.
heine bren tin.
jan bren tin.
pieter brentin.
gillis de backere.
jan de backere.
gillis de barbier.
jan de barbier.
allise barbiers.
casin de beye.
leyns de beyer.
goessin de blasere.
cornillis de bochlere.
de baghinen sbocheleren.
claus de boene.
bette boens.
coppin de dekin.

b.).

(1) Algemeen Rijksarchief,
Rekenkamer,
Stadsrekeningen
van Ninove, 14{)71408 (Nieuwe stijl: 1408).
(2) Idem, als bijvoegsel, stadsrek. van 1407-1408.
(3) Totale bevolking in 1408: ongeveer 17DOinwoners.
(4) conder k; s = zonder z; q = kw onder k; w = vonder v.
(5) Rekeningen
van de hoogbaljuw
(Frans); rek. van het Domein (F'r.) ; rek.
van de abdij van S. Cornelis (Nederlands).
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willem de deken.
wouter de deken( wautier le deken).
line sdekens.
marie sdekeris.
jan de deeker de froen.
jan de deeker in de meret.
jan de decker eene ooghe.
ar ent de donckere.
jan de donekere.
zegher de drayere.
claus de drivere.
cornillis de drivere.
cornillis de drivere f. mapruyt.
heinderie de drivere.
jan de drivere
(sehalke jan; de lachere):
jan de drivere doude.
bette sdrossa ten.
arnout de fraye.
pieter de fraye.
jan de froen.
pieter de gast.
pouwels de grove.
gillis de haesteghe.
leyns de haestighe.
gillis de hamare.
jan de haze.
gillis de hond (gillekin l e quien).
jan de hond.
jan de houwere.
willem de haeuwere.
goessin de jaghere.
claus de kemmere
(c1aise schorreel
die men seit de kemmere).
jan de enibbere.
jan knibbe.
trise scoelneeren
(beatris
scolenaeren).
coppin de coepman.
paridaen de coepman.
lijsbette coemans.
cornillis de coestere.
gillis de coestere.
heine de coestere.
gillis de coc vten cloestere.
michiel de coc.
nil de coc.
pieter de coc.
claus de koyst.
daniel de commere.
gillis de coninc (gille le r oy) .
claus de corte.
preter de corte.
matte scorten,
gillis de costere.
trude scosters.
claus de er oen.
janne seronen.
gillis de cupere (gillis den eattenare
- gillion le cattenare)
jan de cupere.
jan de eusere.
.stheven de quic.

jan de lantmetere.
andries de lap.
jan de lap up nieupoort.
lodewijc de lap.
heynderie de ledertouwere.
heine de luuc.
hennen de luue.
jan de luuc.
pieter de luue.
willern de maech.
magriete smaghes.
boudin de mey.
pouwels de mey.
Willem de mesmakere.
claus de mol.
jan de mol.
wouter de mol.
de wedue smols.
gillis de muldre.
jan de mulderc.
bette smolders.
tline smolders.
clemme smolders.
de wedue smolres.
martin de neve.
symoen de parpere (moenin Ie par per) .
geert de pipere.
jan de poortere.
beede sijn kindere.
de portere.
willem de pottere.
lijsbette spotters.
de vrauwe spottemakers.
trude sproefs.
adam de ram.
jan de riddere (jehan le rudder e).
jan de slachmuldere.
pieter de slachmoldere.
pieter de slootmakere.
reel de smet.
heyne de spormakere.
claus de stic.
jan de troest.
danijs de werwere.
gillis de visch.
coren de visch.
cornillis de voldere.
gillis de voldre.
gillis de vos.
jan de vos (jehan le vos dit borr ekin).
wouter de vroede.
fier in de waghemakere.
de waghemaker
up den borehdam.
jan de wayere.
claus siin sone.
jan de walsche.
copp in de weduere.
heine de weekere.
inghel de wef.
de weduwe swevers.
julien de wilthase.
rnagriete swilthasen .
gillis de wolf.
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cornillis de wremel.
hein de sadelere.
line zadeleren.
pieter de zag here.
pieter de saghere.
claus de zeelmakere.
gillis de zeelmakere.
heindrie de zeelmakere.
diederic.
hedelinc.
griele evers.
bette van evers.
jan ferrant
(janne fa rant).
co er in fierins (keurin fierins).
agneese frans (agnete frans).
wedue van agneese frans.
hein e frans.
claus frans.
lippin claus vors. sone.
claus
gaderpenninc
(claes
gheeder
penning).
symon galmaerts.
cornillis gaverlinc.
claus gheverlinc
(claus gaverlinc).
jan gilneefs.
heine godever ts,
jan godeverts.
pieter aesvelt.
claus heins.
heinrie hennen.
segher her goets.
griete herseels.
cornillis hoolbeke (coerin h.; keurin) .
willem hoolbeke.
claus houts.
heile meester jans.
de cort.te jaquemin.
magriete jorijs.
geerd cabbeke (gerard capbeke).
jan cabbeke.
hennen
callen
(jehan
callin;
jehan
kallys) .
bette kerscorf.
willam kerskorf.
segher kerskorf.
lippin kiekens.
heine cleinjans.
rase coevoets.
soy coudemule.
trise coudemuls.
claus quistout (clais quisthoult).
joes quistout.
lauwers quisthout.
leenkins man.
geert lievins.
claus lievins.
pieter lievins.
joncffr. magriete lymeers.
lynckebeke
(jehan de Iinckebeke) .
cornillis lobbe.
joes lobbe.
jan siin sone.
jan loey.
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jan maelye,
boudin maes.
jan maes.
matheus up den borchdam.
meerman
(leurens meerman).
katheline mentins.
robber echt mentins.
gillis martins.
jan martins.
willem mertins.
willem martiris.
michiel moerman.
coppin mouwe (coppen mauwe),
claus nillis.
gheerd oliviers.
adalaert oeke.
ottenbourch
(janne ottenbourch) .
pieter padelade.
gillis papians.
[acob pauwels.
jan pauwels f. jacobs.
jan peepiric (jehan papinc).
coren pennepert
(keuren pennepart)

1
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heine persoen.
jan plume.
lisbette pluums (bette plu yrns) .
katheline sporren.
goessin putken.
de weduwe raeps.
soytin seelline.
griele scoemakers.
jondfr.
scoenavons.
co erin scoenman.
jan scoenman de [onghe,
claus seotte.
scutysere
(jan scutysere).
gillis sisen.
.
claus sniewent (pieter snydewend).
weduwe spadebaets,
.

gr'iete spadebaets.
bette spillekens.
jan steenputte.
jan stevins.
claus stevins.
jan stubbinc (jehan stobbinc).
pieter taphuut.
wouter tielkins.
boudin de tybuus (boudin dou tiebuus;
boudewiin le tiebuuzere).
fierin trentin.
jan van baeckerghem.
jan van beerlaer.
joos van belle.
pieter van belle.
cornillis van berchem.
jan van berchem.
ade van den asche.
claus van den berghe.
gillis van den ber ghe (gille du ment).
coren van den berghe.
jan van den boeme.
heine van den bouchoute.
claus van den brouke.
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jan van den bruxkine.
gillis van score (gillis le clerc dit de
score) .
lijsbet van den bruxken
(lysbet du
pont).
jor ij s van snic.
heine van snic (gossin de senic) .
annekin van den eechoute.
de weduwe van snic.
thonis van eechoute.
alleene van tortelboeme.
gillis van den hinde.
gillis van tortelboeme.
wouter van den inde.
gillis volenzele.
wouter van den ganshoerne.
jan van vossole.
dries van den groenenwatere.
jan van den amme.
joes van walem.'
gillis sandberch.
andries van der beken.
gillis vekeman.
jondfr. trise van der beken.
jan vekeman.
jan van beken.
pieter van der eecken.
gillis vessupins
(gille vetsupins) ,
pouwels viverman.
claus van der eycken.
lievin van der pesteryen.
segher vlas.
pieter van der steenbeken.
pieter vlas.
jan van der wijc.
roei vlrs (roeland van compostelle alias
claus van geldre.
roei vlas).
jan van geldre.
line vlas de weduwe.
jan van hoese.
gillis v ledric.
jan van keerlegem.
bette svust.
joncffr. van keerlegem.
jan waerloes (hannequin
waerles).
de wedue van craenbroec.
jan warant,
pieter van leedberghe.
jan willekins.
jan van melkebeque.
jan meestre willems.
jan van mijlbeke.
jan meester willems zone.
weduwe van musem.
arnout witin.
jan van namen.
jan yden.
gheerd van nederwijc.
corriillis yden wijf.
segher van vp den bosch.
goessin yd iers.
pieter van overtfeit.
geerd ysac,
stevin van pollaer.
jan yserman.
heinrio van pollaer.
de weduwe sax.
heine van pollaer.
line scax.
hennen pollaer.
allis 2 sarcx.
lonij s van pollaer.
daniel zeghers.
jan van pollaer.
jan zestienpenninc.
lonijs van praet,
claus soetin.
jan van raseghem (jan van reeseghem) . heyne soetin.
pieter van raseghem.
heine zoetin.
jan van scalkem.
jan zoetin.
joes van scalkem.
de zweenre vander poort.

Door bovenstaande rangschikking komen al de personen met dezelfde achternaam samen. In hoevere verwantschap bestaat tussen deze personen is in de meeste gevallen onbekend. Zeker is dat, op enkele
uitzonderingen na, alle tot een verschillend huisgezin behoren. Waar
in de lijst de vermelding volgt: zijn zoon, of: beide zijn kinderen,
werd natuurlijk de orde van de oorspronkelijke lijst geëerbiedigd. In
deze laatste gevallen bewonen bedoelde personen allen hetzelfde huis.

DE VOORNAMEN
In de lijst komen personen voor zonder vermelding van hun doopnaam: ottenbourch, biervliet, scutysere e.a. We kennen hun doopnaam uit andere stukken: ottenbourch en scutysere zijn jannen. Het
omgekeerde doet zich ook wel voor. Alhoewel de scriba de doopnaam
ook wel voluit neerschrijft, toch gaat in menig geval de voorkeur naar
de familiare vorm: Nil, coren, keuren, hannekin, bette, lise, soy enz.
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1" MANNELIJKE VOORNAMEN.
De meest voorkomende naam: Jan, 83 maal! Ruim 30 % van de
mannelijke doopnamen. Op verre afstand volgen: Gillis, met 29 vermeldingen en Claus met 26. Alhoewel de H. Cornelis, patroon van de
abdij, het voorwerp van een bizondere verering was (6) komt hij
slechts op de zesde plaats, na Pieter en Hendrik. Sint Niklaas was in
de middeleeuwen reeds een zeer geliefde heilige. De schoolkinderen
kregen ieder jaar voor hun Klaasviering een kan wijn van de schepenen. In de volgende lijst geven de cijfers vóór de naam het aantal vermeldingen:
abin.
adam.
adelaert
(alaert) ,
3 andries (dries).
4 arnout (arent) .
3 boudin (7).

casin

(8).

26 claus.
18 cornillis
(coren, keuren,
2 daniel.
danijs.
diederic.
edelinc.
fierin (9).
7 gheert.
29 gillis (10).
5 goessin (11).
20 heinric (heine) .
inghel (12).
7 jacob (coppen).
83 jan (hennen, annekin).
5 joos (13).
jorijs.

nil),

julren.
lauwer.
2 leyns (14).
lievin.
2 lippen (15).
lodewijk.
2 lonijs (16).
2 martin.
matheus.
5 michiel.
par ida en. (17).
21 pieter.
3 pouwels.
rase.
ro bber echt,
ro eland (roel, roelen) .
2 syrnon (syrnoen).
2 steven.
thonis (18).
11 willem.
7 wouter.
6 segher (soy, soytin) (19),

2° VROUWELIJKE VOORNAMEN.
Tien weduwen worden vermeld zonder doopnaam: Weduwe van
musem enz., op een uitzondering na: Line vlas weduwe. In de lijst
komen er drie jonkvrouwen voor, 2 met een doopnaam, de derde zon. der: joncffrouw van keerlegem. Verder nog 1 jouffrouw allise en :
vrauwe spottemakers.
Er zijn slechts 45 vr. voornamen. Dit aantal is enigszins beperkt
om zich een juist denkbeeld te vormen van de verhoudingen.
ade (20).
agneese (21).
allise (22).
alleene (23).
clemme (24).
2 gr iele (25).

heile (26),
jane (27).
7 kateline
(lirie, tline).
leenkin (28).
leyne (29).
12 lijsbette.

6 margriete
(rnagrIete,
griete).
matte (30).
meine (31).
3 trise (32).
2 trude (33).

(6) Ook op het oudste zegel van Ninove staat de H. Cornelis afgebeeld,
(7) Boudewijn.
(8) Nicasius. (9) Porfyrius
(Meertens),
of Fierabras
(J. Lindemans).
(10) Egidius. (11) Gozewin. (12) Ingelbrecht.
(3) Uit Judocus,
of
uit Latijnse verkorting
Johs (Johannes).
(14) Uit het Frans Gislain. (15) Filips. (16) Apolonius of Leonius. (17) Romaanse naam. (18) Antonius.
(19)
.Soy, uit het Frans Sohier. (20) Ada. (21) Agnes. (22.) Uit het Fr. Alice. Alice
komt uit het Germaans Aleida. (23) Alena. (24) Clementia.
(25) Vermoedelijk van Franse oorsprong. (26) Heilwig. (27) Johanna. (28) en (29) uit Alena
of Magdalena.
(30) Matilde. ('31) Imeine. (32) Beatrijs.
(33) Geertruide.
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ACHTERNAMEN
In de 15"eeuw zegde men « toenaam». Er is bezwaar te maken tegen het bestempelen van deze ({toenaam» als familienaam. Wel blijkt
het begrip « erf'eli jkheid » van de achternaam reeds doorgedrongen te
Ninove en dit van in de He eeuw. De spelling heeft echter nog geen
vaste, onveranderlijke vormen aangenomen. In Franse teksten vindt
men dikwijls vertaalde achternamen, bv. Gillis de cupere, Gillion le
cuvelier, e.a.
1° DOOPNAAM ALS ACHTERNAAM.
A. 32 personen krijgen als achternaam een vadersnaam (34).
Op 4 uitzonderingen na (ysac, loey, vledric, hennen) staan al
deze achternamen in de genitief.
hennen.
jans.
jorijs.
lievins.

absels.
abens.
evers.
fierins.
frans.
godeverts.
heiris.

lymeers

(35).

loey (36).
maes.

mentins (37).
mar tins.
nillis.
oliviers.
pauwe!s.
sisen (38).
stevins.

B. 13 personen krijgen als achternaam
aleytin/aliten
baten.
callen (42).

(41).

tielkins (39).
vledric (40).
willems/willekins.
ydiers,
ysac.
zeghers.

een moedersnaam:

oeke (43).
sisen.
trentin (44).

witin (45).
yden (46).
zoetin (47).

2° VERWANTSCHAPSNAMEN.
Er zijn slechts twee verwantschapsnamen:

de maech, de neve.

3° ACHTERNAMEN NAAR DE HERKOMST.
Niet minder dan 73 pers. krijgen dergelijke achternaam. Enkele
hebben geen ({van » voor hun achternaam. In de wandeling worden
ze waarschijnlijk geheten: Aesvelt, Herzeel... Bij de meeste komt het
voorzetsel van wel voor hun achternaam.
VOLKSNAAM: Jan de walsche.
STREEKNAAM : van Geldre.
GEMEENTENAMEN : Beerlaer (bij Dendermonde of Mechelen)
- Belle (Schelle- of Denderbelle) - Berchem (bij Brussel) - Biervliet (Zeeuws-Vlaanderen) - Galmaert (Galm aarde, 10 km van Ninove) - Ganshoerne (bij Brussel) - Herseel (O.VI., 11 km van Ninove) - Lynckebeke (bij Brussel) - Musem (Muizen? bij Meche(34) Waarschijnlijk
horen hierbij ook: Jan ferrant
(Fr. Ferrand),
Schorreel
(Fr. Sorel) en Brentin (Brant) . (35) Samenstelling:
ly + mar, uit: lied + rnar.
(36) Elooi. (37) Uit Clement,
mansnaam:
Mentin baerde
(Stadsrekeningen Gent, 1424). Ook vrouwenn.:
veren minten (Leuven, Rekeningen der armen van S. Pieter. 1370). (38) Uit Siso. (39) Misschien uit Diedelin. (40) H.
Vledric, patroon van Vlierzele; of door dissimilatie uit Vrederik.
(Deze naam
komt ook voor te Nirio ve) . (41) Adelheid. (42) Oorsprong onzeker, misschien
uit het Frans, z. vertaling:
kallys. (43) Misschien uit oot-ke, Oda? (44) Oorsprong onzeker. (45) Familiare vorm voor Heilwide?
(46) Ida. (47) Uit Avezoete.
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len) - Namen - Ottenbourch (Z. van Leuven) - (6 van) : Pollaer
(bij Ninove) - Raseghem (Ressegem, 11 km van Ninove) - Snic
(Zinnik, Soignies) - Volenzele (8 km van Ninove) - Walem (bij
Mechelen) - Sandberch (Zandbergen, bij Ninove).
ANDERE PLAATSNAMEN: van den asche (Meerbeke, bij Nin.)
- Baeckerghem (Ninove) - van der beken - van den berghe - van
den boeme - van vp den bosch - up den borchdam (Ninove) vanden bruxken (Ninove) - van den eechoute - van der eecken
(Vlaanderen) - van der eycken (Brabant) - vanden groenen watere
- Aesvelt - vanden (H)amme - vanden hinde (= Einde) - hool. beke (Holle beek) - van Hoese (Meerbeke, bij Nin.) - Cabbeke
(= Cat-beke, Aspelaar, bij Nin.) - van Craenbroec (Nin. en Meerbeke) - Keerlegem (Vlaanderen?) - Coevoet (waarschijnlijk KoeVoerde) - Leedberghe (Parnel) - Mijlbeke (Aalst) - Nederwijk
(Nin.) - Nieupoort (Ninove) - Overtfelt - Praet - Putthem (WestVL) - Scalkem (Meerbeke, bij Nin.) - Schore (Nin.) - Steenputte
- Tortelboeme (Aspelaar) - Vossole (Denderhoutem) - Wijk (Nin.
of Herlinkhove).
Bij bovenstaande plaatsnamen komen ook de achternamen naar
een huisnaam : de Ram (huisnaam in de Burchtstraat) , en de croen /
janne scronen.
Ruim 20 dezer plaatsnamen liggen in de onmiddellijke omgeving
van de stad of in een kring van 12 km.
In menig geval zijn de hier vermelde pers. geboren Ninovieters.
In tijden van voorspoed kwamen hun. voorzaten van het platteland
zich vestigen in de stad, waar ze hoopten meer vrijheid en betere levensvoorwaarden te vinden en, door hard werken, tot welstand te komen. Deze aantrekkingskracht van de stad op het platteland klimt op
tot haar ontstaan zelf en duurde tot in de jongste tijden.
4° ACHTERNAMEN NAAR HET BEROEP.
84 achternamen naar het beroep.
(Ambt, ambacht, bediening, tijdelijke bezigheid).
In de lijst treffen we volgende namen aan:
de
de
de
de
de

backere.
barbier (48).
beyer (49).
beye.
blasere (50).

de
de
de
de
de

deken (51).
decker (52).
donckere (53),
drayere (54).
drivere (55).

sdrossaten
(56).
de froen (57).
de gast (58).
de houwere (59).
de jaghere.

(48) Barbier,
ook chirurg. (4S) Beyer en beye komen voor in de stadsr. van
Ieper voor dezelfde persoon. 1268: willelmus beie / willelmus beier (Stad sr.
van Ieper, uitgegeven
door de Sagher en Desmarez.
(50) De blazer van het
orgel in de kerk. (51) Van een ambacht. (5·2) Dak- en strodekker.
(53) Betekenis onzeker. (54) Houtdraaier.
(55) Al de de Drivers zijn beenhouwers.
Een
driver is ook iemand die een kudde voor zich heen drijft. In de rek. van de
Tafel der Armen van S. Pieter te Leuven worden de mannen die de kudde gekochte varkens voor zich heen drijven naar Leuven steeds aldus genoemd
CA.RA. Openbare Onderstand
Leuven, Rek. Tafel der Armen van S. Pieters,
1500 en volg.) . (56) Drossaard, rechterlijk
ambtenaar
(Brabant).
(57) de Froen,
betekenis
onzeker. (5B) de gast. knecht. (59) de houwere.
hout- of steenhouwer.
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de cattenare
(60).
de kemmere (61).
de clerc (62).
de quic (63).
seoelneeren
(64).
de coepman/coeman
(65).
de eoestere (66).
de commere (67).
de costere.
de cupere (68).
de cusere (69).
de lantmetere.
de ledertouwere
(70).

de mey (71).
de voldere (80).
de mesmaker.
de vroede (81).
mol/molder/muldere
(72). de waghemakere.
de parper. (73).
de weekere (82).
de pip-er (74).
warant (83).
sproefs (75).
swevers.
de portere (76).
de sadelere (84).
de pottere/spottemakers.
de zaghere.
slachmuldere
(77).
de zeelmakere
(85).
de slootmakere.
de zweenre vander poort
de smet.
(86).
de spormakere
(78).
de werwere
(79).

Ninove, en dit blijkt ook uit de namen, is in de 15" eeuw een
stadje van kooplieden, lakenbewerkers en ambachtslui.
Uit opzoekingen in andere gelijktijdige bronnen en waardoor het
mogelijk werd de bezigheid van ruim 160 in de lijst vermelde personen te bepalen, blijkt dat talrijke personen wel degelijk het aangeduide beroep uitoefenen. Voor andere is dit niet zo. Hier enkele vbb. :
Claus de kemmere, jan de cusere, gillis de barbier, gillis de backere
zijn drapeniers. Willem de pottere en Cornillis de voldere zijn beenhouwers. Goessin de jaghere is een volder. Jan de backere is lederbewerker. Gillis de costere is een grondwerker. Ook een beroepsnaam
is reeds erfelijk.
5 BIJNAMEN.
0

Hier komen we op een glibberig pad. We weten zeer weinig of
niets over de omstandigheden waarin dergelijke bijnamen ontstonden.
De verklaring van het woord zelf is soms onmiddellijk duidelijk, andere woorden vinden we nergens terug of zo we het woord vinden bij
Verdam (87) dan blijft de naam dikwijls vatbaar voor uiteenlopende
verklaringen. Het napluizen van Middelnederlandse bronnen stelde
(60) Cattenare
(kuiper);
vgl. met 1419-1420 (Stadsr. Ninov e) den cattenare;
1422-23 CId.) gillis den cattenare; 1388 (Rek. Balj. Ninove) : gillion le cattenare;
1380 (Id.) gillon le cuvelier. (61) Kemmere, lakenbewerker
: wolkammer.
(62)
Geestelijke klerk, ook scribent. (63) Quic, levend vee, veedrijver?
of bijnaam?
(64) Kolenaar, waarschijnlijk
kolenbrander.
(65) Koopman
en Koman, koper
en verkoper,
handelaar.
Benaming
nog gebruikelijk
te Ninove. (66) Coester
(bro ekrnaker) . Zelfde betekerns als coussescepper
of eoesschepper.
Rek. Abdij
Ninove
(RA. G.) (1471-1472): Teyl le de coustere
alias chausseteur;
Cid.
1472-73) : Teyl de coustre alias chausseteur
camerenecht
ons gheduchts heeren
tsertoghen philips. Coestere is de Nederlandse
spelling uit het Romaans cousterier (z. Godefroy).
(67) Commere, in verband met geldelijke voordelen of lasten. (68) Kuiper, z. ook Cattenare.
(69) Cusere, mogelijk afleiding van cuse
(knots, kolf), dus hier knots- of kolfmaker.
(70) Ledertouwer,
lederbereider.
(71) Mey ('i). (72) Molenaars.
(73) Parper, lakenbewerker.
(74) Piper, pijper,
fluit-, schalmei- of doedelzakspeler.
Te Ninove (15' eeuw) ook: Hoornblazer,
pipen, de hoorn blazen. (75)· Proof, proost. (76) Poorter, sluiter van de stadspoorten. (77) Molenaar van een slagmolen
(Frans:
Tordoir).
(78) Maker van
sporen. (79) Lakenverver.
(80) Lakenbewerker.
(81) De vroede, cfr. : van den
vroen van dallen (de vroeden van de hal) (Stadsr. Nin., 1389-1390) : De gezworenen van de hal? (82) Week er = waker?
ee voor aa komt voor in Brabant, echter nooit te Ninove. Hoort mogelijk bij weken (Fr. tremper) . (83)
Warant, borgsteller.
(84) Zadelmaker.
(85) Touwslagers
woonden op de Burchtdam, vandaar de naam Zeelmakersbrug.
(86) Stadsvarkenshoeder.
(87) Verdam, Middelnederlands
Woordenboek.
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ons slechts éénmaal in de mogelijkheid de omstandigheden waarin de
bijnaam ontstond te achterhalen, namelijk voor Jan de Drivere, bijgenaamd de lachere of ook: Schalke Jan. Al de de Drivers te Ninove
behoren tot het voornaamste beenhouwersgeslacht van de stad. Jan
wordt schepen en dan ook ontvanger. Hij is een lastige kerel. Hij
wordt viermaal gestraft (Rek. van de Baljuw van Ninove) : voor een
vuistslag, voor « mestrekken », om met een boog naar zijn broeder te
schieten en samen met andere beenhouwers gewapenderhand 'een aanval te doen op het huis van de schepenklerk. Hij is opvliegend, heersen spotzuchtig van aard, vandaar zijn bijnamen: Schalke Jan (lastige
Jan) en « de lachere ». Lacher heeft in het Ninoofs steeds de betekenis
van spotter, vooral in pejoratieve betekenis.
Een verklaring van de meeste bijnamen moet gezocht worden in
pejoratieve zin. We zien zo graag naar de gebreken van onze buurman! De hier gegeven verklaring zal in veel gevallen zich moeten
beperken tot een waarschijnlijk, of misschien?
A) Bijnamen in verband met het beroep.
Bijnamen ontstaan nu nog te Ninove uit een ambacht: Jefke Kaberna (varkenscotelet) is een beenhouwer; Doeken Pensjke (Judocus
Pensken) verkocht « penskens » (vleespastei van afval); Mandeke is
mandemaker; enz ...
Sommige dezer bijnamen zijn erfelijk. Hoe deze ontstonden is
zelfs voor nu nog levende bijnamen zeer moeilijk te ontdekken. Ze berusten op zekere lastig nader te bepalen eigenaardigheden, ook wel
op een anekdote. Een beenhouwer heet Ballekisj (Vleesballetje), op
zijn Geraardsbergs uitgesproken met slot-sj, omdat de drager van deze bijnaam van daar afkomstig is en Geraardsbergs spreekt!
Bijnamen kunnen ook ontstaan in verband met een of ander
werktuig of voorwerp eigen aan een ambacht. Enkele in de lijst voorkomende bijnamen worden duidelijk wanneer we het ambacht of beroep van de persoon kennen.
Dit is het geval met volgende namen:
, Bootke (is timmerman) - de Hamere (beenhouwer) - Plume
(vervaardigt wimpels voor de stad) - Tybuus (88) (brouwer).
Ook andere namen meen ik hieronder te mogen rangschikken:
Hout - Kerskorf (soort korf om kaarsen in te leggen. Vervaardiger van dergelijke korfjes ?) - Kieken (hoenderverkoper ?) - Coudemule (Breekijzer of breekbijl; smid ?) - sarc (Zerk, of soort stof)
- scutysere (smid?) - spillekens (spil, schrijnwerker?)
- visch
(visverkoper ?) - sac (Zak, zakdrager ? of wever van zaklinnen ?).
B) Bijnamen volgens kenmerken en eigenaardigheden
melijke of morele aard.
Hierbij passen ook de diernamen.
schertsende betitelingen.
(88) Tybuus, soort bier.
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van licha-

de namen van munten en de

bitebier (89).
mine here de biscop
de boene (91).
boert (92).
breecscilt
(93).
de frave (94).
de froen (95).
gaderpenninc
(96).
gilneef (97).
de grove (98).
de haestighe
(99).
de haze (100).
de wilthaze.
bergeets (10l).

(90).

de hond.
cleinjans (102).
knibbe (lom.
de knibbere.
de coninc (04).
de corte (105).
de koyst (106),
de quic (107).
quistout (08).
de lachere (109).
de lap (110),
lobbe (l11).
de luuc (112).
maelye (113).

map ruit (114).
mouwe (115).
eene oeghe.
papian (116).
pennepaert
(117).
sporren
(118).
putken (l19).
raep (20).
de riddere
(21).
schalke jan (122).
scellinc (123).
joncffi'ouw scoenavons
(124) .

scoenman

(25).

(89) Bitebier- is een imperatieve
samenstelling
(Een zinnetje met ww. in de
Gebiedende Wijs; met biten in de betekenis van: er zijn tanden in zetten, proeven. Van schertsende aanroep: bite ... bier (proef het bier l) tot bijnaam geworden. Hetzelfde met: Pieter Taphuut
(= tap maar uit !). In Ninoofse stukken komt ook voor: Dr inkaluut (= drink alles uit!) en Mant Scheural (Stadsr.
146()"'61). De drie eerste zijn bijnamen
voor drinkebroers.
Ook in PIn. te Ninove hebben we dergelijke samen tellingen:
de Pietsaf (Pietsan, afknijpen, afknippen)
is een rechthoekige
weide met een afgeknipte
hoek. In uithangborden 07' eeuw) : de knapaf (in de Burchtstr aa t) , en nu nog op de weg naar
Pollare : dé Kruipin (Kr uipin, soort muizenval).
Een inwoner van Aalst (1950)
heeft als familienaam:
Klopterop.
(90) Ook: « de biscop ». De drager van deze
bijnaam is metselaarsknecht,
({mijn heerken » komt ook voor in Ninoofse stukken. (91) Cfr. Ninoofs:
Boontje, persoon klein van gestalte.
(92) Boerde?
klucht, grap). (93) Misschien imperatieve
samenstelling:
breek + schild (wapen of munt?).
Of plaatsnaam:
Brake (te Ninove ook voor een weide)
+
schild (weide). (94) Een pronkheertje
? (95) Froen, betekeni
mij niet duidelijk. (96) Gaderen
+ penning, bijnaam voor duitenplakker. vrek? (97) Gek
neefje, vgl.: Gielecop
(komt voor in Brabant):
gekke kop. (98) Lomperd.
(99) De gejaagde, de opvl iegende. (100) Haas, te Nin. gemene naam: 't is me
nen (h l aas I (l01) Nog als familienaam
te Ninove. (102) Kleine Jan. (103) Zonder afkorting!
Zoals Knibbere hoort waarschijnlijk
bij knibben, morren. (04)
Men hoeft hier niet te denken aan een koning van een gilde maar aan een
schertsende
betiteling,
als: baron, bisschop. ridder. (105) Klein van gestalte.
Nog steeds bijnaam te Ninove:
de Korten.
(06) Koyst. cuust, knots, kolf,
waarschijnlijk
in verband met ambacht evenals de cusere. (107) Quic, de rappe, de snelle, of levend vee? (08) Die zijn hout verkwist?
Cfr.: quistwater
(Leuven),
sparwater
(Tienen).
(09)
Lacher,
spotter.
Ninoofs:
a) spotter,
b) hofmaker die het niet ernstig meent. (110) Cfr. Ninoofs: ne lapper (slordige kerel), komt ook voor in de bekende
samenstellingen.
(111) Nfs.: ne
loeben (stommerik).
Godefroy:
lobe, lobbe, discours fiatteur,
mensenge.
M.
Gysseling, Top. Oudenburg.
blz. 167: lobbe, sul. (12)
Bij: luiken, sluiten?
(113) Maelie, z. Bn. naar beroep. Cfr.: niet ene maelie (geen duit, niets).
(14)
Romaanse naam. Godefroy : preu, prou. pruytz, profit, avantage; dus malpruit =
kwade bate. Cfr. stadsr. 1408-1410: cornelis maupret.
(115) a) deel van k ledingstuk, b) d ikk e lip, c) cfr.: « mauwen ende croesen daer den wijn met ghepresenteert
was (Stadsr.
Gent, 1413), waarschijnlijk
uit moude, hier soort
drinkbeker.
(116) Paap Jan, legendarische
Aziatisch Christenvorst.
Cfr. : eenen
armen priester uit pape Jans lande (Stadsr. 1435-36). (117) eerste element penne
in pennewert
(uit pennincwert,
kleinigheid,
van weinig waarde).
Schertsende
betekenis:
paard van luttel waarde, knol. Samenstellingen
met paard zijn talrijk: malepaert,
stalpaert. huurpaert,
rijpaert,
ompaert, e.a. (118) Porre,
lag,
steek. (19) Uit plaatsn. vanden putte, Dim. waarsch. omdat hij klein of lieftallig is. (120) Raap, knol. Nfs. : azo en raap (lelijke. zonder linge kop). (121)
de ridder is knecht van de abt van S. Cornelis. (122) Lastige Jan (z. Jan de
Drivere,
Jan de Lachere).
(123) Naam
van een munt.
(124)
Schertsende
naäping van een « Scone avont! », Te Ninove spottende naroep « ksal u sparen! » (tot bepaald persoon, berust op een anekdote).
(125) Nfs.: tis en schoon
(mooi meisje of vrouw), ti ne schonen (pejoratief voor jongen of man, niet in
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schorreel (126).
seotte (127).
sniewent (28).
spadebaet (129).
stubbinc/stobbinc
taphuut (131).

(130).

6° SAMENSTELLINGEN

de troest (32).
vessupin (33).
vlas (134).
de vos (35).
de vroede (136).
de vust (137).

de wayere (138).
de wef (39).
de wolf (140).
de wremele (141).
zestienpenninc (42).

EN AFLEIDINGEN.

A) Negen personen hebben als achternaam
een samenstelling
met
man: borreman
(borre, bron) - yserman - coepman, coeman
(koopman)
- meerman
(zonder voornaam;
een meer is een
plas, poel, ofwel: grenspaal)
- moerman (die de « mcor » wegruimt, cfr. : moermeyere)
- scoenman - vekeman
(woont bij
een veken, ofwel maakt vekens). Als bijnamen
zijn de samenstellingen
met man nog levendig in de volkstaal:
bareelman,
belle-, fabriek-,
gazette-, jenever-,
mossel-, mosterd-,
vodde-,

zavel-.
B) Afleidingen
met (l)ing:
Beverlinc
(uit bever?
of: Plaatsnaam ?) - hedelinc (edel) - gaverlinc / geverlinc (gever?)
peepinc / papiric (pape, pastoor) - stubbinc
(van stubbe?).
C) Afleiding

met loos: Waerloes

(zorgeloos).

Verhouding
tussen de verschillende
achternamen:
84 : Beroep. - 76 : Bijnamen
(Uit beroep: 15
61 andere). - 73 :
Herkomst - 45 : Doopnamen
(32 vadersnamen
13 moedersnamen).

+

+

Enkele

1°. Genitief.

grammaticale

aantekeningen:

a) Z. doopnamen als achternaam
(Moedersnamen
op -n).
b) Vrouwen
hebben gewoonlijk
de achternaam
in de
genitief:
cate baroens, enz ... Met zwakke uitgang:
bisschop,
drossaat,
croon, hase, zadelere,
colenere,
porre. Van het lidwoord nog slechts s; uitzonderlijk
zonder lidwoord.

lichamelijke bet.). (126) Godefroy: Sorel, roux, fauve, un cheval soreal. Nom
propre : Sorel. Hier mogelijk familie van Romaanse oorsprong; dan zou sch
wijzen op uitspraak als in Nederlands sj. (127) Schutte/schotte, voor schutter,
komt nooit voor in Ninoofse stukken, ook niet voor pijl. (128) Moeilijke naam.
Snie bij snijden? P. Sniewent is lood- en tinnepotgieter. Daar hij bij de GeTaardsbergse poort woont wordt de poort wel eens naar hem genoemd: snydewentpoort en Wentpoorte! (129) Traag om te helpen. (130) Stobbe, boomstronk. (31) Z. Bitebier. 0·32) Cfr. Nfs: Hij is mijn troost (troost en steun
in lief En leed). (133) Ook soms gespeld: vetsupen. Vet van drinken? Een
« zupen » is Een drinkfeest ter gelegenheid van een huwelijk: « den 22 en daeh
in october ghepresentert ten zupene van jan farants dochter brulocht 2 kannen
wijns...)} (Stadsr. Nin.): (34) Kleur van het haar? Nfs: vlashaar of vlaskop
totaal onbekend. In de 15' eeuw kon dit wel anders. (35) Cfr.: A.RA. Tresorerie van VI., Serie Il, Ninove, Bezoek, anno 1336, Naam van een baljuw:
gheraerde van vossen hole / gheraerd van wassenhole / de vos van wassenhole
benamingen gegeven door getuigen). (136) a) de slimme, de wijze. « wijsgeer» te Ninove pejoratief: betweter! b) Past misschien bij Beroep, cfr. « van
den vroen van dallen» (Stadsrek. Nin. 1389) (de vreeden van de hal). (137)
Vuist, stok of knuppel. (138) Windmaker? (139) Godefroy: gaif, waif, wef:
égaré, perdu, vagabond. Minder waarschijnlijk: weife, webbe, geweven stuk.
(140) Kan ontstaan zijn uit Wolf-naam (DT. .Jan Lindemans). (141) Wremelen,
zich kronkelen, zwoegen. De zwoeger? of de gluiper? (142) Munt van 11/2
schelling waarde.
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20. Vocalisme. a) aa en ee in : gaderpenninc, gederpenninc, e.a. Ook
aa/ee voor r, ale voor r : marterr/rnerten.
b) c /eu : koren, keuren.
c) ui/oy: misschien in koyst,
30. Zekere persn. krijgen de spelling naar de streek van waar ze komen: van der eecken I van der eycken. Te Ninove in alle teksten
en ook nog in de volkstaal: eek. In de 16" eeuw werd Jan van der
Eycken, ridder, ontslagen als burgemeester omdat hij Brabander
was.
Volgens de Kiezerslijsten (1949) komen volgende namen nog te
Ninove voor: Batens, de Bakker, de Hond, de Coninck, de Luyck, de
Mol, de Mulder, de Neve, de Pottere, de Ridder, de Smed, de Vos, de
Wolf, Hergods. Kiekens, Coeman, Lievens, Maes, Mertens, Moerman,
Stevens, van Belle, van den Broek, van Melkebeek, Zeghers, Zoetens.
Totaal: 26.
De bevolking van Ninove was in de loop der tijden weinig hokvast. De economische crises en de oorlogen zijn hieraan niet vreemd.
Dit zal reeds blijken uit een volgende bijdrage over persoonsnamen
te Ninove in de 16· eeuw.
NINOVE, Juli 1951.
H. Vangassen.
Geraadpleegde

werken:

Voor de methode van bewerking:
Plaats- en Persoonsnamen
in Oude Cijnsboeken door J. Lindemans
(Inst. Vla. Top. Leuven, 1941); en Brabantse
Persoonsnamen door J. Lindemans
(Inst. v. Naamk., Leuven, 1947).
Vlaamsche Persoonsnamen
door Dr. Jan Lindemans
(Turnhout,
1944).
Zeeuwse Familienamen
door Dr. P.J. Meertens (Naarden, 1947).

Achtkanter. Klippel. Pikwerf
Vóór enige tijd werd ons door een vriend gevraagd of wij wisten wat ·een achtkanter is.
J aren geleden was door een Vlaamse boer, naar het Walenland
uitgeweken, aan de vader van onze vriend, een boomkweker uit het
Wetterse, een bestelling van achtkanters gedaan. Maar toen wist
de man niet wat een achtkanter was.
Wij, ja, wij wisten zo ongeveer dat het een kanadapopulier is,
een abeel, mogelijk nog een andere houtsoort. Maar of de benaming
slaat op een speciale vorm, kweekwijze, standplaats enz., neen, dat
wisten wij niet. Wij gingen derhalve aan het speuren,
In «De Vlaamse Volksnamen der Planten van België, FransVlaanderen en Zuid-Nederland»
van Pater E. Pàque, S.J., treffen
wij de volgende uitleg aan:
« Achtkant, Achtkantenboom, Achtkanter. Dit woord duidt verscheidene soorten van populieren aan, volgens de plaats waar 't
wordt gebruikt: Populus Canadensis, Populus Pyramidalis. - M.
Vits (Mém.cour.
inéd.) geeft de volgende waarschijnlijke
uitleg:
In Vlaanderen zegt men « achter» voor « langs»; en daar deze boom
veel « langs» de « kanten» der weiden wordt geplant, zo zou de
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naam wel een verkorting kunnen zijn van «achter» de «kanten».
Anderen zoeken de reden van die naam in de vorm der jonge schoten, die gemeenlijk «acht kanten» of neggen hebben».
Wij menen een meer waarschijnlijke betekenis aan het woord te
mogen geven. Voor de windmolenas, de spil of standaard waarop de
muit - de hele kas waaruit de molen eigenlijk bestaat - als 't ware
hangt, werden hoofdzakelijk eiken en abelen boomstammen gebruikt.
De abeel of witte populier is de beste en duurzaamste der witte
houtsoccten; het hout is week, doch zeer gelijkmatig en splijt niet
gedurende het drogen. Een abelenstam, in de volkstaal « bool » genaamd, bezit de eigenschap, - een groot voordeel voor het maken
van molenstandaarden -, weinig «vervlieg », «verloopskoëfficiënt»
te gfe,ven,'d.w.z. van onder tot boven, dus van even boven het « ijsgat » - de stomp - tot aan de kr'uin weinig in dikte af te nemen.
Die stammen werden voor molens zeer gezocht en bij middel van de
distel netjes op « acht kanten» gelijk gekapt.
De stoel van de houten windmolen bestaat op de vier hoeken uit
een lage, stompe, stenen pilaar; die pilaartjes zijn al of niet met
malkander verbonden bij middel van stevige dwarsliggers en van
af die hoeken steunen zware balken, stutten genaamd, de molenstaudaard; evenals de standaard zelf waren die balken « achtkantig»
bewerkt.

* * *
Es is een houtsoort waarvan het spint goed van het
kernhout is afgescheiden; het hout is gesloten, zeer hard, buigzaam,
elastisch en wordt derhalve veel gebruikt ter vervaardiging
van
alaam of stukken die veel te lijden hebben.
Draaigroei bestaat hierin dat de houtvezels, in
plaats van in rechte lijn door te groeien, kronkelend
op de stam doorlopen. Het kan gebeuren dat verkrommingen - niet te verwarren met eigenlijke
draaierigheid - op stammen en dikke vertakkingen
(spillen) ontstaan ten gevolge van toevallige misgroei, bijgevolg niet uit de aard van de plant of ten
gevolge van edelijkheid, maar ten gevolge van beschadiging, gestremde groei, stand en zo meer; zelfs
ware 't heel wel mogelijk verkrommingen te doen
ontstaan. Het kromgroeien van houtdelen kan in
sommige gevallen een hoogst waardeerbare hoedanigheid worden, b.v. voor het vervaardigen van alaam dat bijzonder
sterk zijn moet, 0.]1. van « klippels » en « pikwerven ». Evenwel komt
slechts mannetjeshout van essen daarvoor in aanmerking; wijvetjeshout is alleen dienstig voor dik, grof, zwaar gerief. Es is een plantsoort met eenslachtige, tweehuizige bloemen.
Wij weten dat de houtsoorten in dikte toenemen door het ontstaan van jaarringen, een weke lente- en een hacde herfstring. die
van jaar. tot jaar naar de boomtop in lengte toenemen. Lente- en
herfstring vormen samen de jaarring, in zijn verlengenis houtvezel,
in de volkstaal malie genaamd. In rechte richting, dus in de richting
Klippel. -
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....

van de maliën, kan het hout gemakkelijk worden gespleten; in de
breedte gaat dat beslist niet, de vezels worden als 't ware uitgebroken.
Stammen, hoofdzakelijk aan het ondereinde van de boom, dus van
even boven de stomp, scheef gegroeid, zijn op de plaats, waar zij kruk
vormen, ijzersterk; 't zelfde geldt voor scheefgegroeide spillen. De
boommannen, wagen- en gareelmakers, zijn zeer op klippels belust;
gretig worden die opgezocht en in het oog gehouden. De stammen van
essen zijn van onder, vooral deze op die plaats krom gegroeid, zeer
dik en leveren bijgevolg in dat onderdeel veel bruikbaar hout voor
klippels op.
Een paardengareel bestaat hoofdzakelijk uit twee delen, uit de
klippel, naar de naam van de boom, aan de bovenzijde, en het kussen,
aan de onderzijde op de klippel opgewerkt.
De klippel, uit twee delen bestaande, is voor de sterkte, het kussen voor de vorm en om de schouders van het dier niet te bezeren. De
klippel is cirka 4 cm dik en 12 cm breed, van onder minder. Hoe
zwaarder het gareel, hoe dikker de klippel zijn moet.
De naam wordt nog aan andere zaken gegeven, o.a. aan de balkvormige stukken baardzeep, waar de barbiers hun zeep van af namen,
aan korte, dikke stokken - knuppels - enz.

* *

.x-

Pikwerf. - Pikwerven worden schier uit elke houtsoort gesneden, op voorwaarde dat zij, wat de vorm betreft, in aanmerking komen kan en in de ellebogen voldoende sterk is. Jozef Cornelissen, in
zijn « Landbouwgebruiken in de Provincie Antwerpen » gebruikt insgelijks de naam pikwerf voor het handvat
van de pik.

In hagen van haagbeuk en herzelaar,
nog. hezzelaar, hertelaar enz. genoemd, worden soms ook goede pikwerven aangetroffen; het hout van haagbeuk is zeer hard,
maar weinig duurzaam; het hout van herzelaar is eveneens tamelijk hard, zwaar, stevig en elastisch, maar weinig duurzaam en
fel blootgesteld aan de aanvallen van de
houtwormen.
Voor pikwerven uit twee delen wordt wi.lgienhout gebruikt; dit
is licht, taai en zacht in de hand. Graag geven de stielmannen iets
meer voor dat soort dan voor andor hout, wanmeer daar 2-3 paar
kruiwagentremen in zitten, dus wanneer de maliën draaierig zijn.
Eggeramen worden vervaardigd uit wilg, eggetanden uit es.
Vlegels en kliefhamers worden insgelijks uit « errclaar » vervaardigd.
Het zou voorzeker de moeite lonen, in betrekking tot zeer veel
namen, niet het minst uit de landbouw en bijhorige bedrijven, welke
thans reeds te loor zijn gegaan of onvermijdelijk tot teloorgang zijn
gedoemd, een speurtocht te ondernemen, ten bate van onze Vlaamse
taalschat.
MERK

Aloïs Suys.
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Herbergnamen in het Land van Aalst
vóór 1780

o

1. -

De

«

Sinten

»,

De « sinten », bij een herbergbenaming,
verschijnen eerst omstreeks het einde van de 15e eeuw. S. Joris, de patroon van de boogschutters en vooral S. Huibrecht,de patcoon van de jagers.hebben over
het algemeen de voorrang, zowel wat de tijd als de plaatsen betreft,
en dit buiten alle patroonschap om. Ook S. Maarten mag zich, vanaf
de 16e eeuw, verheugen in een zeer bizondere populariteit, wanneer
de patroonheilige van de parochie of een of ander' volksheilige een
plaats vinden in de rij der herbergnamen.
1. S. ADRIAANSHOEK te Aalst, zie nr 64.
2. S. AGATHA te Landskouter (patc.), H. 1779 (z.o.h.).
3. S. ALDEGONDIS te Mespelare (patr.), H. 1779 (o.h.).
Aangeroepen tegen de kanker.
4. S. AMANDUS te Moortzele (patr.), H. 1779 (z.o.h.) en te Viane
(pate.), H. 1774 (4 i.).
Apostel van Vlaanderen. -:- Te Moortzele aangeroepen tegen het
branden van het vlas.
5. S. ANNA te Bottelare (patr.), H. 1779 (z.o.h.), te Lede, Meetboek 1695, te Mere, H. 1779 (25 i.) en te Schendelbeke, H. 1779
(o.h.)
Patrones van de zwangece
vrouwen.
6. S. ANTONIUS te Berchem-Oud., H. 1779 (z.o.h.), te Borsbeke
(patr.), H. 1779, te Okegem, H. 1779, Ressegem, P. 1571 en te Zottegem, P. 1572.
De var kenspatroon, een der meest populaire veeheiligen.
7. S. ARNOUT te Denderhoutem. H. 1779 (z.o.h.), te Denderleeuw,
H. 177[f (55 j.), te Nederbrakel, H. 1779 (o.h.) en te Sint-Kornelis, Horebeke, H. 1779.
De vredestichter in Vlaanderen.
8. S. AUGUSTINUS te Melle, H. 1774 (1736), tegenover het kloostee' van Melle.
9. S. BARBARA te Mespelare, H. 1779 (13 i) en te Denderhoutem,
H. 1779 (z.o.h.).
Patrones tegen een haastige dood.
(*)
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Als voornaamste
bron van inlichtingen
werd nr 4D3 van het fonds der
Kastelnij Aalst gebruikt. Hierin worden vele herbergnamen
van de dorpen - niet van de steden - in het Land van Aalst vermeld.
Gebruikte afkortingen:
H. = Herbergen
1'774, 1779 (Kast. Aalst, in Ra.
Gent); P. = Penningboeken
(Sa. Gent).
(patr.) = patroonheilige
van de genoemde parochie.
(o.h.) = oude herberg; (z.o.h.) = zeer oude herberg; het getal tussen haakjes vermeldt het stichtingsjaar
of de bestaansjaren
van de herberg. - Voor
Aalst wordt verwezen naar de nog te verschijnen
bijdrage:
Oude Huisnamen te Aalst

10. S. CHRISTOFFEL te Scheldewindeke (patr.) , H. 1779.
Patroon der reizigers.
11. S. ELOOI te Denderhoutem, H. 1774, te Merelbeke, H. 1779 (naast
de kapel van S. Elooi), te Scheldewindeke, H. 1779 en te Vlierzele, H. 1779.
Gevierd door de smeden en de boeren.
12. S. FLEDERIK te Vlierzele, (patr.), H. 1779 (o.h.).
13. S. HUIBRECHT of S. HUBERTUS te Appelterre, H. 1779 (z.o.h.),
te Berchem-Oud., H. 1779 (z.o.h.), te Dikkelvenne, H. 1779 (z.o.h.),
te Idegem, H. 1779 (o.h.), te Liedekerke, H. 1774 (55 i.). te Melle,
H. 1779 (2 j.), te Scheldewindeke, H. 1779 (z.o.h.), te Serskamp,
H. 1779 (z.o.h.), te Sint-Lievens-Houtern, H. 1774 (o.h.), te SintMacia-Oudenhove, H. 1775, te Wichelen, H. 1774 (o.h.) en te Zottegem, H. 1779.
Vereerd als patroon van de jagers.
14. S. JORIS te Berchem-Oud., H. 1779 (z.o.h.), te Denderleeuw, H.
1779 (v. 100 j.), te Herzele, H, 1774 (o.h.), te Moerbeke, H, 1774,
te Ninove, P. 1571 en te Aalst, zie nr 65. - Te Herdersem S. Joris
te paard, H, 1779.
Beschermheilige van de krijgslieden en kruisboogschutters.
15, S, JOZEF te Burst, H, 1779 (1714) en te Moerbeke-Geraardsbergen, H. 1779 (z.o.h.).
Sinds 1679 patroon van Zuid-Nederland.
16. S. LAMBERTUS te Pa •.
rike (patr.) , H. 1779 (z.o.h.).
Aangeroepen tegen de lamheid.
17. S MAARTEN te Appelterre, H. 1774 (o.h.), te Balegem (patr.),
H. 1779 (z.o.h.), te Burst (patr.), H. 1779 (o.h.), te Erpe (patr.),
H. 1774, te Hofstade, Schp. 1638, te Kerksken, (patr.) , H. 1779
(z.o.h.), te Lede (patr.), H. 1774 (o.h.), te Leeuwergem. H. 1779,
te Massemen (patc.), H. 1774 (z.o.h.), te Mere, H. 1774 (1719), te
Opbrak el (patr.), H. 1779, te Sint-Maria-Oudenhove, H. 1779, te
Sint-Martens-Lierde
(patr.), H. 1779 en te Westrem, H. 1779
(17 j.).
Zeer volkse heilige, die in het Land van Aalst, als kindervriend,
de' plaats inneemt van Sint-Niklaas.
18. S. ROCHUS te Appelterre, H. 1779 (z.o.h.) en te Erpe, H. 1779.
Beschermer tegen de besmettelijke ziekten.
19. S, SEBASTIAAN te Balegem, H, 1779 (z.o.h.).
Patroon van de handboogschutters.
20. S, STEPHANUS te Zonnegem (patc.), H, 1779 (18 j.),
2. -

De Beroepen.

1. BOER MET SCHUPPE ofte schupt den boer te Sint-BlasiusBoekel, H. 1779.
2. PETTEBOER te Sint-Blasius-Boekel, H, 1779,
3: KAARSMAKER (DE) te Aalst, zie nr 30.
4. SCHOENMAKER (DE) te Hillegem, H. 1774,
5. SMIDSE (DE) te Hillegem, H. 1774.
6. TIJKMAN (DE) te Aalst, zie nr 72.
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3. -

De Diel en.

1. AREND (DE), zie Heraldiek.
2. BEER (DE) te Overboelare, H. 1779 (44 j.).
3. DUIF (DE) te Aalst, zie nr 10.
DRIJ DUIVEN (DE) te Ruien, H. 1779 (o.h.).
4. EEKHOORN (DE) te Aalst, zie nr 12.
5. EKSTERSNEST
(HET) te Sint-Blasius-Boekel,
H. 1774.
6. EZEL (DE) te Aalst, zie nr 15.
BONTE EZEL (DE) te Mater, H. 1774.
LUIE EZEL (DE) te Sint-Maria-Oudenhove,
H. 1775.
7. HAAN (DE) te Aalst, zie nr 22, te Haaltert, H. 1779 en te Moortzele, H. 1779.
KALKOENSE HAAN (DE) te Denderleeuw, H. 1779 (29 j.).
MANKE HAAN (DE) te Overboele, H. 1779 (40 j.).
8. HAAS (DE) te Merelbeke, H. 1774.
HAASKEN (HET) te Bambrugge, H. 1779 (80 j.).
9. HANNEN (DE) te Liedekerke, H. 1774 (6 j.).
Roofvogel, kiekendief.
10. HAZEWIND (DE) te Balegem, H. 1779 (200 j.).
11. HERT (DE) te Aalst, zie nr 27, te Borsbeke, P. 1571, te Gaver,
H. 1779, te Gijzegem, H. 1779, te Hofstade, te Lede, Rent. 1501,
te Melle, H. 1774, te Okegem, H. 1779, te Semmerzake, H. 1779,
te Sint-Lievens-Esse,
H. 1774, te Voorde, H. 1774 en te Wieze,
H. 1779.
12. HOND (DE) te Aalst, zie nr 28.
ZWARTE HOND (DE) te Aalst, zie nr 81.
13. KALF (HET) te Sint-Lievens-Houtem,
H. 1774 (o.h.).
14. KALVERENDANS
(DE) te Denderleeuw, Rek. 1567.
15. KOE (DE) te Aalst, zie nc 32, te Aaigem en te Parike, P. 1571.
16. KOEDARM (DE) te Sint-Maria-Horebeke, H. 1779 (10 j.).
17. KORENLEEUWERK
(DE) te Vurste, H. 1779.
18. KRAAI (DE) te Gijzenzele, H. 1779 (o.h.) en te Kwaremont, H.1779.
BONTE KRAAI (DE) te Vlierzele, H. 1779 (4 j.).
19. LAMMEKEN (HET) te Oosterzele, H. 1774 en te Paulatem, H.
1779.
20. LEEUW (DE), zie Heraldiek.
21. LELIE (DE.), zie Heraldiek.
22. LEPELAAR (DE) te Aalst, nr 36.
23. MEIRLAAN (DE) te Haaltert, H. 1779, te Lede, Rent. kerk, 1598
en te Mere, H. 1779 (8 j.).
24. MOL (DE) te Impe, H. 1779 (1767).
25. MUISHOND (DE) te Deftinge, H. 1779 (30 f.), te Mater, H. 1774
(30 j.) en te Sint-Macia-Horebeke,
H. 1774 (z.o.h.).
26. NACHTEGAAL (DE) te Roborst, H. 1779.
27. OLIFANT (DE) te Aalst, zie nr 41 en te Nederbrakel, H. 1779
(z.o.h.).
28. OS (DE) te Aalst, zie nr 42.
BONTE OS (DE) te Hofstade en te Lede, H. 1774 (o.h.).
29. OTTER (DE) te Westrem. H. 1779,
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30. PAARDEKEN

(HET) te Aalst, zie nr 45.
WIT PAARD (HET) te Oosterzele, H. 1774 (z.o.h.).
31. PALING (DE) te Aspelare, H. 1779 (o.h.) en te Woubrechtegem,
H. 1779.

32.
33.
34.

35.
36.

FIJNE PALING (DE) te Hofstade, Meetboek 1649.
PAPEGAAI (DE) te Aalst, zie nr 46.
PAUW (DE) te Aalst, zie nr 47.
PAUWELINB (DE) te Gontrode, H. 1779 (3 j.).
PELIKAAN (DE) te Aalst, zie nr 50.
REIGER (DE) te Oosterzele, H. 1774 (50 j.) en te

Paulatem,

H. 1779.
37. SNIJPAARD
(HET) te Munte, H. 1779 (40 i.).
38. SPERWER (DE) te Aalst, zie nr 67.
39. STEUR (DE) te Aalst, zie nr 71.
40. STIER (DE) te Zandbergen, P. 1571. .
41. UIL (DE) te Gijzegem, H. 1779, te Lede, Gem. Rek. 1671 en te
Volkegem, H. 1779 (z.o.h.).
42. VALK (DE) te Aalst, zie nr 74, te Ecpe, H. 1779, te Hofstade, H.
1779, te Voorde, H. 1774 en te Wichelen, H. 1774.
43. VELDMUIS (DE) te Okegem, H. 1779 (13 j.).
44. VOSKEN (HET) : taverne appelle le Renart, te Moortzele, Rekenkamer, 1405,43 tt:
VOSSENHOL (HET) te Haaltert, H. 1779 (z.o.h.).
45. WILDE GANS (DE) te Aalst, zie nr 75.
46. WOLFKEN (HET) te WeIle, H. 1774 (o.h.).
47. ZEUG (DE) te Zegelsem, H. 1779.
48. ZWAAN

(DE) te Aalst, zie nr 80, waar een dertigtal
worden aangegeven.
49. ZWIJNTJE (HET) te Aalst, zie nr 84.
4. -

gemeenten

De Heraldiek.

1. AREND

2.

3.

4.
5.

(DE) te Aalst, zie nr 3.
DU~BELE AREND (DE) te Balegem, H. 1779 (z.o.h.), te Etikhove, H. 1774 (o.h) en te Sint-Maria-Oudenhove,
H. 1779.
BURGOENS ;KRUIS (HET) te Berchem-Oud., H. 1779 (z.o.h.),
te Melle, H. 1774, te Mespelare, H. 1774 (o.h.) en te Welle, H.
1774 (o.h.).
HELM (DE) te Aalst, zie nr 25.
RODE HELM (DE) te Aalst, zie nr 56.
WITTE HELM (DE) te Aalst, zie nr 77.
KROON (DE) te Aalst, zie nr 33.
FRANSE KROON (DE) te Balegem, H. 1779 (z.o.h.).
LEEUW (DE) te Aalst, zie rsr 34, te Elene, H. 1779, te Oombergen,
P. 1779, te Schendelbeke, H. 1779 en te Sint-Maria-Lierde, H. 1774.
GOUDEN LEEUW (DE) te Borsbeke, H. 1779, te Haaltert, H.
1779, te Herzele, H. 1774 (o.h.), te Hofstade, Meetboek 1649, te
Nederbrakel, H. 1779 (z.o.h.), te Oordegem, H. 1779 (12 j.) en te
Zottegem, H. 1779 (o.h.).
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GROENE LEEUW (DE) te Vloerzegern, H. 1779 (1753).
RODE LEEUW (DE) te Denderleeuw, Kleine Loper 1672, te Denderwindeke, H. 1774 (lG j.), te Erondegem, H. 1774 en te Viane,
H. 1779 (100 j.).
WITTE LEEUW (DE) te Aalst, zie nr 79 en te Oosterzele, H. 1779
(z.o.h.).
ZWARTE LEEUW (DE) te Aalst, zie nr 82.
6. LELIE (DE) te Aalst, zie nr 35, te Haaltert, Rek. 1390, Schp. 1500
en te Herzele, P. 1577.
WITTE LELIEBLOEM (DE) te Erondegem, H. 1774.
7. SCHILD VAN BOELARE (HET) te Aspelare, H. 1779 (3 i.) en te
Deftinge, H. 1779 (50 j.).
SCHILD VAN BOERGONDIE (HET) te Aalst, zie nr 60.
GROEN SCHILD (HET) te Overboelare, H. 1779 (o.h.) en te
Smeerebbe, H.1779 (o.h.).
8. WAPEN VAN DE BURGGRAAF VAN OOMBERGEN (HET) te
Oornbecgen, H. 1774 (z.o.h.).
WAPEN VAN DE MARKIES DE RODES (HET) te Bottelare,
H. 1774 (z.o.h.).
's HEREN WAPEN te Ruien, !Î. 1779.
5. -

Getallen.

1.
2.
3.
4.

TWEE LINDEKENS (DE) te Massemen, H. 1779 (10 j.).
DRIE BEURZEN (DE) te Aalst, zie nr 7.
DRIE DUIMEN (DE) te Volkegem, H. 1779 (o.h.).
DRIE DUIVEN (DE) te Ruien, H. 1779 (o.h.) en te Welden, H.
1779 (40 j.).
5. DRIE GEF".ROONDEN (DE) te Denderwindeke, H. 1774 (27 j.).
6. DRIE GIETERS (DE) te Massemen, H. 1774.
7. DRIE KANDELAARS (DE) te Lede, H. 1774 (o.h.).
8. DRIE :KONINGEN (DE) te Aalst, zie nr 8.
9. DRIE LINDEKENS (DE) te Denderwindeke, H. 1774 (13 j.) en
te Haaltert, H. 1779 (15 j.).
10. DRIE MORIANEN (DE) te Viane, H. 1774.
11. DRIE PELGRIMS (DE) te Sint-Martens-Lierde,
H. 1779.
12. DRIE SNOEKEN (DE) te Melle, H. 1779.
13. DRIE ZWAANTJES eDE) te Erembodegem, H. 1774 (o.h.).
14. DRIE ZWAARDEN (DE) te Aalst, zie nr 9.
15. VIER APPELS (DE) te Scheldewindeke,
H. 1779 (z.o.h.).
16. VIER HEMERS (DE) : de Vier eemers te Denderhoutem, H. 1779
(50 j.) en te Zottegem, H. 1779; de vier hims kinderen te Ninove,
P. 1572 en de vierhemers kinderen te Kerksken. Wbo Haaltert
1509,242 V.
17. VIER LINDEN (DE) te Moortzele, H. 1779 (13 j.).
18. DUIZEND PERIKELEN
(herb. bijgenaamd)
te Wichelen, H.
1774.
~:
6. -

Kleuren.

1. BONTE EZEL (DE) te Mater, H. 1774 (o.h.).
BONTE KRAAI (DE) te Vlierzele, H. 1779 (4 j.).
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2. GOUDEN APPEL (DE) te Melle, H. 1774, te Oombergen. H. 1774
en te Parike, H. 1779; de gulden appel te Gaver, H. 1779 en de
vergulden appel te Mere, H. 1779 (1719).
GOUDEN LEEUW (DE), zie Heraldiek Hl' 5.
GOUDEN SLEUTEL (DE) te Herzele, H. 1779 (o.h.).
GULDEN HOOFD (HET) te Lemberge, H. 1774 (100 j.).
3. GROENE BOOMGAARD (DE) te Bottelare, H. 1774 (z.o.h.).
GROENE JACHT (DE) te Idegem, H. 1779.
GROENE JAGER (DE) te Denderleeuw, H. 1779 (10 i.). te E:,embodegem, H. 1779 (o.h.), te Hofstade, nr 244/12, te Nederbrakel,
H. 1n9 (15 i.). te Oordegem, H. 1779 (40 j.) en te Schendel beke,
H. 1779 (6 j.).
GROENE LEEUW (DE) te Vloerzegem, H. 1779 (1753).
GROENE RUITER (DE) te Appelterre, H. 1774 (o.h.), te Aspelare, H. 1779 (20 j.), te Heldergem. H. 1779 (6 j.) en te Woubrechte gem, H. 1774 (z.o.t.).
GROEN SCHILD (HET) te Overboelare, H. 1779 (o.h.) en te
Smeerebbe, H. 1779 (o.h.).
GROENE SPRIET (DE) te Bavegem, H. 1779 (o.h.).
4. RODE BORCH (DE) te Aalst, zie Hè' 53.
ROOD HE;K (HET) te Oosterzele, H. 1774 (60 j.).
RODE HELM (DE) te Aalst, zie nr 54.
ROOD HUIS (HET) te Liedekerke, Schp.1606 en te Overboelare, H. 1779 (z.o.h.).
RODE LEEUW, zie Heraldiek nr 5.
RODEJ LELIE (DE) te Aalst, zie nr 55.
RODE SCHILD (HET) te Aalst, zie nr 56.
5. WITTE HAZEWIND (DE) te Erondegem, H. 1774.
WITTE HELM (DE) te Aalst, zie nr 77.
WITTE HOND (DE) te Aalst, zie nr 78.
WIT HUIS (HET) te Liedekerke, Schp, 1606 en te Voorde, H. 1774.
WIT KRUISKEN (HET) te Sint-Jans-Hemelvee::-degem, H. 1779
(z.o.h.).

WITTE LEEUW (DE), zie Heraldiek nr 5.
WITTEJ LELIEBLOEM (DE) te Erondegem, H. 1774 (6 i.).
WIT PAARD (HET) te Gaver, H. 1779 (z.o.h.) en te Oosterzele,
H. 1774.
6. ZWARTE HOND (DE) te Aalst, zie nr 81.
ZWARTE LEEUW (DE), zie Heraldiek nr 5.
ZWARTE MONNIK (DE) te Aalst, zie nr 83.
7. Planten.
1. BIEZENHUL (DE) te Scheldewindeke, H. 1779.
2. HAZELAAR (DE) te Meilegem, H. 1779.
3. KORENBLOEM (DE) te Hofstade, nr 244/104 en te Nederbrakel, H. 1779 (o.h.).
4. LELIE (DE), zie Heraldiek nr 6.
WITTE LELIEBLOM (DE) te Erondegem, H. 1774.
5. LINDE (DE) te Erpe, H. 1774.
LINDEKEN (HET) te Goef'erdinge, H. 1776 (30 [.).
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6.
7.
8.
9.

LINDEBOOM (DE) te Merelbeke, H. 1779 en te Scheldewindeke,
H. 1779.
Dr:KKE LINDE (DE) te Melle, H. 1774 (z.o.h.).
LOMMERLINDE. (DE) te Zandbergen, H. 1779.
PERENBOOM (DE) te Erembodegem, H. 1774.
ROOS (DE) te Aalst, zie nr 57.
ROZELAAR (DE) te Denderwindeke, H. 1774.
WIJNGAARD (DE) te Zandbergen, H. 1779.
ZONNEBLOEM (DE) te Liedekerke, met als uithangbord : « In
de Zonnebloem, bij Dominicus van Droogenbroeck, herberg
en winkel. Ik woon hier in de straat - wat kan men bete·:wensen - dan den zegen van den Heer - en den inkom van
de mensen ».
8. Geschiedenis

en Volksleven.

l. BARON (DE) te 'Denderwindeke, H. 1774, te Parike, H. 1779 en
te Viane, H. 1774.
•.JONGE BARON (DE) te Idegem, H. 1779.
2. EDELMAN (DE) te Sint-Lievens-Houtem,
H. 1774.
NIEUWE EDELMAN (DE) te Sint-Lievens-Houtem, H. 1779.
OUDE! EDELMAN (DE) te Sint-Lievens-Houtem,
H. 1779.
3. GRAAF EGMONT (DE) ,te Gaver, H. 1779 (40 j.), te Viane
H. 1774 en te Zottegem, H. 1779 (o.h.).
4. HERTOG VAN BEIEREN (DE), te Sint-Lievens-Esse, H. 1779
en te Welden, H. 1779 (1754).
5. KEIZE.R (DE) te Hofstade, H. 1779 (20 j.), te Kerksken, H. 1779
(4 j.), te Nederbrakel, H. 1779, te Neigem, H. 1779 en te Zegelsem, H. 1779 (30 j.).
6. KE[ZERINNE (DE) te Nederbrakel. H. 1779 (z.o.h.) en te Hofstade.
7. KONING VAN SPANJE (DE) te Moerbeke-Geraardsbergen,
H. 1774 (6 i.).
CHARLES LE ROY te Moortzele, H. 1779 (z.o.h.).
8. MARKIES VAN RODE (DE) te Melle, H. 1774.
9. PRINS KAREL te Strijpen, H. 1774.
PRINS CHARLES te Roborst, H. 1779 (14 j.), te Sint-MariaHorebeke, H. 1779 en te Welden, H. 1779 (1754).
PRINS KARDINAAL (DE) te Erembodegem, H. 1774 en te Wichelen, H. 1774 (o.h.).
./
PRINS VAN GAVER (DE.) te Schorisse, H. 1774 (o.h.) en te
Semerzake, H. 1779.
PRINS D'ISEGEM (DE) te Massemen, H. 1779 (z.o.h.).
PRINS D'ISEGRIM (DE) te Oordegem, H. 1779.
PRINS VAN MASSEMEN (DE) te Massemen, H. 1774.
10. AMMANIE (DE,) te Aalst, P. 1572.
1l. ASTROLOGANT (DE) te Wichelen, H. 1779 (30 i.).
12. HERDERKENS (DE) te Heldergem, H. 1779 (z.o.h.).
13. JAGER (DE) te Erembodegem, H. 1774 en te Sint-Maria-Lierde,
H. 1774.Te Viane de grote dager, H. 1779.
14. OUDE MAAGD (DE) te Merelbeke, H. 1774.
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15. PELGRIM (DE) te Erembodegem, H. 1774, te Aalst, zie nr 49
en te Scheldewindeke, H. 1779.
16. WILDEMAN (DE) te Aalst, zie n::- 76, te Haaltert (nr 900) en te
Wichelen, P. 1571}2.
17. WISPELEER (DE) te Denderwindeke, H. 1774 (1712). - « Slangenbezweerder » (Verdam) .
18. DUITS (DE) te Vlekkern, H. 1779.
19. HONGAAR (DE) te Sint-Maria-Oudenhove,
H. 1779.
20. HOZAAR (DE) te Sint-Maria-Oudenhove,
H. 1779.
21. MOOR (DE) te Aalst, zie nr 39.
22. MORIAANSHOOFD (HET) te Aalst, zie nr 40.
23. OUD JUDEEN te Neigern, H. 1779 (o.h.).
9. Gebruiksvoorwerpen.
1. KWADE AKER te Sint-Kornelis-Horebeke, H. 1774 (z.o.h.).
NIEUWE AKER te Sint-Kornelis-Horebeke,
H. 1774 (6 i.).
Aker, dial. voor « emmer ».
2. ANKER (DE) te Aalst, zie nr 2.
3. BALNET (DE) te Wichelen, H. 1779 (80 j.).
4. PLATTE BEURS (DE) te Mater, H. 1774 (z.o.h.).
5. BREE BIJL (HET) te Denderwindeke, H. 1779 (2 j.).
6. BLAASBALK (DE) te Aalst, zie = 4.
7. BRASPOT (DE) te Sint-Lieveris-Esse, H. 1779 (o.h.). Bras
« gekookt veevoeder ».
8. BRIJPOT (DE) te Sint-Lievens-Houtem,
H. 1779.
Brij = « dikke pap ».
9. BRIL (DE) te Haaltert, H. 1779 (z.o.h.), te Sint-Lievens-Esse,
H. 1774 (z.o.h.) en "te Vlierzele, H. 1779.
10. EEGDE (DE) te Aaigem. H. 1779 (1733).
11. HANDPOT (DE) te Sint-Maria-Horebeke, H. 1774 (40 j.).
12. PLUIMEN HOED (DE) te Goeferdinge, H. 1776 (40 j.).
13. OUDE KLIEFHAMER (DE) te Sint-Martens-Lierde, H. 1779.
14. KWADE KAN (DE) te Goeferdinge, H. 1776 (o.h.).
Kwaad = « slecht »,
15. KLOK (DE) te Leeuwergem, H. 1779, te Pallare, H. 1779 en te
Westrem, H. 1779.
16. KLOPPER (DE) te Massemen, H. 1779.
Klopper = « deurklopper ».
17. KNOP (DE.) te Strijpen, H. 1774.
18. LAARSE (DE) te Lede, H. 1774 (6 j.) en te Merelbeke, H. 1774. Te Lede, in 1779 genoemd de Gekroonde Leirse.
19. MANDE (DE) te Onkerzele, H. 1779 (o.h.).
20. MASKER (HET) te Moerbeke, H. 1774 (z.o.h.).
21. MOTSE (DE) te Merelbeke, H. 1774 (o.h.).
22. NAALDE (DE) te Elene, H. 1779.
23. POT UIT (DE) te Merelbeke, H. 1774.
24. ROSKAM (DE) te Denderhoutem, H. 1774 (z.o.h.) en te Merelbeke, H. 1774.
25. SATIJN (HET) te Oosterzele, H. 1774.
26. SCHAAK (HET) te Aalst, zie nr 58.
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27. SCHAAR '(DE) te Aalst, zie nr 59 en het Schaar ken te Appelterce, H. 1774.
28. SCHABBE (DE) te Hillegem, H. 1774.
Schab, schap = « rek, kast, schapraai».
29. SIKKEL (DE) te Leeuwergem, H. 1779.
30. SLEUTEL (DE) te Aalst, nr 66.
GOUDEN SLEUTEL (DE) te Herzele, H. 1774 (o.h.)
31. SPIEGEL (DE) te Aalst, zie nr 68.
32. SPOEL (DE) te Etikhove, H. 1774 en het Spoelken te Kerksken.
H. 1779.
33. TANG (DE) te Me::-elbeke, H. 1774 (17 j.).
34. TINNEN POT (DE) te Onkerzele, H. 1779 (z.o.h.).
35. TRA WEEL KEN (HET) te Bottelare, H. 1774 (z.o.h.).
36. TREKPOT (DE) te Volkegem, H. 1779.
37. TROMPE (DE) te Ophasselt, H. 1779.
38. VUILE VOORSCHOOT (DE) te Kwaremont, H. 1779.
39. WARMOESPOT (DE) te Onkerzele, H. 1779 (z.o.h.).
Warmoes = « groente, moeskruid».
40. ZAAGSKEN (HET) te Erembodegem, H. 1779 (o.h.).
41. ZWAARD (HET) te Bottelace. H. 1779 (3 j.).
10.. Speciale bestemming, bouw en ligging,
1. BARAK (DE) te Orroir, H. 1779 (40 j.).
2. BARIERE (DE) te Erondegem, H. 1779 (o.h.) en te Gaver, H. 1779
(45 j.).
BARIEREHUIS (HET) te Melle, H. 1774.
3. CONVENT (HET) te Sint-Martens-Lierde, H. 1779.
4. HOOG HUIS (HET) te Denderwindeke, H. 1774.
5. KAM (DE) te Idegem, H. 1779.
.
6. KEET (DE) te Smetlede, H. 1774 (z.o.t.).
Keet = « klein gebouw».
7. KONINGSHOF (HET) te Scheldewindeke, H. 1779.
3. KOT (HET) te Ruien, H. 1779.
9. LEENHOF (HET) te Nederbrakel, H. 1779.
10. MOLEKEN (HET) te Denderhoutem, H. 1774, te Lede, H. 1779,
te Lemberge, H. 1774, te Nederbrakel. H. 1779 en te SintLievens-Houtem, H. 1774.
WINDMOLEN (DE) te Haaltert, H. 1779 en te Herzele, H. 1779.
11. OUDE KEUKEN (DE) te Aalst, zie nr 43.
12. OUD KRASHUIS (HET) te Nederbrakel, H. 1779.
Gras, erasse = « kaarde, werktuig om te krabben» (Verdam) .
13. OUDE STEEN (DE) te Aalst, zie nr 44.
14. PANNENHUIS (HET) te Moerbeke, H. 1774 (z.o.h.), te Nisuwenhave, H. 1774, te Onkerzele, H. 1779 (o.h.), te Sint-Antelinks,
H. 1774 en te Wichelen, H. 1779 (40 i.).
15. POST (DE) te Nederboelare, H. 1774.
16. SASHUIS (HET) te Herdersem, H. 1774.
17. SCHEPENHUIS (HET) te Gijzenzele, H. 1779, te Heczele, H. 1774
en te Vlierzele, H. 1779.
13. SCHOOLKEN (HET) te Dikkelvenne, H. 1779.
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19. SCHUTTERSHOF
H. 1779 (o.h.).

20. SCHUURKEN

(HET) te Liedekerke,

(HET)

H. 1774 en te Zottegem,

te Aalst, zie nr 62 en te Sint-Antelinks,

H. 1779.
21. SLUIS (DE) te Gaver, H. 1779 en het Sluisken te Balegem, H.
1779 (z.o.h.) en te Heldergem, H. 1779.
22. STAMPKOT (HET) te Erembodegem, H. 1774 (o.h.).
Stampkot = « olieslagerij ».
23. VEER (HET) te Gaver, H. 1779 (z.o.h.) en te Vurste,
H. 1779

(z.o.h.) .
NIEUW VEER (HET) te Melle, H. 1774.
24. WAAG (DE) te Liedekerke, H. 1774 (o.h.).
25. WE,THUIS (HET) te Dikkelvenne,
H. 1779' en te Sint-DenijsBoekel, H. 1779.
11. Verschillende.
1. AARSCHOT

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

(DE) te Denderwindeke,
H. 1774.
BA VIER (DE) te Grirnminge, H. 1774.
Bavier voor Baviaan (= « lelijk mens ») ?
COMPTOIR (HET) te Neigem, H. 1774.
DOMPELEER (DE) te Deftinge, H. 1779 (o.h.).
KLEINE DOOLHOF (DE) te Zandbergen, H. 1779.
FONTEIN (DE) te Aalst, zie nr 16, te Etikhove, H. 1774 (1732) en
te Zottegem, H. 1774 (o.h.).
GOED LEVEN (HET) te Deftinge, H. 1779 (o.h.) en te Balegem, H. 1779.
HAAIERSHOEK (DE) te Nederbrakel, H. 1779 (18 j.).
HEIKEN (HET) te Sint-Lievens-Esse, H. 1779.
HEINDRIES (DE) te Nederbrakel, H. 1779 (25 j).
HEKKEN (HET) te Opbrakel, H. 1774 (o.h.).
ROOD HEKKEN' (HET) te Oosterzele, H. 1774.
HEMELRIJK (HET) te Bottelare. H. 1774; te Geraardsbergen.
KASSEIDE (DE) te Strijpen, H. 1774.
KATTE (DE) te Breivelde (Grotenberge) , H. 1774.
KE;ERKEN (HET) te Scheldewindeke, H. 1779.
Keer
« dcaai, bocht».
KENEDE (DE) te Mater, H. 1779.
KNOEBBE (DE) te Appelterre, H. 1779.
Knoebbe = « knobbel, knoest in hout».
KRUIS KEN (HET) te Landskouter, H. 1779.
WIT KRUISKEN (HET) te Sint-Jans-Hemelveerdegem,
H. 1779

=

(z.o.h.) .
19. KUIL (DE) te Merelbeke, H. 1774.
20. LAATSTE STUIVER (DE) te Mater, H. 1774 (z.o.h.) en te SintLievens-Houtem, H. 1774 (o.h.).
21. LIGOISE (DE) te Wijnhuizen, H. 1774.
22. MEIBOOM (DE) te Heldergem, H. 1774.
23. MOTEJ (DE) te Welden, H. 1779.

Mote, motte = « kunstmatige verhevenheid».
(HET) te Paulatem, H. 1779.

24. PARADIJS
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25. PATERBERG (DE) te Kwaremont, H. 1779.
26. PENSE (DE) te Erembodegem, H. 1779 (o.h.).
Pense = « bloedworst ».
27. PIPHOL (HET) te Sint-Kornelis-Horebeke,
H. 1774 (10 j.).
28. PITS AF (DE) te Outer, H. 1779.
29. RECHTE WEG (DE) te Meilegem, H. 1779.
30. REFIJN DE COOLHAERT te Deftinge, H. 1779.
31. SAS (HET) te Outer, H. 1774.
32. SCHENDEVENTE (DE) te Scheldewindeke, H. 1779.
Sc'hende = «schande, schanddaad, smaad»; vente = «verkoop».
33. SCHIP (HET) te Schendelbeke, H. 1779, te Sint-Lievens-Esse, H.
1774 (z.o.h.) en te Wijnhuize, H. 1774.
34. SPRIET (DE) te Sint-Maria-Horebeke, H. 1774 (40 j.).
35. STEENPUT (DE) te Oosterzele, H. 1779.
36. TRAINDEEL (HET) te Volkegem, H. 1779 (z.o.h.).
37. VERKEERDE WERELD (DE) te Zonnegem, H. 1779.
38. WERREGAREN (HET) te Massemen, H. 1774 (50 j.) en te Waarbeke, H. 1774 (o.h.).
39. ZAAIAARD (DE) te Sint-Maria-Horebeke, H. 1774.
40. ZOETE VROUWE (DE) te Deftinge, H. 1779 (z.o.h.) en het zoete
vrouwken te Kwaremont, H. 1779.
41. ZON (DE) te Erembodegem, H. 1774 (o.h.), te Nederbrakel,
H. 1779 en te Zottegem, H. 1779 (o.h.).
HOFSTADE.

Jozef de Brouwer.
""""""""""""""""""""""""'"

Recept voor fijnproevers
F. Bowens, wonende te Oostende, schreef op 22 April 1784, aan de markies
van Lede, die bij hem een vat rode Bordeauxwijn
had aangekocht, volgend
recept voor, ten einde de smaak van de wijn fijner te maken:
« I1 faut prendre un grand vaze; casser une douzaine d'ceuf fraix; sortir
absolument tout le jaune; et metre les blancs ou glaires dans le dit vaze; briser
et ,ecraser quelquesunes
des coquilles qu'on metra avec, y ajouter une petite
poignée de sel; et puis avec quelques verges batre et fouëter, ce petit assemblage comme si on vouloit faire une creme; ces blancs d'ceuf formeront soudain un monceau de mousse qui remplira le vaze;
» On aura eu soin de bien asseoir et fixer solidement la barrique
de vin;
destinée a la preparation;
Tl faudra tirer par la bande, environ 6 ou 8 pots de
vin, et introduire
en place, les blancs d'ceuf battus comme je viens de dire;
puis prendre la machine de fer qu'on nomme foüet (cette machine a aubout
un bourdon decrin) ; la passer dans la barrique; et agitter et mouvoir de tous
cottés dans l'interieur
durant un quart d'heure. [usques enfin que le vin fatlgué ainsy, reffoule à la bonde; alors on tirera la machine, et remetant dans
la barrique les 6 ou 8 pots de vin qu'on aura sorti (Lesquels entreront a merveille, pourvu qu'en les versant on ait soin de coigner sur le tonneau) on ferrnera bien la boride et après queUe sera reposée 10 ou 12 jours sans que personne la rernue, on pourra tir-er en bouteilles cette barrique
de vin, de la
manière accoutumée. »
Ra. Gent: Familiefonds, nr 626.
Zowel de schrijfwijze als de waarde van het recept laten wij op rekening
van de wijnhandelaar,
die wat het laatste betreft verklaart
dat hij er zich
steeds goed heeft mee bevonden. - J. de B.
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Toponymische Etymologieën
in en om het Land van Aalst
Aaigem : 1019-30 AingHm. Germ. Ajinga haim, « woning van de lieden
van Germ. Ajo».
Aalst: 866, copie 18e e. Alost. Prae-Germ. alusto-, afleiding van al met
onbekende betekenis.
Appels: 707, copie 941 Applonis. Prae-Germ. hydroniem Abalone.
Appelterre: 1219 Apettres, Germ. apuldrum, dat. plur. bij apuldra- m.,
«appelboom ».
Baaigem : 1019-30 Badengem. Germ. Badinga haim, « woning van de
lieden van Gerrr .. Biuiu » (Germ. badwö- f., « strijd »).
Balegem : ll81 Badelengien. Germ. Badulinga haim, « woning van de
lieden van Germ. Badulo ».
Bavegem : 976 Baulngehem, Germ. Bavinga haim, « woning van de
lieden van Germ. Bavo ».
Buggenhout : ll45 Bukelnlholt. Germ. bökjöna hult: bökjöna gen. plur.
bij bökjön- f., « beuk» + hulta- n., « hout ».
Deftinge : midden l l" e. Dauatinge, ll30 Dauentengem. Prae-Germ.
dabantincu- (dabante, cf. Deventer + -in cu-), later gegermaniseerd tot Dabantingi.
Denderleeuw: 1146 Lewe. Germ. hlaiwa- ID., « grafheuvel ».
Dikkele: 822, copie ca. 1300 Decla. Germ. dîkili- n., diminutief bij
dîka- m., « poel ».
Dikkelvenne : 1079 Diereuen. Germ. dîkili- n., diminutief bij dîka- m.,
« poel» + fanja- n., « veen, moeras ». (Wordt vervolgd).
Dr M. Gysseling.

GENT.
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Onze Bibliografie
AALST. - Over de optocht der Oostvlaamse
reuzen, begin Okt. '50, zie
De Gazet van Aalst (3 en 14-9-50), Het Laatste Nieuws (3-10-50),
Le Soir (3-10-50), Le Soir Illustré
(5i-lO-5{), De Zweep (8-10-50), Oostvlaamse Zanten, 1951, blz. 16-21, en 1952, blz. 20.
192. ALGEMEEN.
- J. Pieters, Rond de Si~t-Maartensommegangen
te Asper.
- Oostvlaamse Zanten (Gent), Maart-Apr.
'52, blz. 25-34.
Met tabel voor Oost-Vlaanderen
van de plaatsen waar St Maarten titelheilige is van de kerk en daarnaast de (gewoonlijk andere) heilige(n)
die
aldaar het voorwerp
zijn van een volkseredienst,
met aanduiding
van
de bijzondere bedoeling bij deze verering.
Voor het Land van Aalst: Aalst, Bambru gge, Burst, Erpe, Gijzegem, Herzele, Kerk sken, Lede, Moorsel, Onkerze1e, Oomber gen, Opbr akel, Oor degem, St-Lievens-Esse,
Velzeke, Woubrechtegem;
Massemen,
Westrem;
Bottelare, Balegern, Melle, Schelder ode, Vurste; Edelare, Meilegem, Opbrakel, Ronse, Mater, Melden, St-Martens-Lierde,
Volkegem, Welden.
Alleen te Westrem is St Maarten een volksheilige van tweede rang (koertsen).; nergens elders is hij volksheilige !
193. ALGEMEEN.
- vatere Gaublomme, Onze Lieve Vrouwen
heiligenbeeltenissen in die Stad- en Gemeentezegels van Oost-Vlaanderen.
- Mariaal
Tijdschrift
(Ledeber g) , 15-3-52, blz. 56-58, met o.m. foto van het zegel
van Moorsel.
19l.

o.m,
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194.

195.

196.

197.

t98.

199.

Worden hier o.m. beschreven
de zegels van Denderwindeke,
Ename, Ledeberg, Mater, Meerbeke,
Melle, Moor sel, Nederename,
Oordegem,
StLievens-Houtem,
Volkegern, Welden, Wichelen.
ALGEMEEN.
Gsnealogi che bijzonderheden
over een geslacht
van
Santen, afkomstig uit Welle (l6e e.) en o.m. vertegenwoordigd
te Denderleeuw (l7e-18e e.), Borchtlombeek
(l8e e.) en Aalst 08e-1ge e.) vindt men
in « A propos du Moniteur de la Noblesse BeIge», door H.C. van Parys.
in « L'Intermédiaire
». (Brussel), Jan. '52, blz. 16-17.
ALGEMEEN. - N. van den Bossche, Legenden en verhalen uit de streek
van Zottegem. Cultureel
Nieuws (Zottegem),
'49-'50, nr 3, blz. 5-7;
nr 4, blz. 4-6; nr 5, blz. 5-6; nr 6, blz. 3-6; '50-'51, nr 2, blz. 4-5. Houtsneden van M. de Vos.
O.m. kloksagen uit Leeuwergem,
Rozebeke. Woubrechtegem.
Zottegem.
DEN DER. - A Ibert van den Berghe, De Dender en zijn problemen, 1952.
- 28 blz., 16 x 24 cm.
Hoogst belarigwekke nde brochure,
die zeer duidelijk en overtuigend
de
waterkundige
problemen
behandelt
en deze op gebied van landbouw.
scheepvaart
en hygiëne, om te eindigen met een schets der uit te voeren
verbeteringswerken.
Mogen de wensen uitgedrukt
in het Besluit spoedig ve rwezenlijkt
worden.
Deze ernstige en moedige brochure verdient het ten volle I
DENDERLEEUW.
- Ter gelegenheid van de IV' Handels- en de IX' Landbouwfoor, van 12 tot 15 April 1952, gaf het « Vrije Volksblad » (Brussel)
op 10-4 een speciaal nummer uit. haast volledig opgesteld door Marcel
Cornelis, sekretaris
van de foor. We vinden er artikels over de foor zelf.
de toeristische
merkwaardigheden,
het belangrijk
spoorwegstation,
de
industrie,
de wegenwerken,
een wandeling
van Teralfene-Sas
naar de
Boekhoutberg,
de Dender, de geschiedenis.
Zeven interessante
foto's.
DENDERLEEUW.
J. de Brouwer, O.L.Vrouw ter Ncod te Denderleeuw. - Mariaal Tijdschrift
(Ledeberg) , 15-9-51, blz. 119-120, met foto's
van het kape lletje en het Lievevrouwbeeld.
Over het Strokapelletje.
op de wijk Bakergem.
en het beeldje van O.L.
Vrouw ter Nood, van omstr. 1500, sinds 1939 in de kerk van O.L.Vrouw
ter Nood, op het Landuit. Ook over de melaatsen en de lazarij.
EREBODEGEM.
- varere Gaublomme, Erembodegem. - De Gemeentegids (Kortrijk),
Dec. ['50l-Jan.
['51]. blz. 25·-30. met foto van het zegel
der vierschaar
van Erembodegem.
Goede samenvatting
van zijn studie in ons Erembodegemnurnmer.

200. EREMBODEGEM.
vatere Gaublomme, De kapel van O.L.Vrouw ter
Muren te Erembodegem. Mariaal Tijdschrift
(Ledeberg) . 15-12-'50,
blz. 31-32, met pentekening
van de kapel; 15-3-'51, blz. 59-64, met foto van
Een zandtapijt;
15-6-'51. blz. 77-79, met foto van het bedevaartvaantje
van
omstr. 1763.
Vgl. de studie van de chr. in on Erembodegernnummer.
201. EREMBODEGEM.
- Valère Gaublomme, Fons van de Maele als Mariadichter. - Mariaal Tijdschrift
(Ledeberg) , 15-9 en 15-12-51. blz. 125-128
en 23-28, met portret en 2 foto's van de nieuwe kapel.
O.m. over de kapel ter Muren en over het kapelleke ter ere van O.L.V.
van Vlaanderen,
in 1951 gebouwd, naar de wens van de overleden dichter,
op de plaats waar zijn ouderlijk huisje had gestaan.
202. GAVERE. - Op Zondag, 25-6-1950 werd hier het huwelijk gevierd van
de reuzen Tonus en Tonia.
Het WErd aangekondigd,
met een foto, in « Het Laatste Nieuws » van 29-5
en een kort verslag, eveneens met foto, verscheen
in « De Gentenaar»
van 28-6.
203. HOFSTADE. - J. de Brouwer, O.L.Vrouw van Hofstade. - Mariaal Tijdschrift (Ledeber g) , 15-6-51. blz. 85-86, met afb. van kasteel en kapel te
Wachene in 1629, naar de figuratieve
kaart van de heerlijkheid. van Meren, door Dedeyn.
De kapel van O.L.V. te Wachene bestond reeds in de 15e eeuw; ze werd
druk bezocht, zelfs van uit Lede en Gijzegem, maar werd afgebroken omstr eeks 1800.
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Wie helpt ons?
1. aan inlichtingen

over het geslacht

2. id. over het geslacht
3. id. over het
(17' e.) ?

geslacht

4, id. over het geslacht

Blaton uit Ename?

de Rodere, de Rore, uit Schorisse-Nukerke
van

Santen,

Walckiers,

uit

Welle

uit Iddergem

(einde

(16' e.) ?

16' e.) en Iddergem

(begin 17' e.) ?
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