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Siephanus Modeslus GLORIEUX
en de parochie Smellede

INLEIDING
Aan de kerkgevel op het dorpsplein te Smetlede hangen drie ge-

denkplaten. Deze van Jozef Schockaert, burgerlijk kantonnaal school-
opziener, geboren te Smetlede in 1829en er overleden in 1873,deze
van Stephanus ModesrusGlorieux, geboren te Sint-Denijs (W. VI.) op
3 mei 1802en overleden als pastoor te Smetlede op 25 november 1872.
De derde zerk is deze van Adolf Van den Bossche, geboren te Smet-
LedeIn 1825en er als burgemeester overleden op 30 juni 1874.'

Van deze drie afgestorvenen leefde ongetwijfeld eerwaarde heer
Glorieux het langst in de herinnering van de inwoners van Smetlede.
Hij had een invloed die hem tot ver buiten de grenzen van Smetlede
bekend maakte, want hij was immers de stichter van de Broeders van
Goede Werken, nu gekend als de Broeders van O.-L.-Vrouwvan
Oostakker. Eveneens erkennen de Zusters van Barmhartigheid hem
als hun stichter.

HERDENKING
In 1872 zal de lOOsteverjaardag van het afsterven van pastoor

Glorieux plechtig herdacht worden. Een paar maanden geleden ver-
scheen een kleine brochure over eerwaarde heer Glorieux, die erin
getekend wordt als de sociale voorloper van de arme massa, als een
grondlegger van de moderne sociale wetten en van het technisch
onderwijs in België (1).

OPZET
In het volgend artikel willen wij slechts een paar beschouwingen

aanhalen van mijnheer Glorieux zelf tijdens zijn verblijf te Smetlede.
Dit biedt tevens de gelegenheid enkele feiten en data uit de geschie--
denis van ons geboortedorp te vermelden. Wij steunen hoofdzakelijk
op een zeer lang rapport dat de pastoor op 8 juni 1871 opstuurde
naar het bisdom Gent over de toestand van de parochie (Ibis). Zijn
relaas is het antwoord op een vragenlijst van het bisdom naar de
toestand van de parochies, van de kerken .en hun benodigdheden en
het personeel, van de godsdienstige genootschappen, de 'kloosters en
scholen. Men stelde verder vragen over de misbruiken en over de
wensen voor de toekomst.

(1) E.H. Etienne Glorieux (uitgave van het Comité-Glorienx), Ronse, 1967.
(Ibis) Relatäo status parochiae de Smetlede. bewaard in het bisschoppelijk

archief te Gent, dossier Smetlede IIL De tekst is in het Latijn opgesteld.
Het omvat 20 blz. Wij citeren met volgende afkortingen Gl (orieux).
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Eerw. heer Glorieux gaf een uitvoerig antwoord. Tevens vermeldde
hij een aantal elementen van .zijn persoonlijke plannen en dromen.
Het"'is een indrukwekkend document van een vrome priester, die on-
danks ontgoochelingen en tegenkantingen zijn diensten bleef aanbie-
den aan zijn bisschop en de kerk.

LEVENSSCHETS
In het kort moeten we enkele data en feiten opfrissen uit hèt leven

van e.h. Glorieux, aleer hij In maart 1866 pastoor werd van de Sint-
Veerlekerk te Smetlede.

Op 1 juni 1825 was hij te Mechelen priester gewijd. Hij 'was eerst
onderpastoor te Ronse, Sint-Hermes. Onmiddellijk was hij zeer ge-
troffen door de zware ellende van de textiel-stad. Hij trachtte daar-
aan te verhelpen, onderrneer door de stichting van de Broeders der
Goede Werken. Zeer veel steun ontving hij van Antonia Depoorter
(1797--1876). In 1838 begon hij met de stichting van een zusterscon-
gregatie. Van 1842 tot 1846 was hij pastoor van Sint-Maartens te
Ronse. In die periode begonnen de zware tegenkantingen en nog wel
vanwege zijn naaste medewerkers. Hij werd afgezet als pastoor' en
eveneens als stichter. Bijna vier jaar was hij nadien geestelijk be-
stuurder van de zusters Maricolen te Dendermonde tot hij op 15 de-
cember 1855 coadjutor werd te Heldergem. Daar zou hij tien jaar en
twee maanden blijven.

AANKLACHTEN
In Heldergem vergalden onbegrip en aantijgingen het leven van

de pastoor. Zowel bij Mgr. DeLebecque (1789-1864), de bisschop van
Gent als bij zijn opvolger Mgr. Bracq (1804-1888) werden herhaalde-
lijk klachten tegen e.h. Glorieux neergelegd. Op 3 november 1865
schreef Mgr. Bracq hem een zeer strenge brief (2). Men beschuldigde
de pastoor bakstenen te vervaardigen en ze aan verminderde prijs
te koop aan te bieden. «De gelov.igen zeggen: het is ongehoord, een

(~) Een afschrift van die brief is ingeschreven in Acta episecporum Ganda-
vensium, dl. 13, blz. 109. De tekst van die brief volgt in extenso:
Monsieur Glorieux (à Helderghem),

Après vous avoir donné tant de marques de bienveillance je ne pou-
vals m'attendre à recevoir de si nénibles nouvelles sur votre conduite.
Je n'ai pû croire les accusations e~ les recevant; mais ayant pris d'après
mon obligation de serieuses informations. J'ai Ja certitude qué vous ri'ob-
servez pas les saints canons. Vous savez ce qu'iJs disent de Clerico négo-
tiatore, et cependant vous avez présenté à plusieures persennes des' bri-
ques cuites par vous dans l'intention de les vendre, vous faites des efforts
publies pour les vendre, et afin d'avoir de J'argent, vous les iaissea à
prix réduit. Les fidèles disent : c'est mout, un prêtre devenu briquetier !
et ne dites pas que vous exercez cette industrie pour bátir un couvent;
car on ne peut pas faire Je mal, c'est à dire ce que le St .Siège nous dé-
fend pour en obtenir un eff'et qui soit bon.

Puis vous parlez en chaire de votre oeuvre, de votre couvent, vous
vous recommandez-Ià: ceci est défendu par les statuts du diocèse. .
. Enfin vous faites en sorte par vos démarches chez certains proprié-
taires que des fermiers perdent la percelle de terre dont is ont besoin -
ceci vous rend odieux et attire même de l'aversion sur le clergé.
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"priester-steenbakker". Zeg niet dat gij die nijv.erheid uitbaat om
een klooster te bouwen, want men mag geen kwaad verrichten». Vèr>
volgens verweet men de pastoor dat hij in zijn sermoenen over zijn
werk sprak. Een laatste beschuldiging was dat landbouwers hun land
kwijtraakten tengevolge van voetstappen van de pastoor bij enkele
eigenaars,

Mgr. Bracq wilde een einde stellen aan die klachten. Hij gebood
pastoor Glorieux op te houden met zijn handel. Hij verbood hem
r.echtstreeks of onrechtstreeks over zijn onderneming.en te spreken.
Hij vroeg hem de grootste bescheidenheid aan de dag te leggen. "Na
alles wat ik te Ronse en elders gehoord heb», schreef de bisschop, "is
het niet meer mogelijk u toe te laten broeders te hebben of er te
vormen. Het zou me zeer aangenaam zijn», zo vervolgde hij, "u eens
volgzaam en gehoorzaam te zien. Zie af van uw plannen, denk er al-
leen nog maar aan uw projecten op te bergen. Verlaat de landerijen
die gij verworven hebt ...».

PASTOOR TE SMETLEDE
Een paar maanden na dit schrijven werd e.h. Glorieux, op zijn ei-

gen aanvraag, op 1 maart 1866, pastoor te Smetlede. Zijn biograaf
vermeldt dat: de parochianen van Smetlede. verbaasd over het wei-
nige dan hij op 19 maart 1866 meebracht, zeiden: «Nog een arme
méér op de parochie» (3). De armoede van de pastoor en zijn liefde
voor de armen heeft zijn tijdgenoten het meest getroffen. Op zijn
grafzerk beitelden ze de schone tekst: Ik was een vader der armen.

Te Smetlede volgde hij pastoor L. Van de Kerkhove op, die er op
20 februari 1866overleed (4). Tijdens de ziekte van de pastoor was e.h:
J. Van Spaendonck coadjutor (5). E.h. Glorieux werd de zevende pas-

Je vous prie donc, et je vous ordonne de cesser votre commerce, de
ne plus parler, ni directement ni indirectement de vous-mêmes ni de.
votre entreprise, en chaire ou dans des instructions quelconques et de
vous tenir dans la plus grande réserve.

Après tout ce que j'ai entendu à Renaix et ailleurs, il n'y a plus
moyen de vous permettre d'avoir des frères et d'en former.

Il me serait très agréable, mon cher Abbé, de vous voir une bonne
fois docile et obéissant. Renoncez à vos plans, ne songez plus qu'à mettra
une prompte fin à vos projets, abandonnez les terres que vous avez
acquises. Si je puis vous être utile en quelque chose pour parvenir' à ce
repos que le Seigneur Vous recommande, il me sera bien doux de vous:
aider en tout. Je suis toujours, Monsieur l'abbé, Votre tout dévoué en
J. Christ

t Henri, Evêque de Gand.
(3) Levensschets van de Z:E.H. Glorieux, Oostakker. 1930. Over zijn verblijf

te Smetlede zie de blz. 145-165.
(4) Ludovicus Van de Kerkhove: geb. Knesselare 1816, priester gewijd te

Gent 8 dec. 1841, onderpastoor Watervliet jan. 1842, pastoor te Smetlede
in april 1863, er gestorven op 20 febr. 1866.

(5) Josephus Van Spaendonck: geb. St.-Niklaas 3 febr. 1839, priester gewijd
op 23 dec. 1865, coadjutor te Smetlede in 1866, nadien coadjutor te Erem-
bodegem, onderpastoor achtereenvolgens te Viane, Kruishoutem, Malde-
gem, en. Melle, pastoor te Zingem op 28 juni 1886, pastoor te Mere op
9 okt. 1891, stierf er op 25 okt. 1902.
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toor van Smetlede. Slechts in 1802had de kerk van Smetlede haar
eerste rector bekomen, e.h. Platteau (5bis). Immers slechts in dat
jaar was Smetlede 'Onafhankelijk geworden van de parochie Sint-
Martinus te Oordegem. Tien jaar eerder, in 1793,was Smetlede ook
gemeentelijk zelfstandig geworden.

BEVOLKING VAN SMETLEDE.
Bij het begin van haar onafhankelijkheid had de gemeente Smet-

lede 639 inwoners, verspreid over 132gezinnen (6). Zeventig jaar la-
ter had ze 923 inwoners, 465 mannen en 458 vrouwen; 228 personen
waren inwijkelingen en 695waren geboren in Smetlede. In 1866had
Smetlede 179huizen. Bij de telling van 1880bleek dat de bevolking
verder aangroeide. Er waren toen 966 inwoners. ~

De bevolking bestond hoofdzakelijk uit landbouwers. In 1796wa-
ren 300 personen verbonden met de landbouw, dat was 73,17%. In
dat jaar waren er vijf herbergiers, drie kleermakers, 16 kooplieden,
13 spinsters. In 1866werden 452 ha. voor landbouwdoeleinden aan-
gewend. De voornaamste teelten waren tarwe (44 ha.), rogge (13 ha.),
haver (10 ha.), vlas (46 ha.), aardappelen (103 ha.), klaver (41 ha.).
Àls maailand werden 36 ha. in gebruik genomen en 95 ha. waren
bosaanplantingen, sparrenbossen en kreupelhout. In eigendom wer-
den 192 ha. geëxploiteerd, 260 ha. waren verpacht.

De veestapel was niet al te groot in 1866.Hij omvatte een merrie-
veulen, twee ruinen, zeven merr.ies, vierenzestig kalveren, vieren-
veertig vaarzen, negen jonge stieren en twee boven de twee jaar. Er
waren v.ier ossen en honderdeenenzestig koeien van twee jaar en
meer. Men had te Smetlede tweeënzestig geitjes, achtenzeventig scha-
pen, hondervijfendertig varkens. Men schatte het pluimvee op' ne-
genhonderdzestien stuks.

DE PAROCHIEGRENZEN
De parochie van Smetlede is van bij haar aanvang groter dan de

gemeente. Pastoor Glorieux onderscheidde in zijn verslag drie delen.
Een eerste gedeelte is gemeentelijk en parochiaal Smetlede. Het had
in 1871178huizen met 93'9bewoners. Het tweede gedeelte is gemeen-
telijk Oordegem, maar parochiaal gezien behoort het bij Smetlede.
Het telde toen in 187137 huizen en had 171 inwoners. Het is een
deel van de wijk Kapellenhoek en Oud-Smetlede, liggend op de ge-
meente Oordegem. Een derde gedeelte, omvattend 12 huizen en be- ':-.
horend tot de wijk Molenhoekwas grondgebied Smetlede, maar werd
parochiaal bij Oordegem gevoegd. De parochie Smetlede had bijge-

(5bis) Joannes Platteau: geb. Ternat 7 dec. 1766,priester gewijd te Mechelen
1791, onderpastoor te Burst-Bambrugga 1792, deservitor aldaar in 1796,
deservitor in Borsbeke en Zonnegem in 1798, deservitor in Vlierzele in
1799,pastoor te Smetlede op 19 okt. 1802,pastoor te Oostende op 15 febr.
1811, pastoor te Meulebeke vanaf 10 febr. 1815, alwaar hij na 28 jaren
pastoorschap op 29 juni 1843 overleed.

(6) J. DE BROUWER, Bijdragen tot de geschiedenis van het platteland in
Vlaanderen, lIl, Aalst, 1961, blz. 46. .
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volg 1110 inwoners. Voor het jaar 1967 geeft het Jaarboek der geeste.
lijkheld van het bisdom Gent 1224 inwoners aan. Pastoor Glorieux
liet opmerken dat de twaalf families die aan de parochie van Oorde-
gem toegewezen werden in ruil voor de zevenendertig huizen die bij
Smetlede kwamen meestal welstellend waren, terwijl die zevenender-
tig huizen, misschien tien uitgezonderd, veeleer door arme families
bewoond waren. Daarbij vond hij het zeer eigenaardig dat een hoeve
met vier paarden, die normaal had moeten deel uitmaken van de pa-

r rochie Smetlede, bij Oordegem bleef.

ARMOEDE
Smetlede had in de vorige eeuw de naam arm te zijn. «De armoede

van mijn parochie is openbaar bekend», schreef e.h. Glorieux, want
slechts acht hoeven hebben één paard en er is maar één hoeve met
twee paarden. Diezelfde indruk over de armoede van zijn parochia-
nen had pastoor Sedyn in 1845 (7). Van de 951 inwoners waren er,
volgens hem, «twee rijken terwijl velen arm waren. Vandaar veel
ellende. Het zijn eenvoudige lieden, die door werken hun kost en
kleren verdienen» (8). In 1858 zouden er in Smetlede dertig bedelaars
geweest zijn en werd er niets gedaan om het bedelen te verhinde-
ren (9).

Tengevolge van de armoede waren de parochianen karig met hun
giften. Elke parochie heeft haar «eygenaerdigheyd», zei e.h. Glorieux,
en soms meer dan ene. Zo vond hij dat in Smetlede zowel arm als
rijk hetzelfde gaven bij om het even welke inzameling. Zo bij de
kerkgang van een jonge moeder. Ook bij het doopsel gaven allen,
maar ook de meest armen, één frank.

E.h. Glorieux deed veel om de nood van de armen te lenigen. Door
de vereniging van de Xaverianen, waarover wij nog zullen handelen,
stelde hij land ter beschikking van de armen om aardappelen te
planten. De stukken land die voor de armen ontgonnen werden lagen
op Oud-Smetlede en de Puttekouter. Door .een notariële akte verle-
den bij notaris Moens te Lede op 11 december 1869, ontving de kerk-
fabriek de onverdeelde helft van een stuk land vanwege de heer J.
Blondeel, landbouwer.

ONDERWIJS
Armoede en ongeletterd-zijn gingen hand in hand. In 1866 was

meer dan de helft der bevolking van Smetlede analfabeet; 232 man-

(7) Donatus Sedyn, geb. Wetteren 1802, onderpastoor te Opdorp maart 1826,
in oktober 1840 pastoor te Smetlede, in april 1863 pastoor te Opdorp,
stierf er op 25 april 1879. Hij stuurde op 29 april 1845 een relaas over de
parochie naar Mgr. Delebecque. Het is eveneens bewaard in het bisschop-
pelijk archief. .

(8) -Paroechla jam numerat 951 incolas. Duo sunt divites, multi pauperes
et inde multa miseria, communes homines, qui laborando victum et amic-
turn acquirunt, sunt boni christiani- (Sedynj .

(9) Verslag van 13 juli 1858 over de visitatie te Smetlede door de deken van
Aalst, De Blieck (Bisdom Gént).
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nen en 260 vrouw.en konden noch lezen noch schrijven; 233 mannen
en 198 vrouwen waren er wel toe in staat.

Eén school was er 'op de gemeente. Ze was gemengd en werd ge-
leid door August Willems (1839-1886),de zoon van de koster. Hij
had zijn opleiding gekregen in de normaalschool te Sint-Niklaas. De
onderwijzer kwam uit een kostersfamilie. Zijn grootvader, Jan Bap-
tist Willems, was koster tot 1837;hij stierf op 8 juni 1837in de ou-
derdom van 73 jaar. In de zitting van 11 juli 1837hadden de pastoor,
e.h. Stauthamer (10) .en de kerkmeesters eenparig zijn zoon Victor
benoemd, echter maar «provisioneel». Deze bleef het echter tot aan
zijn dood in 1871.Zijn zoon August werd toen aangeduid tot koster
met een jaarwedde van 33 fr.

Zowel e.h. Glorieux als zijn latere opvolger, e.h. Van de Velde, wa-
ren over de koster-onderwijzer tevreden (11). In 1879 bleef deze
nochtans in het gemeentelijk onderwijs en waren de verhoudingen
tussen hem en de geestelijkheid gespannen (12). '

Onder de bevolking van 1866waren 32 personen het frans en het
vlaams machtig. In 1871 bestond er te Smetlede een avondschool
voor de oudere jeugd, waar alles geleerd werd, o.a. het frans «alhoe-
wel de onderwijzer het zelf nauwelijks kent» (13).

Een zondagsschoolwas er niet. De pastoor had 's zondags de han-
den vol, schreef hij, met de congregaties. Overigens beschikte hij over
geen lokaal. Aanvankelijk had pastoor Glor.i.euxonderricht gegeven
in de kerk de zondagnamiddag van half één tot aan de vespers. De
kinderen zaten in een halve 'kring vooraan, maar daardoor konden de
gelovigen geen plaats vinden voor de vespers. Pastoor Glorieux hield
bijgevolg op met de zondagsschool. Toch zorgde hij ervoor dat de

(10) Joannes Stauthamer: geb. Gent 9 sept. 1797, priester gewijd te Meche-
len 23 jan. 1821, onderpastoor te Brugge . St.-Jacobs 2 maart 1821, on-
derpastoor te Gent - St.-Michiels 9 juni 1826, pastoor te Smetlede op 23
juni 1831, pastoor te Eine 14 nov, 1837. Hij werd erekannunik van Sint-
Baafs-katedraal op 21 juni 1852; hij was bestuurder te Gent van het ge-
sticht Rodelyvekens; vanaf 7 juni 1857 was hij geestelijk bestuurder
van de Zusters Maricolen te Gent en tevens kerkmeester en schatbe-
waarder van St-Baafs-katedraal. Hij overleed te Gent op 18 aug. 1871.

(11) Dominicus Van de Velde: geb. Wetteren 8 sept. 1827, coadjutor Resse-
gem 6 dec. 1853, onderpastoor te Strijpen 7 febr. 1854, onderpastoor te
Desteldonk 16 okt. 1854, onderpastoor te MereTbeke 24 sept. 1859, onder-
pastoor te Oordegem 28 mei 1862, onderpastoor te Rupelmonde 27 juli
1866, pastoor te Smetlede 4 mei 1876, nam ontslag als pastoor op 11 ok-
tober 1894. Hij overleed te Lede op 31 dec. 1902.
Op 31 jan. 1877 maakte hij een relaas over de parochietoestand, even-
eens bewaard in het archief van het bisdom Gent, in het dossier Smet-
lede.

(12) August Willems werd opgeroepen als getuige voor de parlementaire com-
missie inzake de scholen. Hij verscheen te Aalst op 20 okt. 1880. Hij
zei dat hij vóór de schoolwet van 1879 140 à 150 leerlingen had, waar-
onder een 30-tal vreemden. In oktober 1880 had hij er 60. (Enquête sco-
laire, t. I, dl. 2, Brussel, 1881, blz. 503·505).Een verslag van die onder-
vraging gaf Le Bien Public van 21 okt. 1880.

(13) -et lingua galliea doeetur, quamvis ipse Magister eam vix neverlts
(Gl., blz. 13).
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kinderen tenminste katechismusonderricht kregen de zondag om 1
uur. Verder liet hij nog les g.evendoor zijn huishoudster, een derde-
ordelinge uit Heldergem, M. Perdaens en de zoon van zijn tuinier
tijdens de weekin een kleine klas.in de pastorij, omdat er g.eenkloos-
ter was te Smetlede en omdat «de ouders hun kinderen noch leerden
bidden noch de g.eloofspuntenaanleerden» (14).

Over de avondschoolwas de pastoor weinig opgetogen. Hij schreef
dat de inràchters die school beschouwden als een soort noviciaat VOOl'

hun zangmaatschappij, die politiek gekleurd was. Maar hier zijn we
dan aangeland bij de politieke verwikkelingen.

POLITIEKE TOESTAND
Zonder namen te noemen kloeg pastoor Glorieux over de politieke

tegenkantingen. Tussen de jaren 1860-1890waren in gans het land
heftige clerico-liberale twisten. De pastoor hekelde de invloed van
twee machtige eigenaars in Smetlede, die het liberalisme genegen
waren en druk uitoefenden tegen hen die wilden toetreden tot de
Xaverianen. Die personen kantten zich, aldus de pastoor, tegen elk
goed werk, zoals de Sint-Pieterspenning en het Sint-Franciscus van
Sales-genootschap.De pastoor vreesde dat hun invloed nog zou stij-
gen, vooral bij middel van de avondschool en de zangmaatschappij.
Hij achtte die groep mensen dan ook verantwoordelijk voor een aan-
tal misbruiken op de parochie.

De burgemeester van Smetlede was toen, ten tijde van pastoor Glo-
rieux, Adolf Van den Bossche. Sind 1850was het burgemeestersambt
in die familie. Uit die familie stamde Carolus Van den Bossche, de
enige inwoner van Smetlede die in de vorige eeuw diocesaan pries-
ter werd (15).

Na de dood van Adolf Van den Bossche werd Domien Van den
Abeele (1822-1912)in 1875 burgemeester. Samen met zijn broeder
Severinus was hij in 1879de stichter van de vrije katholieke school.
Een gedenksteen in de muur van het huidig klooster herinnert aan
die oprichting.

De volgende burgemeester, van 1879 tot 1886,was Camille Scho-
ckaert. De schoolwet van 1879vertroebelde ook in Smetlede de ver-
standhouding tussen de .inwoners.Een incident uit die tijd, dat noch-

(140 -At cum pro parvis adeo necessarium sit, quia parentes hic non docent
pueros preces nec puncta Fidei et quia hic non habetur conventus, teneo
scholam domintcalem in hebdomada, singuli suum diem annum suum
nativum, in parva schola mea in domo pastorali per ancillam meam Ter-
tiariam de Heldergem, et adjuvante pro tempore catechismi quotidiani
filio hortolani mei quem solvos (Gl. 14). De hulpleerkracht die bedoeld
wordt is hoogstwaarschijnlijk N. De Smet die in 1879 in de katholieke
school les gaf. Behulpzaam voor het onderwijs van de eerste communi-
canten was Pelagie De Pauw (1838-1888).

(15) Carolus Van den Bossche: geb. Smetlede op 6 sept. 1821, priester ge-
wijd te Gent op 6 juni 1846, coadjutor te Lokeren juni 1847, onderpas-
pastoor te Assenede op 13 okt. 1848, te Mater op 22 april 1850, te Op-
hasselt op 13 juli 1853, te Zulte in juli 1855. Hij werd in 1857 kapelaan
aan de katedraal te Gent op 29 maart. Hij stierf te Gent op 26 juli 1885,
nadat hij meerdere jaren zonder functie was.

263'



tans niet rechtstreeks met de scholen in verband stond, kreeg enige
ruchtbaarheid tot buiten Smetlede. In de GODSDIE STIGE WEEK
VAN VLAANDEREiNvan 3 augustus 1883'lezen we:
. '«Het ministerie heeft in zijnen onvermoeibaren oorlog tegen de
"misbruiken uit vroeger eeuwen" eene nieuwe zegepraal behaald, die
heel zeker tot het nakomelingschap zal overgaan. Het heeft nogmaals
het land van een groot en dringend gevaar gered. •

Peinst ne keer! De kerkfabriek van Smetlede had, aan de besten-
dige deputatie van Oost-Vlaanderen de machtiging gevraagd en be-
komen om, uit er hand (sic), aan den koster der parochie, het recht
te verhuren om het gras van het kerkhof af te maaien en in te za-
melen.

Ge begrijpt, niet waar, hoe gevaarlijk zulke toelating was, voor de
rust der -burgers en het heil van het land. Artikel 36 van het dekreet
van 30 December 1809laat aan de kerkfabrieken wel toe het gras van
het' kerkhof af te maaien en te verkoopen, maar niet het recht, zelfs
bij aanbesteding aan anderen af te staan.

Ook is de machtiging om den koster het gras te laten afmaaien,
door de bestendige deputatie aan de kerkfabriek van Smetlede, als
onwettig zijnde, plechtig verbroken, bij koninklijk besluit van 7 juli
1883».

De koster aan wie de kerkfabriek in april 1881de machtiging ge-
geven had, was Domien De Boeck, die in 1886A. Willems als onder-
wijzer opvolgde. Het kerkhof was toen nog rond de kerk. In 1907
werd een nieuw kerkhof aangelegd en ingezegend.

MISBRUIKEN
De misbruiken die in 1871 de pastoor het meest pijnigden waren

vooral deze in de zangmaatschappij, omwille van haar liberale ge-
zindheid. Zij richtte o.a. danspartijen in en trad op bij gelegenheid
van het huwelijksfeest van haar leden. Dat ergerde de pastoor zeer.
Hij was ook zeer verontwaardigd over het herbergbezoek van de
vrouwen en over de kosteloze drinkpartijen, het «ten beste geven»,
waar 'de vrouwen aan deelnamen. De drinkgelagen in de herbergen
bezorgden ook andere pastoors en andere parochies last. In zijn re-
laas van 29 april 1845 schreef pastoor Sedyn dat er in Smetlede 11
herbergen waren en dat er in enkele de nacht door gevierd werd.
Hij vermeldde dat meisjes soms in de tavernes kwamen. Toch waren
er, volgens hem, weinig dronkaards omdat men te arm was. Sinds de
missie van 1842 achtte hij het vloeken en de slechte praat aanzien-
lijk verminderd, maar nog geenszins uitgeroeid. Hij bevestigde toch
dat al zijn parochianen goede christenen waren. Slechts één volbracht
in 1845 zijn paasplicht niet en leefde «schandalig»,.. In het verslag
van 31 januari 1877oordeelde pastoor D. Van de Velde veel gunsti-
gel' dan mr. Olorieux. In zover hij het kon uitmaken, kende hij geen
buitengewone misbruiken. Opvoeringen werden er niet gehouden,
noch hadden excursies plaats bij gelegenheid van muziekfeesten. Wel
werden enkele herbergen door slecht befaamde meisjes bezocht,
maar niet door dè deftige. Pastoor Van de Velde verklaarde in 1877
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dat hij reeds herhaaldelijk tegen dit misbruik was tekeer gegaan in
zijn toespraken tot de congr.eganisten,maar nog niet vanop de kansel.

DE VERENIGINGEN
Pastoor Glorieux wilde het kwade door het goede bestrijden en de

gesel van de vrijmetselarij bekampen. Tegenover elke plaag zou dia-
metraal een goed tegenov.er gesteld moeten worden, bv. een goede
school tegenover .een liberale school (16). Pastoor Glorieux stelde in
Smetlede vooral zijn hoop op de congregaties van O.-L.-Vrouwen het
genootschap van Franciscus Xaverius, die hij nog in het jaar van
Zijn aankomst oprichtte «met het doel, dat de ouderen, gekozen uit
de vooraanstaanden, het beschermschap zouden opnemen over' de
jongeren, opdat aldus het uitstekend werk zou ingericht worden dat
de jeugd van beider kunne zou beveiligen tegen de verleidingen van
het liberalisme» (17). Wellicht begon de pastoor te vlug met dit werk
zodat het geen stevige wortel kon schieten. Hij bekloeg er zich over
alleen te staan, zonder middelen, en vooral zonder steun van zijn
ov.erheid. De congregatie had hij daarbij- nog in vier groepen inge-
deeld: voor jongens en meisjes, voor jeugd en volwassenen.

Met de Xaverianen had pastoor Glorieux grootse plannen. Hij dacht
aan een soort derde ordelingen of beter een soort lekeninstituut
«avant la Iettre», met leken die in de wereld zouden blijven, maar
toch de drie geloften zouden afleggen. Zij zouden in gemeenschap
goederen bezitten om ze voor christelijke doeleinden aan te wenden.
Hij voorzag o.a. dat de Xaverianen leermeesters zouden vormen, kost-
scholen helpen oprichten. Zij zouden productief optreden door arbeid,
kapitaal en bodem te benutten. Door die opbrengst zou de kerk meer
en meer onafhankelijk worden van de burgerlijke macht. Mr. Glo-
rieux weidt uitvoerig uit over dat project. Hij zag het uitgroeien tot
een «BANQUE CATHOLIQUEUNIVERSELLE» (18). Op het eerste
congres van Mechelen had hij reeds zijn plan uiteengezet (19). Om

(16) -Inservit pro isto bono opere intento, maxime in iis bonis operibus qua
hodiernum fundantur ad debellandum flagella maçonnica, singulum fla-
gellum per singulum bonum opus diametraJiter oppositum : V.G. per bo-
nam scholarn contra scholam Iiberalem- (G!., blz. 9).

(17) «rum aperta intentione, in ipsa erectione annuntiatia, ut majores, electi
ex notabilionibus patronatum agant super minores, ut sic institui possit
optimum opus, hic summe necessarium ut juvenes utriusque sexus pro-
serventur a seductionibus liberalismi per opus quod dicitur l'oeuvre
du patronage .. (Gl., blz. 8).

(18) Gl., blz. n.
. (1~) Het verslag van de vergaderingen van 19 aug. 1863 van het Mechels

congres vermeldt: .M. l'abbé Glorieux, fondateur de l'Institut des bon-
nes oeuvres, à Renaix, adresse à l'Assemblée l'exposé et les statuts d'une
oeuvre intitulée Oeuvre romaine, embrassant à la fois, pour chaque com-
mune, le Denier de Saint-Pierre comme base; un établissement religieux
-ct charitable (Institut agrrcole des bonnes oeuvres), destiné à soulager
toutes les misères et à pourvoir à tous les besoins de la classe indigente,
et une conférence de Saint-Vincent de Paul, comme moyen de direction
et d'adminlstratlon>. (Assemblée générale des Catholiques à MaJines, dI.
2, Brussel, 1864, blz. 65). In zijn relaas handelt Glorieux over zijn pro-
ject op de blz. 9-11 - 16-20.
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er in Smetlede mee van wal te steken, hoopte hij vurig op de hulp
van een broeder of zuster van zijn vroegere stichtingen te Ronse.
Graag had hij één van de Xaverianen ingezet om op de parochie doel-
treffender te strijden tegen de tegenkantingen (20). Maar die bede
werd niet aanhoord bij zijn bisschop.

Naast die nieuwe stichtingen bestonden te Smetlede nog andere
godvruchtige genootschappen: deze van de Gedurige Aanbidding
(1803), het genootschap van de Rozenkrans (20 mei 1843), de sodali-
teit van het H. Hart (4 jan. 1862). Sinds 6 februari 1865 bestond een
confrerie van de h. Barbara. In 1867 was praktisch elke parochiaan
toegetreden tot het werk van Sint-Pieterspenning, dat in het bisdom
Gert opnieuw ingevoerd was. De derde Orde van Sint-Franciscus had
weinig getrouwe leden. Slechts vijf biechtten regelmatig, om de acht
dagen. De sodaliteit van de scapulier bestond ook reeds voor het pas-
toorschap van mr. Glorieux. Het genootschap van Sint-Franciscus van
Sales, dat door Mgr. Bracq warm aanbevolen werd en sinds 1868 in
alle belgische bisdommen opgericht was en dat middelen verzamelde
om de katholieke werken te bevorderen, kende weinig bijval.

..

DE ZENDING
Om de vroomheid te stimuleren had pastoor Glorieux in 1866 een

zending laten geven door de paters Redemptoristen. Ze had plaats in
de maand september, rond het feest van de kruisverheffing. Nu nog
is 14 september de dag van de gedurige aanbidding. Van vóór de
Franse Revolutie was het feest zeer waardig gevierd in Smetlede.
De kerk bezat sinds 13 september 1756 een reliek van het h. Kruis.
Op 7 februari 1779 had de aartsbisschop van Mechelen geestelijke
gunsten verleend aan hen die in de kerk van Smetlede op het feest
van de kruisvinding en -verheffing en op de vrijdagen van het jaar
kwamen bidden in de mis en in het lof.

De bijzondere verering van het h. Kruis hield wellicht verband met
«het kapelleke ten bloede», naar hetwelk men pelgrimeerde en na-
dien in de kerk het kruis kwam vereren. Het kapelleke, aan hetwelk
een wijk haar naam van Kapellehoek ontleent, is zeer oud. De oude
kerkrekeningen van bv. 1724 en 1755 noteren bij de ontvangsten «het
gone by de goede lieden ghejont in het cappelleken ten bloede».

De patroonheilige van Smetlede is de heilige Pharaïldis. Haar feest
is op 4 januari. Pastoor Glorieux liet het een paar keer op 11 februari
vieren, zodat de gelovigen zowel met kerstmis als op het feest van
de patroonheilige de sacramenten ontvingen. Hij achtte de maand fe-
bruari zeer gunstig voor triduums, Op 11 februari 1871 had de ver--
nieuwing van de missie plaats. De pastoor was tevreden omdat bijna
alle parochianen te communie waren gekomen bij die plechtigheid.
De heilige Pharaïlde werd, volgens een nota van pastoor Van de Vel-
de, «bijzonderlijk aanroepen door alle getrouwden die den vrede in
hun huis niet hebben». Een gedrukte litanie heeft bv. volgende aan-
roepingen: «H. Pharaildis, die van uwen vader tegen uwen dank ten

(2Q) Gl., blz. 12.
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huwelijk gegeven zijt, bid voor ons; die vele beleedigingen en onge-
lijk geleden hebt van uwen man, God over alles bedankende, b.v.o.».

D-E KERK
Op de feestdagen kon men best merken dat de kerk van Smetlede

te klein werd voor de aangroeiende bevolking. In 1824 was de toen-
malige kerk reeds verbouwd en liet pastoor C. Baeten het huidige
kerkschip oprichten (21). Aldra was ze weer te klein. Pastoor Glo-
rieux schreef in zijn rapport dat ze tweemaal groter zou moeten zijn.
Men zou het koor moeten afbreken en het vervangen door een kruis-
beuk. Een kwarteeuw later, onder het pastoraat van e.h. Van der
Linden, werd de kerk vergroot (22). Het werk werd voor 17.188 fr.
aanbesteed. De verbouwingen namen een aanvang in april 1897. De
Inzegenirig van de kerk in haar huidige vorm had plaats op 3 augus-
tus 1898 door de deken van Wetteren, e.h. Noterman. De plechtige
wijding door Mgr. Stil1emans (1832··1916) geschiedde op woensdag
9 september 1903. Die wijding was nodig want «er waren blijven
staan 379,55 lopende meters en nieuw gebouwd 389 meters». Op die
dag droeg de jonge pater Jan Van Hauwermeiren, «inboorling van
Smetlede en missionaris der congregatie van Scheutveld», de heilige
mis op (23). Hij vertrok een paar dagen later naar China.

Jaren na zijn dood is een belangrijke wens van pastoor Glorieux
in vervulling gegaan. Hij echter zou ook gewenst hebben dat de nieu-
we kerk een nieuwe titel zou gekregen hebben en zou toegewijd wor-
den aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangene, voor wie hij een
diepe eerbied had.

Omdat hij zelf niet kon beginnen aan de vergroting van de kerk
en ook om de diensten op de zondagen vlotter te laten verlopen, had
pastoor Glorieux op de zondagen twee missen ingericht. Hij bekwam
deze toelating op 29 december 1871 voor de periode van Allerheiligen
tot met Beloken Pasen. Vanaf 1895 zou deze toelating zich uitstrek-
ken ov.er alle zondagen en feestdagen van het jaar.

HET KLOOSTER
Naast de vergroting van de kerk had pastoor Glori.euxnog een an-

dere grote wens, die ook jaren later in vervulling ging. Hij was diep

(21) Carolus Baeten: geb. Nieuwerkerken op 5 dec. 1756, onderpastoor te
Burst, te Aaigemen te Outer; was gedurende 20 jaar pastoor te Smet-
lede, waar hij gestorven is op 22 maart 183l. Zijn grafzerk bevindt zich
onder het in 1855 opgerichte missiekruis aan de ingang van de kerk.

(22) Camillus Van der Linden: geb. St-Maria-Oudenhove 18 aug. 1848, pries-
ter gewijd op 19 dec. 1874, coadjutor in O.·L.-Vr. - Oudenaarde 20 dec.
1874, onderpastoor te Kruishoutem 3 mei 1876, te Oudenaarde St.-Wal-
burga 6 febr. 1878, praepositus te Wippelgem 1892, pastoor te Smetlede
op 20 okt. 1894,pastoor te Bazel op 3 mei 1901.Er overleden 12 mei 1921.

(23) Joannes Van Hauwermeiren: geb. Smetlede 26 aug. 1877, priester ge-
wijd op 12 juli 1903, vertrok naar de missies op 15 sept. 1903. Hij was
werkzaam in China en werd provinciaal overste in Mongolië. Hij over-
leed te Buggenhout op 15 juni 1963.
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ongelukkig omdat Smetlede geen klooster had. «Ik, zo schreef hij,
juist ik, die door mijn lange ervaring en mijn grondige studies op dat
g.ebied zo goed weet welk een ontzaglijke weldaad een klooster voor
een parochie betekent, juist ik ben de enige in gans het bisdom die
van deze grote gunst verstoken ben» (24). De Zusters Penitenten van
Opbrakel hebben in mei 1896 een klooster opgericht. Hoe gelukkig
zou pastoor Glorieux geweest zijn !!! Hij leed er zo onder dat hij zo
dikwijls vals beschuldigd was geworden en dat hij daardoor 'gehin-
derd werd iets nieuws aan te vangen. In augustus 1866 had Mgr. Bracq
aan mr. Glorieux enkel de toelating gegeven om een missie in te rich-
ten en voor de oprichting van de Xaverianen en de congregaties; maar
verder niets. «Alle vroegere verboden blijven gelden. Zo ik u de drie
gevraagde punten toesta, dan nog op voorwaarde dat gij zult hande-
len als de andere voorzichtige en ijverige priesters» (24bis~:

E.h. Glorieux voelde zich te Smetlede als een verlaten priester.
«Gans mijn parochie weet dat ik door mijn oversten verlaten ben.
Dat schaadt mijn g.ezag helemaal en maakt mij het goede praktisch
onmogelijk» (25).

Hij vermoedde dat zijn lang rapport van 1871 geen gehoor zal vin-
den bij zijn bisschop. Hij die werkte voor de kleinen, de zieken, de
armen en de ellendigen, schreef volgende pijnlijke zin: «Ik heb niets
anders g.edaan dan te vragen om te mogen handelen» (26). Hij ver-
wachtte van zijn bisschop het korte maar bevrijdende woord «Iicet»,
het wordt u toeg.estaan.

We weten niet of Mgr. Bracq het lange rapport gelezen heeft en
of hij nog veel aandacht besteedde aan de oude man, wiens gezond-

DE ZORGEN

(24) -quod in re tam insolita ... dolendum est pro zeloso sacerdote qui semper
tam amatus fuit a superioribus suis propter arduos labores suos qui
hodiernum adhuc tantum prosunt Ecclesiae ...est quod praecise Ego qui
longa experienta mea et profundis in ea re studiis.. unicus sum qui in
tota dioecesi ab hoc immense bono exclusus sumo (Gl., blz. 13V.

(24bis) -Je me häte de vous faire savoir que toutes les défenses précedentes
restent en pleine vigueur et j'ai aceorde que les 3 points expliqués ci
dessus, et encore, comme monsieur le séerétaire vous l'aura dit de ma
part, sous la condition que vous fassiez eomme les autres curés prudents
et zélés- (Mgr. Bracq aan pastoor Glorieux op 7 augustus 1866). Opge-
schreven in Acta episcoporum. dl. 13, blz. 169.

(25) «Heu, quid potero ego faeere contra omnes abusus, ego infelix Pastor,
mihimetipse derelictus, et quod summum infortunium est, omnis pa-
roecia mea scit me esse derelictum a superioribus meis, quod omnino
auctoritati noeet et quiquid bone fere impossibile reddit- (Gl., blz. 15).

(26) Hoofdstuk XIV van het verslag handelt over de werken van de relator:
-Oh! quam seria, quam gravia, quam sublimia semper respondere po-
tuissem, quae feci parvulis, quae feci infirmis, quae feci pauperibus, quae
feci miserabilibus personis. Et hodiernum ad hane sublimen qaestionem
respondere eogor: nihil feei nisi postulare ut facere possem- (Gl., blz.
16).
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heid geleidelijk verminderde. In 1872 gaf hij pastoor Glorieux een
coadjutor, n1. e.h. De Smet (27).

LOFWOORD
Pastoor Glorieux stierf in de vroege namiddag van 25 november

1872. DE GODSDIENSTIGE WEEK schreef op 29 november: «De
Z.E.H. Glorieux, pastoor van Smetlede as aldaar overleden den ~5
november, na eene kwijnende ziekte, in den ouderdom van 70 jaren.
Hij heeft in dezen levensloop veel gearbeid en gedurig betracht het
dubbel geluk voor ziel en lichaam der ellendigen te vervorderen. De
Broeders der Goede Werken en de Zusters van Barmhartigheid van
Ronse eerbiedigden hem als het eerste werktuig der goddelijke Voor-
zienigheid in hunne inrichting».

Dit late lofwoord in een door het bisdom gesteund weekblad beves-
tigt het woord van de psalmist: Wie in tranen zaaien zullen in vreug-
de oogsten.

Smetlede. A. RUBBENS.

OPSTAND TEGEN DE OPENBARE MACHT
11.7.1620.

Jan de Gheytere, «tavernier in Roosbeke, landt van Aelst», om op
1 juni 1619 geslagen te hebben de deurwaarder Simoen Haezart «met
uwe vuyst up de borst ende daernaer met uwen blooten snijder ende
capper sijne assistenten invallende», zodat zij van de executie dien-
den af te zien; op 23 november 1619 herhaalden zich dezelfde balda-
digheden tegen voorn. deurwaarder en zijn assistenten, zodat zij zich
opnieuw moesten onverrichter zake terugtrekken; op 1 november
bood hij weerstand aan 2 schepenen en de plaatselijke prater «ghe-
commen synde t'uwen huyse om vondt te maecken van (de) bier.en
aldaer wesende».

Rekening gehouden met zijn ouderdom en lange opsluiting in de
gevangenis, wordt hij veroordeeld om voor het hof te verschijnen
«bloots hooft in u lijnwaet met eene onghebrande tortse van drije
ponden en eene vuyst van wasse daer anne hanghende in u handt»,
op de knieën luid vergiffenis te vragen en uw spijt uit te drukken,
daarna de kaars te gaan offeren in Sint-Veerlekerk + proceskosten.

152 r" - 153 r",
(Ra. Gent: fonds Raad van Vlaanderen, Register van Criminele Sentencien,
nr. 8594).

J_d.R

(27) Alfonsus De Smet: geb. te Nederboelare 28 okt. 1836, achtereenvolgens
kapelaan aan de St.-Baafs-katedraal, leraar aan het St.-Lievenscollege te
Gent, coadjutor te Smetlede. onderpastoor te Zwijnaarde en te St.-Lie-
vens-Houtem, vanaf 12 sept. 1882 pastoor te Hamme-Zogge waar hij op
19 maart 1904 overleed.
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Hel asielrecht
in hel -Land van Aalst

Bepaalde plaatsen, waarover de Kerk gezag uitoefende, waren ge-
durende de Middeleeuwen een onschendbaar toevluchtsoord voor ver-
volgden of in nood verkerenden. Degene die zich aldaar terugtrok,
kon er tegen wil en dank niet uit verwijderd worden: hij stond on-
der de bescherming van de Kerk.

Reeds in de klassieke oudheid worden sommige plaatsen, zoals
tempels en heilige bossen, vermeld, waaraan het voorrecht aan de
menselijke wetten onttrokken te zijn verbonden was en waarin o.m.
ontsnapte slaven, betichten en zelfs veroordeelden tegn elke vervol-
ging bescherming zochten. Stilaan, van eeuw tot eeuw, verruimde de
kring van deze schuiloorden, om zich van de altaarsteen tot de mu.•
ren van kerk of klooster en zelfs tot de onmiddellijke omgeving, zo-
als kerkhoven, uit te breiden. Wanneer een betichte of verdachte uit
een gewijde schuilplaats werd weggehaald, dan sprak men van schen-
ding van het asielrecht. Het beteugelen van dergelijke krenking be-
hoorde tot de bevoegdheid van het kerkelijk gezag.

In de baljuwrekeningen van het Land van Aalst worden, voor de
eerste helft van de XVle eeuw, nog een paar gevallen aangehaald,
die er op wijzen hoe zeer, rond dit tijdstip, de geestelijkheid aan dit
oude voorrecht was gehecht.

Twee gevallen treffen we aan in de rekening (1 juni 1523- 31 mei
1525)van hoogbaljuw Ferry de Lannoy (1). Deze stuurt zijn klerk,
Etienne de Meyere, naar Brussel om van de officialiteit en het vi-
kariaat van het geestelijk hof van Kamerijk de toelating te verkrij-
gen zich meester te maken van een zekere Jacques van de Male, die
zich op het gewelf van de kerk te Erembodegem (SUl' leglise de Erem-
bodeghem) had verscholen. Welk feit werd van de Male ten laste ge-
legd ? De uitgavepost luidt: «à cause de pluiseurs deliets et mesuz
par lui commis et perpetrez», doch het gepleegde feit, een manslag,
was van zulkdanige aard dat, naar het oordeel van de baljuw, de ver-
dachte zich op de voorrechten van de Kerk niet kon beroepen. De
reis naar Brussel en het verblijf aldaar duurden twee dagen en de
klerk bracht hiervoor 48 schellingen .in rekening.

Om te voorkomen dat van de Male op een of andere wijze zou ont-
snappen, werden officieren en sergeanten,' zowel bij nacht als bij dag,
op wacht gesteld. Voor hun mondvoorraad werd twee pond aangere-
kend. Nadat een voorlopig onderzoek nopens het hem ten laste ge-
legde feit door baljuw en leenmannen van Aalst was ingezet, werd
de betichting weerhouden. Op advies van genoemde mannen, zou de
baljuw van de Male van op de kerkgewelven doen halen om hem In
het gevang te zetten. Hierop werd door de baljuw een bode naar Gent
gestuurd om aldaar de beul (le maistre de la haute euvre) te halen.

(1) Algemeen Rijksarchief; Rekenkamer Nr 13.566, bI. 21 r-.
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Deze liet er geen gras over groeien en plaatste de betichte op de
pijnbank, om hem schuld te doen bekennen.

Doch het Geestelijk Hof aanvaardde dit niet en verbood de baljuw
elk rechterlijk optreden (envoyèrent lettres d'inhibition) en eiste dat
de beschuldigde zou worden teruggeleid, dit onder bedreiging van
excommunicatie. De baljuw gehoorzaamde aan dit bevel en stuurde
de beul huiswaarts, in afwachting dat hij hem andermaal zou ont-
bieden (tant qu'il le remandroit). •
. Langs beide zijden kwam er slechts een verademing van korte
duur. de Lannoy zond zijn klerk andermaal naar het vikariaat te
Brussel, om er mededeling te doen van de uitslag van het onderzoek
en van de bekentenis van beschuldigde. Vikariaat en officialiteit be-
slisten iemand naar eigen keus naar Aalst te sturen, om aldaar in-
lichtingen nopens de gedragingen van de verdachte en de hem ten
laste gelegde feiten in te winnen en van de Male omtrent zijn beken-
tenis te onderhoren.

Deze bijeenkomst schijnt voldoening te hebben gegeven aan de ho-
gere geestelijkheid. Zij nam er vrede mede dat de betichte onwaàr-
dig was het asielrecht in te roepen (à cause de ses deliets et mesuz
non devoir joyr ne gauder des libertez et previlèges de la saincte egli-
se). van de Male werd weer gevat en de beul kwam de betichte met
heb zwaard onthoofden. Buiten de kosten voor het tweedaags ver-
blijf, ontving de scherprechter 6 pond wegens de terechtstelling.

Verder in rekening gebrachte uitgaven waren zoals gebruikelijk.
De biechtvader, die de veroordeelde in zijn laatste uur bijstond, ont-
ving 12 schellingen. Een half lot wijn, waarde 4 sch., werd de schul-
dige als laatste tegemoetkoming ter beschikking gesteld. Voor het
wiel en de staak, waarop het afgehouwen hoofd enkele dagen ten
toon zou staan, werd 12 sch. in rekening gebracht. Een laatste post
luidt: «pour les despens de bouche desdits bailly et hommes de fief
d'Alost et aultres quand la justice estoit acomplye» : de terechtstel-
ling werd besloten met een maaltijd waaraan de baljuw, zijn leen-
mannen en anderen aanzaten. De vier pond die er voor worden aan-
gerekend - na het loon van de beul de hoogste uitgave - wijzen er
'op dat dit gastmaal niet in droevige stemming gebeurde. Het behoor-
de nu eenmaal tot de traditionele gebruiken.

De uitgaven Ieren ons nog een paar niet alledaagse details.
Het schuttersgild van Sint-Sebastiaan te Aalst kreeg te dezer ge-

legenheid vier pond, omdat, bij de terechtstelling, de gildebroeders
aan baljuw en leenmannen hulp hadden verleend. Deze bijstand zal
wellicht niet verder hebben gereikt dan het op afstand houden van
de toeschouwers. Waarom deze uitzonderlijke maatregel? De terecht-
gestelde behoorde tot een aanzienlijk geslacht (ledit Jaques estoit de
bon et grand linage). In de overtuiging van de bevolking was de
plaats waar hij werd aangehouden geheiligd en bevoorrecht en over-
al liep het gerucht dat de verwanten hem aan de handen van het
gerecht poogden te onttrekken (consideré ...quil avoit esté prins et
aprehendé de la sainte terre, et que fame couroit que les amys le de-
voient prendre hors des mains de la justice).
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--Elf dagen 'verbleef de veroordeelde in het gevang. Aangezien hij
heftig weerstand had geboden, was de politie niet mals geweest en
een chirurgijn, werd -erbij geroepen om de opgelopen verwondingen
te verzorgen.

Een post - die echter wegens de ongewoonheid geschrapt werd -
luidde: «à l'homme qui sonna la cloche». Het luiden van de klok gold
als verwittiging dat de terechtstelling ging voltrokken worden en
was bedoeld om de jonge mensen en anderen naar de plaats van de
galg op te roepen opdat de voltrekking van het vonnis hun tot aan-
maning zou dienen (qui ce fait pour ce que chascun josnes gens et
aultres viendroient à la justice pour prendre exemple et afin qu'ilz
se gardent de malfaire). Wij hebben hier een laat voorbeeld van een
zeer oud en toen reeds ver uitgestorven rechtsgebruik.

In dezelfde rekening komt nog een gelijkaardig geval voor, dit-
maal te Niewerkerke, waar zekere Marcq Stocman op het kerkhof
werd aangehouden, niet door gerechtsdienaars doch door gewone bur-
gers (par aucuns privez personnes). Om reden van grote geweldple-
ging en afpersing door hem op het kerkhof en op de openbare weg
uitgeoefend, hadden de Jnwoners hem achtervolgd, gevangen geno-
men en naar de markt van Aalst geleid, om hem over te leveren aan
de baljuw die recht zou laten wedervaren (2).

Deze baljuw stuurde zijn klerk weer naar het geestelijk hof van
Kamerijk te Brussel, om mededeling te doen van de aanhouding van
Stocman, de hem ten laste gelegde feiten, de uitslag van het onder-
zoek en de gedane bekentenissen.

De afhandeling verliep blijkbaar niet vlug, want de afwezigheid
van de klerk duurde vijf dagen. Eerst besloot het hof van Kamerijk
een commissaris naar Aalst te zenden, om een onderzoek in te stel-
len. Deze bevond dat Stocman onwaardig was van het asielrecht.
Hierop werd de beul ontboden, die Stocman op de pijnbank plaatste
tot herhalen van zijn bekentenis. Zoals in het voorgaande geval ge-
beurde de terechtstelling door onthoofding met het zwaard.

In de rekening van de hoogbaljuw Geraert du Bosch (van 19 octo-
ber 1532 tot 19 october 1536), noteren we een derde geval (3). Hier
is de aangeklaagde Pauwel vanden Heckere, die uit de kerk van Oke-
gem, waar hij zich schuil hield, wordt gehaald en naar Aalst overge-
bracht.

Ditmaal gaat de hoogbaljuw omzichtiger te werk, hij gaat zelf naar
het Geestelijk Hof te Brussel om er de zaak te behandelen. Uit de
rekening blijkt de beschuldiging zeer vaag: «pluiseurs delictz par
luy perpetrez», doch waren de gepleegde feiten van zo' n ernstige
aard dat de betichte van het asielrecht niet kon genieten. De luite-
nant-baljuw Martin van Miggrode werd voor één dag naar Okegem

(2) ARA, R K. Nr 13.566, bI. 22 r-.
(3) ARA, R.K. Nr 13.568, bI. 57 VOo
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uitgestuurd om aldaar een onderzoek in te stellen. Ook hier hielden
.de gerechtsdienaars nacht en dag de wacht, om te voorkomen dat de
beschuldigde .op enige ma!"lier uit de kerk zou ontsnappen.

Baljuw en .leenmannen zetten grondig het onderzoek voort, tot ein-
delijk de baljuw zich bij het advies van zijn leenmannen aansloot
om vanden Heekere uit de kerk te doen halen. Op de pijnbank ge-

-Iegd, weigerde hij te bekennen (4). Op aanraden van de leenmannen
werd ten slotte de verbanning uit Vlaanderen «op zijn hoofd» uit-
gesproken; indien de verdachte het ooit waagde naar Vlaanderen te-
rug te keren, zou hij worden gehalsrecht;

De rekening van genoemde hoogbaljuw gewaagt ook van de aan-
. houding van een viertal personen op het kerkhof van Grimmingen,
nl. Guerard de Fraisne, geboortig van Gosselies, zijn vrouw Marie-
Jehan Simon van Longpré, Colin Thonis, alias de Laval, van St.-
Renilde en Boniface Chevalier gezeid «Ie bon petit chevalier» van
Landrecies. Het bleek wel dat zij samen een kleine bende vormden
en, op het kerkhof en elders, zich aan gewelddaden op de persoon
van de pastoor van Grimmingen hadden plichtig gemaakt. Van op
het kerkhof werden zij naar het gevang van Boelare geleid, waar de
ondervraging van de aangehoudenen en de afpersing van hun beken-
tenissen plaats vonden.

Nopens een tussenkomst of een verzet vanwege de hogere geeste-
lijkheid tot handhaving van het asielrecht vernemen wij hier niets;
een zekere graad van onafhankelijkheid van Boelare tegenover de
hoogbaljuw van Aalst speelde hier wellicht: een rol. Op advies van
de leenmannen, zo noteren wij verder, werd de eerstgenoemde de la
Fraisne met het zwaard terechtgesteld. Tegen beide laatsten werd
de verbanning «op hun hoofd» uitgesproken en tegen de vrouw de
verbanning «op de put»; indien zij dus andermaal in het Land van
Aalst zou worden aangehouden, wachtte de enen de onthoofding,
terwijl het levend begraven - een typische straf voor vrouwen -
op de andere zou worden toegepast.

In de eerste drie gevallen werd door de geestelijkheid de hand ge-
houden aan het asielrecht. De wereldlijke gezagdragers wisten bij
ondervinding hoe zij hierop gesteld was en desnoods het interdict
en de banvloek gebruikte om haar recht te handhaven. Elders heb-
ben wij beschreven hoe, in het jaar 1394 of 95, dit schuilrecht in het
Dendermondse werd geschonden. Drie misdadigers werden door de
hoogbaljuw uit de Sint-Gilliskerk te Dendermonde buitengehaald, de
banvloek werd tegen de parochie uitgesproken en tenslotte werden
de plichtigen, wegens herstel van het gekrenkte recht, tot een geld-
boete en het offeren van drie beeltenissen in was veroordeeld (5).

(~) «Lesdlts hommes de fief, soulz umbre que par la costume d'Alost Ion
doibt les delinquants faire congnoistre leur delitz par torture ou aultre-
ment avant les pouvoir executer, en ont de ce faict difflculté».

(5) Schending van het Schuilrecht in de St.-Gilliskerk te Dendermonde (XIYe
eeuw), in Gedenkschriften O.K. Dendermonde, 3e" R., Deel XVI (1966),
blz. 25-30.
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In de hier aangehaalde gevallen uit het Aalsterse - wij zijn ruim
150 jaar later - kwam het ten slotte tot een voorafgaandelijk onder-
handelen, zodat, bij gelegenheid van de bestraffing, geen spoor merk-
baar is dat aan een "aanvankelijke poging tot schending van het be-
doeld recht kon herinneren.

Wij stellen vast hoe dit geestelijk schuilrecht geleidelijk afbrok-
kelde en, van de XVle eeuw af, door het repressierecht op de achter-
grond wordt geschoven. Elk decreet, dat in dit verband onder Karel
V en Filips Ir wordt uitgelokt, beknot dit voorrecht en onttrekt aan
het geestelijk gezag een reeks van criminelen.

Het zou echter tot de XVlIIe eeuw duren voor het asielrecht vol-
ledig verviel. De misbruiken waartoe het vanwege vaandelvluchti-·
gen aanleiding gaf waren zonder twijfel de meest doorslaggevende
reden.

De laatste gevallen, waarvan wij voor onze gewesten melding zien
maken, hebben betrekking op militair.en, die zich in het Land van
Waas verscholen rond de garnizoenstad Antwerpen. De pausen zelf
komen tussenbeide, op aandringen van het militair gezag, en treffen
schikkingen die herhaaldelijk, met het oog op de openbare veiligheid
in België (ad publicam in Belgio tutelam), voor één jaar verlengd
worden. Een breve van paus Clemens XI, in 1713, beveelt de aarts-
bisschop speciaal aan de kloosteroversten te verbieden, op straf van
opschorting, .in de loop van het volgend jaar nog verder aan vaandel-
vluchtige of misdadige militairen een schuilplaats te verlenen (ne
per annum subinde decurrendum auderent recipere aut in eis locis
immunibus retinere milites sive desertionis sive alterius cujuscum-
que criminis reos) (6).

De aanvankelijke bedoeling "een veilige schuilplaats te bieden
waar noch wraakzoekende partij in geval van veete, noch de profane
justicie den vluchteling volgen mocht» (7) was door tal van mis-
bruiken overwoekerd. De reactie gaat ten slotte uit van het hoogste
kerkelijk gezag. De paus beveelt dat de militairen, die zich .op dat
ogenblik .in een bevrijde plaats schuil houden, deze zouden verlaten

(6) Rijksarchief Gent, Bisdom r 3859 B. - Volgende gevallen worden in
de voorhanden stukken, alle van de 18e eeuw, aangehaald: 1) een sol-
daat van het Gents garnizoen zoekt een schuilplaats in de kathedrale
kerk; hij wordt er door een hoofdman buitengehaald en naar het gevang
van het geestelijk hof geleid. Ten slatte komt het tot een vergelijk met
de geestelijke overheid. Na de hoogmis wordt de vaandelvluchtige naar
het kerkportaal gebracht, waar de hoofdman, in bijzijn van militaire
oversten en van de menigte, luidop verklaart dat hij aan de soldaat ver-
giffenis schenkt. De appartto- leidt de militair buiten de kerk en levert
hem over aan een officier. Hierop bekent de bisschop voldoening te heb-
ben bekomen (1703). - 2) Een soldaat vlucht op het kerkhof van Burcht
doch, nadat een onderzoek heeft uitgewezen dat hij het asielrecht niet
kan inroepen, wordt hij naar het gevang te Antwerpen geleid (1705). -
~) Een gelijkaardig geval doet zich voor in hetzelfde jaar te Melsele
(Waas).

(7) Fl. Prims, Rechterlijk Antwerpen in de Middeleeuwen (Antwerpen 1936),
bI. 151.
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en aan de officieren zouden worden overgeleverd. De legeroverheid
van harentwege verplicht er zich toe de vrijgelatenen niet te bestraf-
fen doch hen onder de wape.~s te behouden.

Algemeen werd uiteindelijk aanvaard dat niet één misdadiger on-
gestraft mocht blijven of zich aan de burgerlijke overheid onttrekken.

Serskamp. jULES PIETERS.

SMOKKELAARS VAN BERCHEM GESNAPT !
3.7.1694.

Albert en Joannes Verschelden van Berchem, hebben in naam van
hun vader, uit Oudenaarde «bij middel van stuyckpenningen» een
hoeveelheid graan buitengesmokkeld en verkocht aan «hunne ghe-
bueren ende opsetenen van andere omligghende prochien niet sonder
suspicie dat daervan eenich ghetransporteert is gheworden naer de
plaetse gheoccupeert bij den vyant», daarbij heeft: de tweede met de
boot van zijn vader rond S. Jan 1693,gedurende de nacht, vijf of zes
zakken graan verborgen onder wat mutsaart, naar Doornik gebracht
en de andere zoon bracht met de boot 7 of 8 tonnen bier naar het
franse leger dat gekampeerd was te Scalatie.

Om die overtredingen werden zij veroordeeld tot een boete van 900
gulden + de proceskosten.

p. 168 r., VOo

BRANDEWIJNSTOKER IN OVERTREDING
31.7.1694.

Guilliaume van Holme, brandewijnstoker te Nukerke, wordt ver-
oordeeld omdat hij het graan dat hij van de fiskale raad tot brande-
wijn mocht verstoken, dit «cooren met eenen teemst ghenaemt dra-
vick seven te scheeden van het maut en het selven ten deel soo in
specie als .inbroot, naementl. noch In de laetste paeschdaghen te ver-
coopen emmers door syne huysvrauw te laeten vercoopen aen opse-
tene van het fransche ghebiet ende ten deele te senden naer Ypre»,
ook door de Fransen bezet.

De beschuldigde, wiens lange opsluiting in de gevangenis werd in
aanmerking genomen, werd veroordeeld tot een boete van 200 gulden+ de proceskosten. p. 169.

Op 14.8.1694werd deze boete omgezet in een verbanning voor de
tijd van 2 jaar uit de landen van zijne majesteit «op pijne van lijf-
straffe». p. 169.
(Ra. Gent: fonds Raad van Vlaanderen, Register van Criminele Sententies,
nr. 8595).

J.d.B.
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Naar een verklaring van de bijnaam
"de Witvoeten van Aalst"

Het is voldoende bekend hoe de inwoners van grote steden zowel
als van kleinere dorpen in de loop van de tijden een spotnaam toe-
bedeeld kregen, waarvan enkele volledig in de vergeethoek geraak-
ten.

Sommige van deze bijnamen zijn heel oud. Voor onze Vlaamse ge-
westen vinden wij de meest-sprekende terug .in het middeleeuws
handschrift; DE PROPERHEDEN VANDEN STEDEN VAN VLAEN-
DEREN, dat tussen 13'47en 1414 wordt gesitueerd, en verder in het
referein de LANGHE ADIEU, door de Brugse dichter Eduwaert De
Dene in 1560 in zijn TESTAMEN T RHETORICAEL opgenomen.

Ongetwijfeld hebben sommige van de hierin aangehaalde bijnamen
een historische achtergrond, hetzij ze naar een vroegere bedrijvigheid
van het dorp verwijzen, zoals de tegelbakkers van Stekene. de zout-
zieders van Biervliet, de hoppewinders van Okegem, de huidevetters
van Geraardsbergen, de pelsnaaiers van Ninove, hetzij ze aan een stil-
aan vergeten geraakte feit uit de geschiedenis herinneren, zoals de
kinderen van Ieper, de heren van Gent.

In beide voornoemde «verzamelingen» worden de inwoners van
Aalst bedacht met de spotnaam "Witvoeten» (1). In het bekroond
werk van H. Van Hese, DE RIVALITEIT TUSSEN AA-LST E
DENDERMONDE, VROEGER EN NU (2) worden de verschillende
spotnamen voortreffelijk onderzocht en gekommentarieerd; voor
Aalst komt deze van "Witvoeten» chronologisch de eerste aan de
beurt.

Steunend op de aanhaling in den Adieu van De Dene, besluit Van
Hese dat deze spotnaam, die laat in de 14e eeuw reeds populair moet
geweest zijn; "in de tweede helft van de 16e eeuw nog niet tot het
verleden behoorde, maar integendeel onder het volk nog zeer geliefd
scheen te zijn. Verdere sporen van leven omtrent de naam Witvee-
ten zijn niet bekend. Thans is hij volledig verdwenen.» (bl. 21). Op
het einde van de 16e eeuw zou deze bijnaam verdrongen geweest zijn
door de meer recente spotnaam Draaiers.

Welk is nu de oorsprong van deze benaming? Van Hese stelt vol-
gende interpretatie voorop (bl, 21-23): «In de 14e en 15e eeuw, tijd
van wederzijdse twisten tussen de Vlaamse steden en de. graaf, wa-
ren de Aalstenaars steeds hun heer trouw gebleven en konden aldus
in tijd van nood op zijn gunsten een beroep doen. Toen Aalst en om-
streken in 1380 door de Gentenaars hierom werd geplunderd en. ver-

I

(1) In de Properheden luidt de twaalfde regel van de opsomming: Wit voete
van Aelst, terwijl De Dene op de elfde regel van zijn Adieu dezelfde
term overneemt: 'Vitvoeten van Aelst.

(2) Gent, Bond van de Oostvlaamse Volkskundigen, 1962 (109 blz., met illus-
traties) .

276



\

I

woest en later van hertog Filips de Stoute biezondere gunsten af-
smeekte om haar muren weer op te bouwen, kreeg zij allerlei voor-
rechten en bekwam op een bepaald tijdstip zelfs vrijstelling van be-
lastingen. Dit scherpte de naijver en de afgunst van de andere ste-
den en gaf aanleiding tot striemende scheldwoorden.

«Vrij van belasting werden de Aalstenaars destijds spoedig gelijk-
gesteld met witvoetige paarden die van alle weggeld of tolrecht vrij-
gesteld waren, zodat zij vanwege de naijverige steden de bijnaam
Witvoeten kregen».

De zwakke argumentatie van de schrijver tot staven van zijn be-
wering berust in het bijeenbrengen van talrijke uitdrukkingen niet
wit-voet(en) samengesteld. Hij besluit aldus: «De naam Witvoeten
eertijds aan de Aalstenaars gegeven sluit dus niet slechts de verge-
lijking in met de witvoetige paarden die vrij waren van tolrecht,
maar betekent diensvolgens ook figuurlijk: vrienden, begunstigden
van de graaf, of om het met de uitdrukking te zeggen: "die op witte
voet stonden" met de graaf».

Dè indruk, dat deze interpretatie weinig overtuigend is, was mij
bijgebleven. Nopens witvoetige paarden, die in onze streek vrij wa-
ren van tolrecht, was mij niets bekend.

In een register, waarin verscheidene stukken betr.effende de stad
en het Land van Aalst werden overgeschreven (3), nam ik onlangs
kennis van een tekst «Vander Socken van Vorst», die ik in Bijlage
geef. Ik ben de mening toegedaan dat de hierin aangehaalde toestand
tot de bijnaam Witvoeten heeft aanleiding gegeven.

De abdij van Vorst-bij-Brussel, die einde van de 11e eeuw door
Fulgentius, abt van Affligem, was gesticht op de grens van Lede en
Hofstade, ter plaatse Merem,en aldaar in de 18e eeuw nog enkele
brokstukken van haar .oorspronkelijk domein o.m. onder vorm van
cijnzen had bewaard, had tevens een kern van grondbezit op het ge-
bied van de stad Aalst.

Het feit deed zich voor dat de stad tot het uitvoeren van verbete-
ringswerken aan de wegen en o.m. tot het ophogen van «de langhe
cautsiede buyten de pontstraet poorten» overging. Grote hoeveelhe-
den zavel, die voor dit werk nodig waren, werden door «het gods-
huis van Vorst» - aldus werd deze geestelijke instelling genoemd --
aan de hand gedaan «van hare propre erve», uit de bodem dus die
het in eigendom bezat. Deze prestatie werd niet met gelden uit de
stadskas vergoed. En de stad ging gedurende lange jaren voort de
gebrekkige straten binnen haar schependom, «daer 't voorseyde
Godtshuys jegen gelant, gegront ende gheerft is», te herstellen en in
goede staat te houden, zonder dat zij hiervoor aan de abdij of haar
pachters enige tussenkomst in de kosten aanrekende. Van haar kant
had de abdij, «in gedynckenisse vande reparacie», de gewoonte aan-
genomen jaarlijks, rond Kerstdag, «twee paer socken (4) van witten

(3). Algemeen Rijksarchief: Rekenkamer, Nr 1273.
(4) Socke, zocke: muil, lage schoen van wol, vilt of linnen (J. Verdam. Mid-

delnederlandsch Handwoordenboek, 1949).
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laekene gemaeckt alsoo 't behoort» aan de poortbaljuw en aan de
zeven stadsschepenen present te doen.

De levering door de abdij van de benodigde zavel voor werken aan
de stadswegenis en de jaarlijkse begiftiging van de stedelijke over-
heid met zestien paar sokken enerzijds en de ontslaging van tussen-
komst in de kosten wegens wegenwerken ten voordele van de abdij
anderzijds waren «van ouden en langen tyden» in voege en tot een
gewoonte vergroeid. Wij vernemen echter niet hoe lang deze toestand
reeds duurde; vermoedelijk ging hij terug tot het einde van de 14e
eeuw.

In het jaar 1445,op verzoek van de proost van Vorst Joannes van-
der Aa, die verlangde dit wederzijds dienstbetoon te zien akteren en
een afschrift van de akte in zijn bezit te hebben, kwamen de poort-
baljuw Ydier de Drivere en de schepenen Jan Boccaert, Filips van
Zomergem en andere samen en, met toestemming van enige der
meest aanzienlijke burgers van de stad, beslisten zij de verlangde
akte in het stedelijk «Register van de Statuten» te registreren. Aldus
verwierf een reeds gevestigd gebruik kracht van gewoonterecht.

Uit dit stuk, gedagtekend 20 februari 1445,vernemen wij dus, in
verband met de bijnaam «Witvoeten»,dat sedert lange jaren de kloos-
terzusters van Vorst aan de stadsoverheid van Aalst jaarlijks enkele
paren laken sokken van witte kleur present deden. Wij mogen aan-
vaarden dat bij plechtigheden de poortbaljuw en de schepenen zich
met deze witte sokken optooiden en dat, door deze dracht of tooisel,
zij de aandacht van de aanwezigen op zich trokken. Afgunst en na-
ijver zijn niet van heden en het lijkt dan ook niet verwonderlijk
dat deze menselijke gebreken zouden meegeholpen hebben om de
stadsoverheid van Aalst te betitelen en bespotten met de naam van
«die met hun witte voeten».

Onder de zg. historische bijnamen zijn er enkele waarvan de oor-
sprong niet betwist wordt. Wij meenden een aanvaardbare verkla-
ring voor de «Witvoeten van Aalst» te kunnen geven, doch zullen
nooit achterhalen in hoever de bijnaam bijtend of giftig bedoeld was
of bij somrnigen slechts gold als een uiting van humor.

JULES PIETERS.

Bijlage
1445, februari 20.

De poortbaljuw en de schepenen van Aalst akteren, met toestemming van
de notabelen van Aalst, het gevestigd gebruik, volgens hetwelk zij o.m. jaar-
lijks van de abdij van Vorst elk twee paar witte sokken ontvangen.

VANDER SOCKEN VAN VORST
Het is te wetene dat de Bailliu ende schepenen vande stede van

Aelst wel ende souffisantelic geinformeert syn, by informatien ende
rapporten van eenige auderlinghen vande stede, dat t' Godtshuys van
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Vorst der voorseide stede voortyts geleverd heeft van hare propre er-
ve, groote menichte van savele omme daer mede te werckene ende
te hoogene de langhe cautsiede buyten de pontstraet poorten, daer
vooren de voors. stede -in gerechte recompensatie geplogen ende ge-
costumeert heeft, van ouden ende langen tyden te doen makene ende
repareerene de quade straeten binnen den schependomme van Aelst,
daer t' voors. Godtshuys jegen gelant, gegront ende gheerft is, son-
der de selven Godts huyse of haere pachters danof cost, schaede of
interest thebbene van reparatien, boeten of andersints in eenighe
manieren, dan alleene dit voors. Godtshuys geplogen heeft jaerelycx
ontrent kerssavonde te zendene in gedynckenisse vande reparacie
den poortbailliu ende seven schepenen van Aelst elcken twee paer
socken van w.itten lakene gemaeckt alsoo t' behoort. Ende want Jo-
annes vander Aa, proost van Vorst in desen tydt, g.ebedenende ver-
soght heeft hier af thebbene copie ende acte, soo hebben wy Ydier
de Drivere, Poortbailliu, Jan Boccaert, Philips van Zomergem ende
onse gesellen schepenen, by consente van een gedeel vande notabe-
len vander stede, over ons ende onse naercommers dese voors. cos-
tume ende usaige gedaen registreren int registre vander voors. stede,
te dien eynde dat men voors. saken over alle zyden voortaen magh
bliven onderhaudende alsoo mense voortyts / / (v·) gehauden ende
geuseert heeft totten daege van hedene. In twelcke de v.oors.bailliu,
schepenen ende Proost heurlieder consent gedaen hebben, belovende
voortaen de voors. stede savel te leverne, de socken te sendene ende
de reparatien vande voors. straeten te haudene alsoo men tot hier
toe gecostumeert heeft. Dit was gedaen den XX·" dagh van sporele
int jaer M iiijCxlvtich_

ARA, Rekenkamer, Nr 1273.

VAN STRAFFE KOFFIE GESPROKEN !

Op 20 december 1480werden Ector de Proost, Joos Boone alias de
Poentere, Pieter van Ydegem, zoon van Adriaen en Joos Reghelinc,
volder, allen van Aalst, samen met nog een drietal andere personen,
te Gent veroordeeld tot vijftig jaar ballingschap, wegens de gewoon-
te van te vloeken (bij costumen groote ommetallicke ende orribele
eede zweeren) en vooral gezien hun gewoonte er nieuwe bij te ma-
ken (haerlieder ambacht makende elc nieuwe ende vremde eede van-
den lichame ende leden Gods voort te stellene ende daeraf rote... te
houdene).
Sa. Gent, Boue ende Register van den ballinghen, fol. 46 v» (opgenomen in
Corpus inquisitionis Neerlandicae, van dr. Paul Frederic, II, blz. 272).

J.d.B.
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ONZE BIBLIOGRAFIE
14) ALGEMEEN.

Dr. Hist. E. WARLOP :
DE VLAAMSE ADEL VOOR 1300.
Deel TI. Alfabetisch Repertorium van edele geslachten (midden 9° . einde
13° eeuw). Band I en Band II. Samen 749 blz. Met uitslaande kaart.
Bekroond door de Koninklijke Vlaamse Academie voor 'Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België.
Uitgaven Familia ct Patria. Handzame 1968.

Voor wat betreft deel I, verwijzen we de lezer naar onze recensie in dit
tijdschrift, 1968, nrs 2·3, blz. 125. Oorspronkelijk waren voor de volledige
uitgave twee delen voorzien. Doch dit tweede deel was te omvangrijk en
daarom verscheen het zo pas in twee afzonderlijke banden, waarover we
het thans hebben. In zijn inleiding brengt de auteur het drievoudig doel
van dit repertorium naar voor. Ten eerste, het moet een overzicht geven
van alle personen, die vanaf de 9° eeuw tot het einde van de 13° eeuw
in Vlaanderen door de tijdgenoten edel werden genoemd. In dit reperto-
rium komen zo maar 237 geslachtsnamen voor. Ten tweede, het hoeft ook
de lektuur van deel I te vergemakkelijken. Ten derde, deze genealogische
tabellen kunnen een uitgangspunt worden voor monografische studiën
over bepaalde adellijke geslachten. De geslachten die ressorteren onder
het Land van Aalst zijn: Aalst, Boekel, Boelare. Brakel, Cauderon, Ename,
Erpe, Gavere, Hasselt (= eder- Op-) , Hemelveerdegem, Herzele, Masse-
men, Melle, Munte, Ninove, Oosterzele, Ressegem, Schelderode. Schelde-
windeke, Schendelbeke, Steenhuize; Velzeke, Volkegem, 'Welden, Zernmer-
zake en Zottegem. Bij elke stamboom hoort nog een sterk gedetailleerde
uiteenzetting over het geslacht met de bronvermeldingen erbij. Het werk
sluit af met een zeer uitgebreide alfabetische index van de perseons- en
plaatsnamen, wat het konsulteren bizonder ten goede komt, en de lijst
der voorintekenaars. Nu dit werk volledig is verschenen, kunnen we ons
nu pas goed voorstellen welk enorm studiewerk de auteur zich heeft ge-
troost. We hopen maar dat dit uitzonderfijk oeuvre niet enkel in alle bi-
blioteken met standing zal staan, maar ook dat het veelvuldig ter lezing
en ter konsultatie zal genomen worden. Dat is voor de auteur de echte
en de meest levende dank.

15) ALGEMEEN.
J. OCKELEY:
EEN OUD GESLACHT UIT HET LAND VAN ASSE. DE FAMILIE
ROBIJNS,
Vlaamse Stam. Tijdschrift voor Pamüiegeschledenls. Jg. II, 1966, nr 2,
blz. 99·114, twee iIlustr. en nr 3, blz. 203·228, twee ilIustr.

Een boeiende en degelijk uitgewerkte stamboom van de familie Robijns
die, naar alle waarschijnlijkheid, uit het Mechelse stamt, waar leden de-
zer familie in de 14° eeuw het ambt van schepen, van deken der laken-
weversgilde en van belastingsinner bekleedden. Het geslacht verspreidde
zich vervolgens in de streek tussen Dender, Rupel en Dijle, zo onder meer
te Asse en Meldert. Aanvankelijk behoorde de familie Robijns wel tot het
stadspatriciaat van Mechelen, of tot de kleine landadel om dan als vele
kleine edellieden in de ISO en 16° eeuweigengeërfde pachthoven van de
abdij Affligem te bebouwen. Een tak der familie wist zich tot zijn vroe-
gere maatschappelijke positie op te werken. Zo ontving Martinus Robijns
van Keizer Karel VI van Oostenrijk op 4 februari 1729 adelbrieven. Zijn
tak stierf echter uit. De weduwe en kinderen van Petrus Robijns, in le-
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ven griffier van het Land van Asse, ontvingen eveneens adelbrieven van
keizerin Maria-T'heresia op 28 april 1764. Op 10 juni 1899 vinden we een
heropname in de Belgische adel van Edouard Robijns en kinderen, die
ook bij de naam Robijns de naam Schneidauer mochten dragen. Op 17
januari 1938 verleende koning Leopold In van België de titel van ridder,
overerfbaar op de mannelijke telgen bij recht van eerstgeboorte. Als wa-
pen voert de familie Robijns (de Schneidauer) op een veld van sabel drie
gouden ringen bezet met een robijn diamantsgewijze geplaatst en met
in het vrij kwartier van sinopel een zilveren vis geplaatst als een band.
Heden ten dage is de familie Robijns, benevens in het Brabantse, ook in
het Aalsterse goed vertegenwoordigd, zo bvb. te Meldert, Erembodegem
en Nieuwerkerken. Een stamboom die de familie bizonder zal interes-
seren.

16) ALGEMEEN.
HENRI J. BOCKSTAL:
DE WAPENRAMEN VAN HET KLOOSTERPA D DER MINDERBROE-
DERS TE OUDE AARDE.
XII + 48 blz. in een mal). Met 17 wapenschilden. Elk exempl. is genum-
merd en getekend door de auteur. Oudenaarde 1968.

De auteur heeft de glasramen van het kloosterpand gerekonstrueerd,
hiertoe geholpen door een dokument uit het fonds Desmanet-de Biesme
berustend bij het archief te Oudenaarde. Dit dokument geeft alleen maar
de wapenbeschrijvingen met een paar lichte schetsen van detaiis. De au-
teur, een ervaren kenner van heraldiek, heeft de wapenschilden volledig
afgewerkt en dit werk gepubliceerd. Een echt juweeltje en voor onze he-
raldische wetenschap een aanwinst. Het Land van Aalst is er in verte-
genwoordigd met twee wapenschilden: dit van Anna van Borluut,
dochter van Franciscus, heer van Sint-Denijs-Boekel en van Karel-
Roland de Jauche, zoon van Jan de Jauche, heer van Sint-Maria-Lierde
en Sint-Martens-Lierde, die in 1652 overleed. Een boek dat in de smaak
zal vallen van onze bibliofielen.

17) ALGEMEEN.
C. ROODENBURG:
VLAAMSE EMIGRATIE NAAR ENGELAND.
Vlaamse Stam. Tijdschrift voor Familiegesclüedenis. Jg. IV. 1968. nr 1.
blz. 203-208 - nr 3. blz. 242-246.

Veel Vlamingen verlieten hun land in de tweede helft der 16° eeuw tij-
. dens de woelige periode onder Filips n van Spanje en vestigden zich
onder meer in Engeland. De kerkregisters van de -Austin Friars Church-
geven een duidelijk beeld van deze emigratie. Tussen 1571 en 1601 wer-
den ongeveer duizend huwelijken gesloten. Uit deze lijst die in 1884 in
het licht werd gegeven excerpeert schrijver de huwelijken van Vlamin-
gen. Deze namenlijst vermeldt ons de emigranten uit het Land van Aalst:
Hermes Bacquereel van Ronse huwde op 19.6.1574met Agnes Van Peene,
afkomstig uit Roeselare; Hermes Backereel uit Ronse, huwde op 26.2.1579
met Jakemijne van Peene uit Roeselare. Waren beide Ronsenaars gebroe-
ders of is de eerste weduwnaar geworden en herhuwd met een zuster
van zijn vrouw? Verder nog: Joos van den Broecke ,van Lieferinge, op
14.4.1586gehuwd met Tanneken de Munck uit Gent; Anna de Bruyne uit
Horebeke op 5.6.1604 gehuwd met Philip van der Plassche; Pieter Claes-
sens uit Steenvoorde huwde op 29.3.1597met Tanneken Braets uit Zegel-
sem; Hans Coenraet uit Aalst huwde OP 23.1.1603met Elisabeth van den
Bergen uit Antwerpen; Gerard Cosijns uit Geraardsbergen huwde op
21.10.1589met Lijnken Vrient uit Breda; Jan de Coster uit Geraardsbèr-
gen huwde op 8.1.1604met Maijken de Winne, wed. Pieter Spire; en Gee-
rart Cousijn uit Geraardsbergen huwde op 16.2.1604met Elisabeth Rent-
meesters, wed. Nicelas de Valens.
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18) ALGEMEEN.
W. von GROOTE:
DIE FAMILIE von GROOTE (DE GROOTE) IN FLANDERN UND
DEUTSCHLAND.
Vlaamse Stam. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jg. IV, 1968, nr 2,
blz. 177·194.

Na een algemene inleiding over de naam de Groote, handelt de auteur
achtereenvolgens over de oorsprong der familie en de familiewapens 950·
1200, over Willelmus Magnus (1180·1243), over de Groote's als schepenen
van het Brugse Vrije (1218·1279) en van Gent, de oude tak, de jongere
tak; over onrust en vlucht, de Keulse patriciërs, over de hedendaagse pe-
riode. Het geslacht de Groote was oorspronkelijk verwant met het ge-
slacht Bassevelde en van Maldegem en verspreidde zich in de streek van
Brugge, Gent en Oudenaarde, ook in de omgeving van Zottegem. In een
fragment stamboom citeert de auteur ons te Mater: Jan de Groote, 1365-
1385; Jacob de Groote, 1383; Gilles de Groote, 1442; Piet er de Groote, 1475;
Gheerd de Groote, 151'0; te Strijpen: Lieven de Groote, 1606; te Aalst:
Jan de Groote, 1593; te Zottegem: Lucas de Groote, schepen van Zotte-
gem, 1654-1668; Salomon de Groote, eveneens schepen aldaar, 1685-1687;
Salomon de Groote, geboren te Zottegem 1713; Jan Lievin de Groote, ge-
boren te Zottegem., 1758; Frederik de Groote, geboren te Zottegem, 1801;
Joannes Constantin de Groote, geboren te Zottegem 1828; Raymond de
Groote, geboren te Zottegem 1858. Hoe is dat Vlaams geslacht nu in Duits-
land uitgegroeid tot een voorname familie? In het jaar 1570, tijdens de
troebelen, vluchtte Mathias de Groote uit Gent weg met zijn zoon en vele
andere familieleden en nam de wijk naar Keulen, waar het geslacht daar
voortleeft onder de naam von Groote.

19) ALGEMEEN.
D.C.J. DEVAART :
VLAMINGEN EN WALEN ALS SOLDATEN VOOR DE WEST-INDISCHE
COMPAGNIE IN BRAZILIE VAN 1648-1654.
Vlaamse Sta.m. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jg. lIl, 1967, nr 6,
blz. 36~372.

In deze bijdrage, opgemaakt aan de hand van een lijst van ca. 6000 sol-
daten uit alle landen afkomstig, die in de door de West-Indische Com-
pagnie veroverde gebieden in Brazilië dienst deden, onderlijnen we: Koe-
bant, Claes, uit het Land van Aalst, vóór 1652 in Brazilië overleden als
soldaat van de Kamer van Amsterdam der West-Indische Compagnie, en
Lievenz, Maurits, uit het Land van Aalst, ook vóór 1652 in Brazilië over-
leden in dienst der voornoemde Kamer. Geboorteplaats werd niet aange-
geven, enkel <uit het Land van Aalst •.

20) ALGEMEEN.
MARCEL THIRION:
LES TRESORS MONETAIRES GAULOIS ET ROMAlNS TROUVES EN
BELGIQUE.
Brussel 1967. 208 blz. Met uitslaande kaart.

Na -Monnaies de Jean-Théodore de Bavière, prince-evêque de Liège- van
P. Magain en de -Blbliographie Nurnismatique- van P. Grierson, publi-
ceert de <Cercle d'Etudes Numismatiques- te Brussel het derde deel in
zijn reeks van numismatische werken. De auteur heeft een studie op de
boekenmarkt gebracht die heel wat interesse wekt bij de numismaten,
oudheidkundigen en archeologen, want in dit ene boek zijn al de Gal-
lische en Romeinse munten, in België gevonden, opgenomen en vakkun-
dig besproken. In de inleiding lezen we een bondige maar klare uiteen-
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zetting van de geschiedenis van de Romeinse munt. In een ander hoofd-
stuk spreekt hij over de manier waarop onze voorouders hun geld spaar-
den en over de oorzaken waarom die munten in een schuilplaats werden
weggestopt. Terzelfdertijd onderlijnt hij het belang van die munten op
historisch en numismatisch terrein. In de -Catalogue-, de hoofdbrok van
het werk, geeft schrijver alle mogelijke nuttige gegevens. Hij vertelt ons
waar en hoe die munten werden gevonden, hij weidt uit over hun be-
schrijving, waar ze thans worden bewaard en VOOrwie het bizonder in-
teresseert geeft hij de volledige bibliografie. Iedere authentieke vondst
kommentarieert hij waarheidsgetrouw. De niet-authentieke vondsten, aie
in andere vroegere werken veelvuldig voorkwamen, nee1t hij onder de
loupe en behandelt die kritisch. Een overzichtelijke kaart van België geeft
al de lokaliteiten met de aard der muntvondsten. Betreffende het Land
van Aalst worden vernoemd de vondsten te Amenijs, Denderleeuw, Den-
derwindeke, Dikkelvenne, Erwetegem, Grotenberge, Kwaremont, Melden,
Merelbeke, Moerbeke-Geraardsbergen, ukerke, Oordegem, Velzeke-Rud-
dershove en Zulzeke. In totaal telt dit werk 348 muntvondsten. Graag
hadden we hier nog enkele afdrukken van de bizonderste munten gezien.
Het boek zou er zonder twijfel nog meer in de belangstelling mee komen.

21) ALGEMEEN.
FRANS MICHEM:
VINKT IN MEI 1940.
103 blz. 27 illnstr. Lannoo Tielt, 1968.

Op zondag 26 mei 1968 is te Vinkt het oorlogsgedenkteken onthuld, pre-
teitsvol gewijd aan de Ardeense Jagers en 51 inwoners van Vinkt en 35
vluchtelingen die te Vinkt in de meidagen 1940 werden gefusilleerd. De
onthulling van het grootse monument gebeurde in aanwezigheid van een
vertegenwoordiger van de Koning en in het bijzijn van Mgr. Van Pete-
ghem, bisschop van Gent. De auteur, pastoor van Vinkt, schreef dit werk
in het teken van deze plechtigheid. In die aangrijpende dodenlijst blij-
ven we stil staan bij E.H. Verstraeten, onderpastoor aldaar, afkomstig uit
het Aalsterse, bij de vluchtelingen Hippoliet de Groot uit Erembodegem,
Arthur Vertongen uit Aalst en Albert Van Peteghem uit Sint-Lievens-Esse.

22) ALGEMEEN.
X: LA VIE MOUVEMENTEE ET LES OEUVRES DU PRECURSEUR
SOCIAL. L'ABBE ETIENNE-MODESTE GLORIEUX.
47 blz. 30 illustr. Ronse 1968.

Stefaan-Modest Glorieux, stichter van de Broeders van O.-L.-Vrouw van
Lourdes en van de Zusters van Barmhartigheid, werd geboren te Sint-
Denijs bij Kortrijk, op 3 mei 1802. Priester gewijd in 1825 kwam hij als
onderpastoor te Ronse op Sint-Hermes. In Ronse werkte hij als een so-
ciaal voorloper nog ver vóór Rerum Novarum verscheen. De brochuur
verhaalt ons van al de vele moeilijkheden, tegenwerkingen en vervolgin-
gen komend uit de hogere kringen, bizonder uit de klerikale. Hij is ook
pastoor geweest te Heldergem en Smetlede waar hij overleed op 22 no-
vember 1872. Dit pakkend betoog kan niet anders dan elkeen van ons in
deze wereld van overvloed en sociale bastions diep ontroeren. Gekleineerd,
misprezen, bespot, verdacht, vervolgd tijdens zijn leven omdat hij zich
ten volle inzette voor de arme, de noodlijdende uit de 19° eeuw, leeft hij
nu glorievol voort in zijn twee kongregaties voor onderwijs en zieken-
verzorging. Mogen we de auteur(s) vriendelijk vragen wat ze voorheb-
ben met < ••• curé de Kerksken, paroisse sur la commune d'Heldergern ...• ?
Kerksken en Heldergem zijn toch altijd twee onderscheiden gemeenten
(dorpen) en parochies geweest?
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23) ALGEMEEN.
GER. SIMONS:
JAN DE LICHTE Il'! DE GESCHIEDENIS EN IN DE VOLKSKUNDE.
Oostvlaamsche Zanten. 43° jg., 1968, nr 1, blz. 2640. Een illustr.

De auteur zoekt Jan de Lichte op in de geschiedenis en in de volkskunde,
Deze gevreesde dievenbendeleider, op 7 april 1723 te Velzake geboren en
te Aalst op 14 november 1748 op de markt terechtge-steld, leeft nog voort
bij onze mensen in sagen en vertellingen, bizonder in de streek van alst-
Geraardsbergen-Oudenaarde. Zo spreekt men nog over Jan de Lichte te
Aalst, Aspelare, Beerlegem, Idegem, Leupegem, Melle .Oosterzele, Paula-
tem, Sint-Antelinks, Sint-Maria-Latem, Smeerebbe-Vloerzegem, Steenhuize-
Wijnhuize, Strijpen, Velzeke-Ruddershove, Voorde en Zottegem, dit om
in het Land van Aalst te blijven. Volgens de bewaarde vonnissen was
de Lichte rechtstreeks betrokken bij negentien inbraken, zo te Geraards-
bergen, te 1 inove, Sint-Maria-Horebeke, Bavegem, Scheldewindeke, Gro-
tenberge, Strijpen en NederbrakeJ. Enkele inbraken gingen gepaard met
moord. Deze eerste bijdrage citeert het vonnis in het origineel en de be-
schrijving van de misdaden van zijn trawanten.

24) ALGEMEEN_
GER. SIMONS:
LEVEN EN BEDRIJF VA
JA DE LICHTE. IN DE
Oostvlaamsche Zanten.. 43°

EEN ACHTTIENDE-EEUWSE MISDADIGER
GESCHIEDENIS EN IN DE VOLKSKU TDE.
jg_ 1968, m'S 34, blz. 95-108.Met een kaartje.

Een vervolg van voorgaande nummer 23. De terechtstelling van Jan de
Lichte is de brug geweest van zijn leven vol daden naar de onsterfelijk-
heid in zijn geboortestreek. Uit de oudste volksboeken spreekt een ang-
stig ontzag voor het mysterieuze «luvelsjonk •. Aldus de auteur in de in-
leiding van zijn betoog. De sagen en memoraten welke in de streek van
Jan de Lichte nog verteld worden zijn hier m.edegedeeld door 51 perso-
nen. De gemeenten waar sagen werden genoteerd en die op een kaartje
zijn vastgelegd zijn: Aalst, Appelterre, Aspelare, Denderwindeke, Dikke-
le, Goeferdinge. Haaltert, Hemelveerdegem. Hundelgem, Iddergem, Ide-
gem, Meilegem, Melle, Munkzwalm, Nederzwalm, Ninove, Onkerzele, Oor-
degem, OosterzelE\, Paulatem, Pollare, Scheldewindeke, Sint-Antelinks,
Sint-Dentjs-Boekel, Sint-Maria-Latem, Smeerebbe. Steenhuize, Voorde,
Welle, Zandbergen en Zottegem.

25) ALGEMEEN.
A.T. VAN BIERVLIET :
ONLEDE. HEERLIJKHEID TE GITS EN BEVEREN.
Album Joseph Delbaere, blz. 179-198.Twee illustr. Rumbeke 1968.

De uiteenzetting over de heren van Onlede vermeldt onder meer Mar-
griet van Halewijn, gehuwd met Hendrik van Reigersvliet, hoog-baljuw
van het Vrije, zoon van Walter van Reigersvliet, heer van Boelare bij
Geraardsbergen (t 1412). Margriet bezat het goed ter Borcht te Oosterzele.

26) ALGEMEEN.
RENAAT VAN DER LINDEN:
BEIAARDE IN OOST-VLAANDERE
Kultureel Jaarboek van de Provincie Oostvlaanderen. 1965. Gent 1967.
blz. 160-216.Met 29 illustr.

De Vlamingen overtreffen de andere bewoners van de Nederlanden door
de pracht en weelde van hun kerken, door de grootte en de schone klank
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van hun klokken. Op die klokken. net als op citers. spelen ze liederen van
afwisselende aard. Dit zijn woorden van Jacobus de Meyere die hij neer-
schreef in 1531. Oost-Vlaanderen telt 16 beiaarden: Aalst (belïortè, Den-
dermonde (belfort). Gent (belfort). Geraardsbergen (kerk). Haaltert
(kerk). Herzele (gemeentehuis). Lokeren (kerk). Mèspelare (kerk). Ne-
derbrakel (kerk). Ninove (stadhuis). Oostakker-Lourdes (kerkj , Ouden-
aarde (Sint-Walburgakerk), Ronse (Sint-Hermeskerk), Sint-Niklaas (stad-
huis). Waarbeke (kerk) en Zottegem (kerk). Van elk dezer beiaarden
schrijft de auteur een boeiende historiek. vVe zijn hem dankbaar voor
zijn unieke bijdrage over deze tedere en zangere hartslagen van Vlaan-
deren .

.27) ALGEMEEN.
CAMIEL CLINCKAERT:
AAN DE OOSTELIJKE RAND VAN AALST. MOORSEL. MELDERT.
AFFLIGEM.
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen.
18' jg., 1968, nr 2, blz. 34-36. Vier illustr.

Summiere historiek van' twee gemeenten: Moorsel en Meldert. die nauw
verband hebben gehad met de nabijgelegen abdij van Affligem. Moorsel
heeft naam door zijn kasteel, zijn Sint-Gudulakapel; Meldert staat in toe--
ristische middens bekend door zijn vijver en het molenhuis (watermo-
len). een ontspanningsoord dat druk bezocht wordt.

28) ALGEMEEN.
J. VRANCKEN:
HET DOMEIN NIJVEL.
Eigen Schoon en De Brabander. 51' jg., nrs 7-8·9, 1968, blz. 341·362.

Tot het diets domein van Nijvel. of de prebende van Brabant. behoorden
in het Land van Aalst de kerken van Appelterre, Meerbeke en Ransbeek-
Sint-Antelinks. Te Iddergem en te Moerbeke-Geraardsbergen bezat het
kapittel van Nijvel gronden.

29) ALGEMEEN.
RV.d.L. :
ZOEKEN EN ZANTEN.
Oostvlaamsche Zanten. 43' jg., 1968, lUOS 34, blz. 82.

Zijn hier behandeld: volksgeneeskunde. remedie tegen kinkhoest ·te Zot-
tegem. volksbijgeloof en een gebed om op-tijd wakker te worden (Aatgern) .

30) ALGEMEEN.
RAYMOND DE MOL:
DE BOERENKRIJG.
Mededelingen van de Heemkundige Kring "au More. 1968, nr 4, blz. 31-38.

Een geschiedenis van de Boerenkrijg te Mere en te Erpe die op 23. 24 en
25 oktober 1798 een hoogtepunt kende.

31) ALGEl\mEN.
M. DAEM:
GROEI EN BLOEI VAN DE OOSTVLAAMSE REUZEN.
Oostvlaamsche Zanten. 43' jg., 1968, nrs 2-3, blz .. 50-66. Negen illustr.

Beschrijving van een elftal reuzen uit Oost-Vlaanderen, waarin onder an-
dere opstappen de reuzen van Aalst, Denderhoutem. Denderleeuw, Gavere,
Massemen en Nederename.
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32) AALST.
ELS WITTE:
DE REVOLUTIEDAGEN VAN 1830 TE AALST.
Handelingen der ~Iàatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te
Gent. Nieuwe reeks. Deel xxr, Gent 1967. blz. 221-250_

Het doel van deze studie is in hoofdzaak de diepte, de algemeenheid van
de opstandigheid onder de Aalsterse bevolking te peilen en er meteen de
faktoren in op te sporen die de graad van opstandigheid hebben b~paald
in de periode vóór de septemberdagen. Hoe stond het te Aalst met de
revolutionaire gezindheid? Om dit te kunnen meten beschikt de auteur
over drie criteria. Volgens prof. Dhondt liggen die vast in de volgende
aktiviteiten: het verdrijven van de Hollandse troepen, de akties van de
officiele instanties voor het bereiken van een scheuring tussen Noord- en
Zuid en ten laatste, iets van minder betekenis, het privé-initiatief van
opstand ondertekend door een aanzienlijk aantal burgers. Nauwgezet on-
derzoekt de auteur de drie criteria. Ze komt tot het besluit dat
slechts het derde criterium haar kan toelaten Aalst te klasseren onder
de opstandige steden. Het sterkst revolutionair te Aalst was de burger-
wacht. Dit korps van twee honderd man gold als de spil van opstandig-
heid. De verkiezingen van 20 september hebben dit klaar bewezen want
veruit de meeste stemmen gingen naar de leiders der revolutie. De beto-
ging van 14 september getuigt ook in die richting. Hiermede heeft de
auteur een quasi onbekend aspekt uit het politieke leven van Aalst tij-
dens de revolutieperiode van 1830 hel in het licht gesteld en een bizon-
dere bijdrage geleverd over het verleden van de stad.

33) AALST_
G. VAN SEVEREN:
DE SINT-MARTINUSKERK TE AALST.
Toerisme in Oost-Vlaanderen.Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen.
18' jg., nr 1, blz. 18-20.Twee illustr.

Bondige architektonische beschrijving van een der mooiste kerken uil
de Denderstreek.

Oostvlaamsche Zanten. 43' jg., 1968, nrs 3-4, bl, 84.
Onder de titel -Zegswijzen in verband met Jan de Lichte. geeft schrij-
ver ons enkele pittige volksuitdrukkingen, waarmede onverbeterlijke deug-
nieten met de vinger worden gewezen te Appelterre en omgeving.

34) APPELTERRE.
WILLY VANDER POORTEN:
ZOEKEN EN ZANTEN.

35) BERCHEM.
BERTEN DE KEYSER:
DE HEERLIJKHEID VAN BERCHEM-VLAANDEREN.
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Fcderatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen.
18' jg., 1968,nr 3, blz. 4749. Drie illustr.

Vooraleer de nodige toeristische indikaties te geven schetst de auteur
enkele historische bizonderheden van dit centraal gelegen dorp dat be-
langstelling verdient door zijn kasteel, zijn smpire-gemeentehuis met de
galerij van de vroegere botermarkt.
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36) ENM'IE.
N.N. HUYGHEBAERT:
EEN VALSE OORKONDEVAN GRAAF BOUDEWIJN V VOORDE ABDIJ
VAN ENAME. DE VGOGDIJREGELING VAN 1064.
Handelingen van de «Société d'Emulation». 1966, deel cm, aflevering 3-4.
Brugge 1967, blz. 178-196.

Graaf Boudewijn V van Vlaanderen zou aan de abdij van Ename twee
charters hebben afgeleverd: het stichtingscharter van 1063 en het zoge-
naamde charter der voogdijregeling van 1064. De auteur verwerpt de
argumentatie van L. Milis die het charter van 1064 als echt tracht te
bewijzen. Aan de hand van verschillende historische tegenbewijzen toont
hij de onechtheid van dit dokument aan.

37) ERPE.
PAUL STUYVER:
DE PASTOORS VAN ERPE.
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. 1968,nr 2, blz. 12-15.
Een illustr. - NI' 3, blz. 24..26.

Enkele lijnen biografie van de Erpse pastoors: Felix van de Putte (1864-
1903), Edmond van Butsel (1903-1913),Aloïs Vervaet (1913-1927),Emiel
Hemerijckx (1927-1942),Maurice Walraet (1942-1958) en G. van Crom-
brugghe (1958·). Volgt hierop de lijst van 26 onderpastoors van Erpe, te
beginnen van 1727 tot heden.

38) GERAARDSBERGEN.
ALBERT SCHREVER:
PERSOONSNAMEN TE GERAARDSBERGEN IN 1374 EN 1417. DEEL I.
GLOSSARIA.
Katholieke Universiteit Leuven. 1968. Gestencyleerde uitgave. 171 bladen,

Een licentiaatsverhandeling over de Geraardsbergse persoonsnamen in
1374 en 1417. Het eerste deel bevat twee alfabetische glossaria, het mate-
riaal van de thesis, nl. het glossarium 1374, persoonsnamen in een cijns-
boek uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, rekenkamer, nr. 45.282
en het glossarium 1417, uit dezelde rekenkamer, nr. 45.284.In het tweede
deel, dat kortelings verschijnt, volgt de verklaring van ongeveer 300 per-
soonsnamen, samen met enkele algemene beschouwingen over dit inte-
ressant materiaal. Voor naamkundigen en genealogen een bizonder dege-
lijke bron voor konsultatie.

39) GERAARDSBERGEN.
Dr. E. WARLOP:
DE HEREN VAN MOORSLEDE EN MOORSELE IN DE 12° EN 13°
EEUW.
Album Joseph Defbaere, Blz. 229-250.Rumbeke 1968.

~{(
In 1296 was Watier de Morselede ontvanger van het lardarium te Kor-
trijk. Hij stond bekend als vertrouwensman van de graven van Vlaan-
deren. Toen de koning van Engeland in 1297 in Vlaanderen verbleef, werd
hem de opdracht gegeven een gedeelte van de juwelen van de Engelse
koning over te brengen naar Geraardsbergen en Lessen.
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40) MERE.
J. DE VUYST:
KINDERSPELE TE MERE.
Mededelingen van de Îleemkundige Kring van Mere. 1968, ur 2, blz. 16-20
en nr. 3, blz. 27-28; m·. 4, blz. 37-38.

Achtereenvolgens worelen hier besproken: het achtereenschieten, geld-
schieten, putje-schieten, tap-schieten, meetje-schieten, boteren, toppen,
haantjen en poeljeken, de balspelen, cirkelspel, kaatsspelen, wallebakken,
hoepelen, reep-rijden, ezelke-sprrngen, haasje-over-springen, dijk-springen,
tuimelen, bikkelspel. werpen voor kernstenen. landkappen, steentje leg-
gen, verstopperke-piep, slingeren, titjen, doorsnijderke, katje-verlos en
neusdoeken.

41) MERE.
ALB. D'HOKER:
MEERSE LOTELINGEN ONDER DE REGERING VAN WILLEM 1.
Mededelingen van de Heemkundige Kring van l\'lere. 1968, nr. 2, blz .9-12;
nr. 3, blz. 21-23; nr. 4, blz. 29-30.

Opsomming van de lichting van de jaren 1817, 1819 ,1820, 1822.

42) MUNTE.
D. DE MOOR:
OP SPEURTOCHT TE MU TE.
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen.
18° jg., m· 1, blz. 12-14. Vijf Illustr,

-Het is opvallend hoe meer men naar het zuiden van onze provincie
gaat, hoe meer variatie men ontmoet in het landschap en hoe dichter de
onderscheiden steden en gemeenten liggen samengedrongen. Ik krijg zelfs
sterk de indruk dat de kleinste gemeenten doorgaans heel wat natuur-
schoon en toeristisch genot te bieden hebben», aldus de auteur bij de
aanvang van zijn betoog. Eindelijk eens een ernstig oog op onze kleine
gemeenten. In het zuiden van Oost-Vlaanderen liggen nog tientallen klei-
ne gemeenten met een nog onbeschreven rijkdom aan schoonheid en ge-
schiedenis.

In de eerste aflevering is er uitsluitend sprake van de eerste van Bellin-
ghens' op de gemeente Bellingen ca. 1220. De bijgaande stamboom van
het Huis Grimbergen op Asse en zijn verwantschap met het Huis Den-
dermonde en het Huis Bellinghen vernoemt Geraard van Grimbergen
(1190), heer van Ninove, gehuwd met Adelvia van Edingen, en Wouter,
heer van Ninove (1220), gehuwd met Agnes van Beveren.

43) NINOVE.
J. VAN BELLINGHEN :
DE TAK DER -VAN BELLINGHE S. OP ASSE. 1520.
Vlaamse Stam. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jg. V, 1968, nr. 1,
blz. 3-6.

',14) NINOVE.
Prof. Dr. WILLEM PEE:
Dr. H. VANGASSEN EN HET BRABANTS.
Brabant. Tweemaandelijks Tijdschrift van de Toeristische Federatie.
Brussel, 1968, nr. 5, blz. 15-19. Acht illustr.

Na de gebruikelijke biografische gegevens tekent de auteur een bondig
beeld van de verschillende taalaktiviteiten van onze voormalige voorzit-
ter van het Land van Aalst, bizonder wat het Brabants betreft.
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45) NINOVE.
LD.: IN MEMORIAMDl'. HENDRIK VANGASSE (1896-1968).
Eigen Schoon en De Brabander, 1968, nrs 3-4, bI. 176.

Een Memoriam gewijd aan onze vroegere voorzitter. Dr. Vangassen heeft
veel van zijn werk gepubliceerd niet in het Land van Dendermonde, zo-
als schrijver het verkeerd schrijft, maar wel in Het Land van Aalst.

46) NINOVE.
·T.J. GERRITS:
NIEUWE VONDSTEN OVER BRABA JTSE ORGELMAKERS (XVII-XIX
eeuw).
Eigen Schoon en De Brabander, 1968, nrs 1-2, blz. 56-87.
Egidius Le Bias bouwde in 1752 in de abdijkerk een nieuwe echo.

47) ONKERZELE.
WILLY VANDER POORTEN:
ZOEKEN EN ZANTEN.
Oostvlaamsene Zanten. 43° jg., 1968, nrs 3-4, bI. 83.
Enkele lijnen over de zoektocht naar de schat van Jan de Lichte in het
Raspaillebos dat ook op Onkerzele ligt.

48) PAULATEM.
G. HELLEBAUT:
VAN DE WIEG TOT HET GRAF TE PAULATEM. FOLKLORE TE
PAULATEM IN VERBAND MET DE LEVENSLOOP.
Oostvlaamsche Zanten. 43°jg., nr 1, blz. 14-23.Een illustr.
Pittige uiteenzetting van het oude volksleven en volksgbruiken bij ge-
boorte, doop, kinderjaren, liefde en huwelijk, dood en begrafenis. We
hopen nog soortgelijke publikaties te kunnen lezen en we durven onze
folkloristen vragen nu meer dan ooit ons oud volksleven op papier vast
te leggen, anders zal onze stormende tijd dit alles voor eeuwig doen ver-
geten.

49) SINT-IUAR!A-OUDENHOVE.
RENAAT VAN DER LI DEN:
EEN ONBEKENDE BEDEVAARTPRENT VAN SINT-HUBERTUS TE
SINT-MARIA-OUDENHOVE.
Oostvlaamsche Zanten. 43° jg., 1968, nrs 3-4, blz. 71-77.Een illustr.
Sint-Maria-Oudenhove had vroegertijd een veemarkt en kende toen ook
een levendige verering van Sint-Hubertus. Thans behoort dit alles tot het
verleden. Bij dhr. L. Marquet te Spa ontdekte de auteur een bedevaart-
vaantje van Sint-Hubertus van Sint-Maria-Oudenhove, wat tot heden on-
bekend was gebleven. Hij ontleedt de historiek van de bedevaartplaats
en geeft authentieke stukken betreffende de broederschap of confrerie.

50) WOUBRECHTEGEM.
J. VAN TWEMBEKE:
DE AFSTAMMELI GEN VAN FRANS DE POTTER.
Vlaamsche Stam. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jg. IV, 1968, nr. 3,
blz. 250-255.
In de lijst van nakomelingen van deze Vlaamse volkskundige en histo-
ricus noteren we De Potter Fernande, Françoise, Leonie, geboren te Gent
18.11.1897,overleden te Gent 16.11.1966,te Gent gehuwd op 20.8.1921met
De Graeve Robert, François, geboren te Woubrechtegem op 30.6.1898.
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51) ZOTTEGEM.
A. SCHAUTTEET:
HET EGMONTJAAR TE ZOTTEGEM.
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen.
18° jg., 1968, nr. 1, blz. 15-16.Twee illustr.

Op 5 mei 1568 had te Brussel op de Grote Markt de onthoofding plaats
van Lamoraal, graaf van Egmont, heer van Zottegem. De Egmontstede
die de grafkelder met zijn stoffelijke resten bewaart, alsmede zijn kas-
teel, herdacht in juni j.l. dit tragisch gebeuren.

52) ZOTTEGEM.
A. SCHAUTTEET:
EGMONTHERDENKING TE ZOTTGEM.
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen.
18° jg., 1968, W'. 3, blz. 62-63.Twee illustr.

GOTTEM a/Leie. Valère GAUBLOMME.

~~':
Kort relaas van het verleden van het Egmontmonument en van de sar-
cophaag. Ook een summier programma van de Egmontherdenking in juni
1968.

VECHTERSFAMILIE TE HAALTERT
4.4.1699.

Pieter d'Haese d'oude en zijn vrouw Pieternelle Recole, evenals
Pauwel, Joos, Pieter en Frans d'Haese, hun zonen, allen in de ge-
vangenis, reeds verschenen voor het leenhof van de Schuivink te
Haaltert, werden opgeroepen naar Gent op 17.10.1697, gezien zij hun
schapen hebben laten grazen, onder de hoede van hun zoon Frans
en de schaper Jan de Feyter, «over de velden, cauters ende landen
van andere lieden» die hierdoor in 1695 grote schade leden «door het
afweyden van broeckcooren, claeveren, sloorcooren ende andere
vruchten», terwijl Pauwel, Joos en Pieter lieten de paarden en koeien
van hun vader lopen «inde weijden, in de claeveren, groene haever
ende ghersinghen van andere lieden soo by daeghe als bij nachte»,
waarbij zij de personen, die zulks wilden beletten of aanklagen, be-
ledigden «vloeckende ende swerende selfs met dreyghementenende
sombijts oock met slaeghen en ghewelt». Dit had een algemene aan-
klacht tot gevolg. Pieter dreef het zover van op 14 september 1687,
dag van de jaarmarkt te Ninove, toen hij nog pachter was van het
neerhof van de abdij, in een herberg met «eenen brander» naar Jan
Antheunis te smijten, die hij zwaar trof aan de arm, waarna hij hem
met een pistool bedreigde; tevens wordt Pieter beschuldigd in de
avond van 3 februari 1692, toen hij op zijn hof een dode hen vond,
waarvoor hij de familie Jan van den Bruele (zijn gebuur) verant-
woordelijk stelde, deze met «grausaeme vloecken ende sweren» be-
dreigde neer te schieten zo hij dierf buiten komen; op 16 mei 1695
sloeg hij met een «coehooren» Jan de Saedeleer die hem had durven
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afhogen bij een verpachting' «van twee waeghens tot het vervoeren
van bagage van syn hoogheyt» in de Vierschaar; op 1 oktober 1695
sloeg hij Gabriel van de Vijvere, die bij het voorbijrijden met een
kar «gelaeden met vluchtgoet» een paar hopstaken had gebroken,
met een hopstaak zodat deze in stukken brak terwijl Gabriel inmid-
dels op de vlucht sloeg; op 13 oktober 1695, wanneer de pachter van
het hof ter Heyden, Adriaan van der Meulen, de koeien van beschul-'
digde uit: zijn «sloorcooren» dreef, kwam deze met zijn zonen Päu-
wel en J oannes, ieder met «een roer» bij voorn. Adriaen, naar wie
Pauwel schoot; inmiddels riep de vrouw van Adriaen van op de zol-
der om hulp; voordien hadden Pieter d'Haese en zijn vrouw reeds
Adriaen van der Meulen bedreigd. Verder heeft hij nog verschillende
andere personen bedreigd en o.m. «de kercke van Aeltert te doen
plunderen ende pilleren door de fourageurs»; in de zomer 1695 sloeg
Pauwel d'Haese Marten Mullem met de vuist ten bloede in het: aan-
gezicht en daarna met een graanmaat op de rug; de zoon Joos sloeg
4 à 5 jaar geleden te Aspelare met zijn schapersstok op het hoofd
van Gillis van Haghe; dezelfde Joos deed in mei 1695 Frans Coppens
door zijn honden aanvallen, wanneer hij de schaapskudde van zijn
groene haver weerdde, en gaf hem slaag met zijn schapersstok; Pie-
ter en Frans d'Haese zijn ook nog verdacht van «andere moetwil-
licheden» tegenover Adriaen van der Meulen, Jan Troch, Adriaen
de Paepe en andere; Joos en Pieter dreigden herhaaldelijk «de plaet-
se van Haeltert ende diversche huysen in brant te steken» zo hun
vader zijn proces verloor.

De familie d'Haese voorn. zat gevangen te Aalst, Geraardsbergen
en Gent; als verzachtende omstandigheden worden in aanmerking ge-
nomen «de langhe detentie» en «de langhe en costelycke procedu-
ren»; de v.ader wordt verplicht op zijn knieën vergiffenis te vragen,
terwijl Pauwel uit het land wordt verbannen voor 10 jaar en Joos
voor vijf jaar; de echtgenote, Pieter en Jan zijn voldoende gestraft
met het langdurig voorarrest + proceskosten. p. 192 rO

- 195r".

HULPVERLENING AAN INWONERS ONDEH
VIJANDELIJKE BEZETTING

4.2.1695.
Pieter Matroye van Zulzeke wordt veroordeeld tot 150 gulden boe-

te om gedurende de winter 1693 verscheidene malen meel verkocht
te hebben aan inwoners van Ronse, dat door de vijand was bezet en
door andere personen graan te hebben doen voeren naar Ronse +
de proceskosten. p. 179.

OPSTAND TEGEN DE POLITIE TE HERMELGEM
17.2.1680.

Hendrik Callaert en Frans Solewijn, beide van Hermelgem, wer-
den, wegens «resistentie ende excessen» veroordeeld de eerste tot
150 gulden boete, de tweede tot 100 gulden en daarbij werden zij voor
de tijd van 3 maanden verbannen uit het Land van Gaver + proces-
kosten. 81 VOo
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GEBURENTWIST TE SEMMERZAKE
21.3.1671

Philips Vermeeren fs Jans, 48 jaar oud, en Jan Sorgeloose fs. Pie-
ters, 30 jaar oud, beide landslieden te Semmerzake, stuurden rond
2 uur in de namiddag, op 14 september 1669 tegen Louys Spanoghe,
die werklieden had gestuurd om zijn meersen «te begrachten ende
bevrijden", «een groote troupe van vrauwen ende kinderen voorsien
met stocken, spinrocken ende hoorne (onder dewelcke uwe vrauwen
ooc sijn geweest d'eene met eenen stock inde hand ende d andere
met eenen spinrocke), dewelcke met ghewelt door de grachten heb-
ben begheven op de voors. meerschen daeroppe was staende de voors.
Spanhoghe ende roepende moort bal..;» en sloegen hem, trokken zijn
hoed, kraag en kousenbanden af. Daarop kwam Philips Vermeeren
met «eene furcke» en Jan Sorgeloose met «een roer", die riepen
«smyt den schelm doot», «Wacht, wacht waer is den weerwulf.: ick
sal hem dootschieten», waardoor de vrouwen nog driester werden.

De mannen worden veroordeeld om blootshoofd, op hun knieën,
voor het hof vergiffenis te vragen en worden voor 3 jaar uit Semrner-
zake «en twee mijlen van daer» gebannen, en van binnen de 24 u. het
dorp te verlaten + de proceskosten. 2 VO- 3'vO.

HOUTDIEFSTAL EN GEWELD
16.2.1692.

Jan Verbught fs Adriaen, van Munte, die een proces opliep van
de officier van Munte, wanneer hij hout aan het kappen was in de
bossen van Sint-Baafs, ging de officier woedend te lijf, ontnam hem
zijn «vorcke» en wierp hem ten gronde «niet sonder groote ende ve-
hemente suspicie van deselven officier thebben gheslaeghen ende
qualyck ghetracteert», daarbij heeft hij ook, zowel groen als droog
hout gekapt in andere bossen.

Hij wordt veroordeeld om gedurende zes jaren te dienen in het
ruiterij regiment van graaf Egmont en hiervan om de 6 maand een
bewijs van de kolonel of kommandant van dit regiment voor te leg-
gen aan het hof; daarbij dient hij zich te onthouden van lasterlijke
woorden of geweld tegenover de officier Gerard de Schoenmaeker.

149 r., VOo

WEERSTAND AAN DE MEIER TE AALST
1.7.1690.

Frans Coppens, wonende te Aalst, wordt veroordeeld tot 60 gulden
boete «ter eausen van sijnen wederspannicheyt ende onghewilliche-
de" tegenover de meier van Aalst, in de uitoefening van zijn ambt +
proceskosten. 143v., 144 i".

(Ra. Gent: fonds Raad van Vlaanderen, Register van Criminele Sententies,
nr. 8595).

J.d.B.
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INHOUDSTAFEL 1968

W. BRAECKMAN:
Het hof ten Dale van de Gentse Sint-Pietersabdij te
Hillegem

M. CORNELIS:
Buitenpoortersboeken van Geraardsbergen (vervolg)

Fr. COUCK:
Buitenpoorters van Aalst (1552-1596): Lede

Fr. COURTEAUX:
Boekbespreking

J. DE BROUWER:
Gevonden goudstukken te Semmerzake
Verspreiden van verboden munten
Machtsmisbruik te Melden
Vechtjassen te Herzele
Vechtersbaas te Melle
Gebannen uit het Land van Zottegem
Opstand tegen de openbare macht
Smokkelaars te Berchem gesnapt
Brandewijnstoker in overtreding
Van straffe koffie gesproken
Vechtersfamilie te Haaltert
Hulpverlening aan inwoners onder vijandelijke bezitting
Opstand tegen de politie te Hermelgem
Geburentwist te Semmerzake
Houtdiefstal en geweld
Weerstand aan de meier te Aalst

S. DE LANGE:
Geraardsbergen. Historische gegevens met betrekking tot
het taalgebruik. Evolutie hierin

V. GAUBLOMME:
Onze bibliografie

P. KLUYSKENS:
Frans de Potter, de mens, de historicus

J. PIETERS:
Het asielrecht in het Land van Aalst
Naar een verklaring van de bijnaam ede Witvoeten van
Aalst.

A. RUBBENS:
Stephanus-Modestus Glorieux en de parochie Smetlede

MEDEDELINGEN:

23

133

1

nr. 4, II

22
47

123
123
124
124
269
275
275
279
290
291
291
292
292
292

49

125, 280

117

270

276

257

nrs. 2 en 3: II, III
nrs. 4 en 5: Ir, III
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ANALITISCHE TAFEL,
-:

nffiLIOGRAFIE : 125, 280

GESCHIEDENIS : Godsdienstige:
. Smetlede 257

Ekonomische :
Hillegem 23

Rechterlijke:
Asielrecht 270
Aalst - 47, 279, 292
Berchem 275
Haaltert 290
Hermelgem 291
Herzele 123
Melden 123
Melle 124
Munte 292
Nukerke 275
Rozebeke 269
Semmerzake 22, 2~2
Zottegem 124
Zulzeke 291

Taalkundige' :
Geraardsbergen 49

Volkskunde :
Aalst 276

F1U1ILIEKUNDE: Buitenpoorters van Aalst: Lede 1
Bultenpootars van Geraardsbergen 133
De Potter Frans 117
Glorieux Stephanus Modestus 257

REGISTER VAN DE PLAATSNAMEN
AALST: 47, 270, 276, 279, 292
BERCHEM: 275
DE PINTE: 117
EDELARE : 133
EDINGEN: 135
EINE: 136

EKE: 136
EKSAARDE: 136
ELENE: 136
ELLEZELLES: 138
ELST: 139
ENAME: 145
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KLUYSE: 147
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E:8.0NDEGEM,: 151
ÉRPE: 156
ER:\IiTETEGÈM: 160
ES'CANAFLES: 168
ETlkHOVE: 168
EVERBEEK : 175
EVERGEM : ,176
FORVILLE: 176
FRASNES: 176
GALMAARDEN: 177
GAVERE : 178
GELLINGEN: 181
GENT: 181
GENTBRUGGE : 181
GERAARDSBERGEN: 49, 183
GHOY (Lessen): 186
GIJZEGEM: 187
GIJZENZELE: 190
GODVEERDEGEM : 191
GONTRODE: 194
GOOIK: 195
GOTTIGNIES: 196
GRANDMETZ: 196
GREMBERGEN: 196
GRIMMINGEN: 197
GROTENBERGE : 200
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BAMME':' 212 -
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HE;L,LEBECQ: 216 '
HEMELYEERD,EGEM: 216
HERèiIÏES: 219'
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:HERDERSEM: 219
HERFELINGEN: 221
HERMELGEM: 291
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Mededelng
Het «Land van Aalst» verheugt zich om en wenst een harte-

lijk proficiat aan de heer S. DE LANGE, die zijn bijdrage over
«Geraardsbergen», die verscheen in nrs. 2 en 3, 1968,met een aan-
moedigingsprijs voor Geschiedenis 1968van de Provincie Oost-Vlaan-
deren zag bekroond.

De Redaktie.

GEACHT MEDELID,

Hiermee ontvangt U het laatste nummer van onze twintigste
jaargang. In de loop van 1968werd U, naast lezenwaardige geschied-
kundige bijdragen, het vervolg geschonken van de tijst van de Bui-
tenpoorters van Geraardsbergen. Een hapje voor de speurders naar
hun familieboom! Vele zullen met spijt vaststellen dat hun dorp er
nog niet bij was. Geduld! Dat komt wel! VOOT volgend jaar ligt o.m,
ook reeds een bijdrage klaar over de Pauselijke Zouaven en geschied-
kundige bijdragen over gemeenten uit de Vlaamse Ardennen.

Daarom durft de Heemkundige Ver:eniging «Het Land van
Aalst» niet slechts rekenen op uw verdere trouw, maar zelfs op uw
steun om nieuwe leden aan te werven. Zij zijn er nodig!

Gellef dan ook ONVERWIJLD uw hijdeage te storten op de
postrekening «Het Land van Aalst», nr. 5869.11,bij voorkeur als
erelid (500 fr.) of steunend lid (200 fr.), ten minste als lid (140 fr.).
Stel dit niet uit! Zo spaart U ons werk en moeite. Dank U !

De Redàktie.
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