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Historische gegevens met betrekking tot,
- het taalgebruik
Everbeek is een door en door Vlaamse gemeente, tot voor de vastlegging yan de taalgrens (1 september 1963) gelegen in het noorden
van de provincie Henegouwen (1). Het behoorde tot dusver tot het
bestuurlijk arrondissement Ath (onder het Ancien Regim,e: graafschap Henegouwen, kastelenij Ath), tot het gerechtelijk arrondissement Doornik en tot het kanton Vloesberg, thans tot het bestuurlijk
en gerechtelijk arrondissement Oudenaarde en tot het kanton Nederbrakel. -Op kerkelijk gebied is de parochie overgegaan van het bisdom 'Doornik, dekenij Elzele naar het bisdom Gent, dekenij Nederbrakel.
Deze gemeente heeft thans nog een bevolking van slechts ongeveer
1850 inwoners (2) - meestal kleine landbouwers - op een oppervlakte van 1.349ha., hetzij gemiddeld 160inwoners per km2. Ze grenst
ten noorden aan de Oostvlaamse gemeenten Opbrakel, Nederbrakel
en Parike, ten oosten aan de Oostvlaamse gemeente Zarlardinge, ten
zuiden aan de Henegouwse gemeente Ghoy en ten westen aan het
Henegouwse Vloesberg .
.(1) Het Vlaams karakter van deze gemeente wordt ook bevestigd door M.A.
Arnould, in de inleiding van zijn monumentale studie over de haardtellingen in Henegouwen, waar hij de grenzen van Henegouwen, o.a. de
taalgrens bespreekt: -Mais à la différence de ce duché [Brabant] oü les
par Iers germaniques prédominaient, le Hainaut était - à part une bonne
quinzaine de localités (1) - un pays de langue romane. La frontière
Jingufstique germano-romane le séparait, à peu de chose près, de son autre veisin du nord: le comté de Flandre. [voetnoot (1) :] Etaient thioises
les Iocalltés suivantes du comté de Hainaut. Entièrement : Everbecq, Biévène, St-Pierre-Cappelle, Enghien, Hérinnes, Gammerages, Thollembeek,
Vollezeel,_ Oetinghen, Herffelinghen, Hautecroix, Castre, Pepinghen, Bellinghen, Hal et Lembecq. Partiellement: Ellezelles, Acren-St-Mar tin, Marcq,
et Petit-Enghien.> (M.A. Arnould, Les dénornbrements de foyers dans Ie
comté de Hainaut [XIVe-XVIe siècle], p. 3-4): - Ook Kurth was, steunend op de toponymie (zie verder, p. 253,), deze mening toegedaan
(La Frontière Iingnisttque en Belgtque, p. 160-61).
(2) «La population s'élevait à 3.200 en 1794, à 4.408 en 1830 et à -3.096 en
1907.>,(G. Decarnps, Les communes de l'arrondissement d'Ath" p. 97) • .'
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TOPONYMIE
Hoe werd de naam Everbeek vroeger geschreven ?
Gijsseling noteerde in zijn Toponymisch Woordenboek volgende
schrijfwijzen : «Euersbeke, 11e kop. midden 11e, G LT 96 v"; 3e kwart
12e kop. rond 1177, G E 3, 124; 1217, G SP - Eurebecca, 0050-80),
Walcourt N Wc 1. - Evrebech, 1119, Kamerijk, foto Louant Dict. Euresbecca, 1138 kop. rond 1300, L12H1 n" 47. - Euersbeka, 3e kwart
12e kop. rond 1177, G E 3, 123. - Euersbeca, 3e kwart 12e kop. rond
1177, ib. 120. - Euerbieke, 1219, Kamerij, G E. - Euersebecca, 1222,
G SA.» (3).
Decarnps van zijn kant gaf in Les communes de l'arrondissement
d'Ath volgende vormen: «Les chartes des abbayes de Saint-Amand,
de Saint-Ghislain et de Saint-Martin nous ont fourni les formes suivantes: Evrebech et Evrebiech en 1118, Evresbecca en 1136, Everbiecq en 1186, Evrebeke en 1230-1268; plus tard, on trouve Evierbeke,
Eversbeke, Evrebiecq, etc.» (4).
Slechts een paar oude vormen (met duidelijke vermelding van de
bron) komen voor bij Chotin:
.
«1118 .. Evrebech, bref du pape Gelase II
" - Evrebiech, chrono de Saint-Ghislain
1186 - Everbiecq, id. et Jacques De Guyse.» (5).
Carnoy tenslotte vermeldt slechts de vorm Evrebeke (1230), terwijl hij in zijn 1e uitgave een vorm Eversbere van 1160 gaf .. In beide
gevallen verwijst hij naar Mansion, Voornaamste Bestanddelenuden
Vlaamsche Plaatsnamen. 1935 (6).
Volledigheidshalve vermelden we hier nog de vormen die voorkomen in· een paar werkjes van De Meyer. Vooreerst in Z.E..Beer.Jan
Frans Hoevenaerts : «Deze parochie is zeer oud. Vandaar.de verschillende schrijfwijzen van haar naam: Evrebiech (1118), Evreshecq
(1136), Everbiecq (1186), Evrebeke (1230), enz. De Walen schrijven
Everbeoq. In het vlaams is het Everbeek (beek van de. ever).s (7).
In Everbeek. Folklore en andere volksgebruiken geeft hij sommige
andere schrijfwijzen bij bovengenoemde data: «Evrebercq en Evrebiech (1118), E'vresbeca (136), Everbiecq (1186), Evrebeke (1230),

enz.»

(8).

(3,) M. Gijsseling, Toponymisch Woordenboek, p. 343.
(4) G. Decamps, Les communes de ·l'arrondissement d'Ath, p. 95:
(5) A.·G. Chotin, Etudes étymologiques et archéologiques,
p. 98. - Zelfde
gegevens bij H. Cosijns, Everbeek, een Vlaams dorp in Henegouwen, p.
216. In het eerste van een reeks niet ondertekende artikels over Everbeke, verschenen in De Beiaard van 13-12·1930, vermeldt de auteur .juist
dezelfde bronnen maar vervormt de spelling van 1118 respectlevelijk tot
Everbeek en Evrebieck.
(6) A. Carnoy, Qrigines des noms des communes de Belgique, p. 201, .en Dietionnaire ét ymologtque, p. 173.
(7) P. De Meyer, Z.E.H. Jan Frans Hoevenaerts. p. l.
(8): P. De Meyer, Everbeek. Folklore en andere volksgebruiken; p. 55.,
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Alle auteurs zijn het er over eens, dat de naam Everbeek een
Vlaamse oorsprong heeft, nl. beek (9) van de ever(s). De streek is
ook nu nog zeer bebost en de everzwijnen blijken er vroeger hun
schuilplaats gehad te hebben. Daarenboven wordt de gemeente heden ten dage nog bevloeid door een kleine waterloop die tussen Geraardsbergen en Overboelare in de Dender uitmondt (0).
Zoals de naam van het dorp zelf, zijn praktisch alle toponiemen
van Germaanse oorsprong.
.
Volgende gehuchten vinden we bij Vandermaelen vermeld: Buystenberg. Breeds-traet L!], Cleye, Cloître, Creemenstraat,
Feyle, Hemelrijk, Maytereye, Maendag, Jehudewe, Hooybosch, Cappelen, Cardenuyt, Nieuport, Plaetsbecke, Reeke, Reep-Cleye, Prieen [blijkbaar
een verschrijving voor Priem], Sablon, Steeneplain, Trimpont, Tae,
melbroeck, Terbeken, Ten-Berge, Yveloot (Ll ).
Veel vollediger is het Dictionnaire encycIopéclique van A. Jourdain
en L. Van Stalle: Bergstraat, Breedstraat, Cardenuit, Chapelle, Cloître, Creemerstraat, Donkerstraat, Feite, Haye, Hemelrijk, Hoobosch,
Klaye, Kroonstraat, Lobé, Maandag, Meuterye, Molenhoek, Niepouorte [!], Pevenage, Place, Plaetsbeek, Plankkauter, Poerensberg, Priem,
Recke, Reep, Rivieren, Sablon, Schudewe, Spineele, Stechelmandries, Steenberg, Steeneplein;
Steenstraat,
Terbiest,
Tamelbroek,
Terbeken, Terdutsen, Terkleppe, Tiepjap, Trimpont, Vlierput (2).
Even uitvoerig is het Nouveau DictionnaÏre van Guyot: Biest,
Cardenuit, Donckerstraat,
Plankauter,
Plaatsbeke, Prime, Peperendaele, Meutereye, Kroonstraat,
Hoobosch, Steenepleyn,
Maandag,
. Poerensberg, Haye, Bergstraat, Tiep-tiap, Trimpont, Pevenage, Reeke, Feyte, Kreemerstraat,
Breedstraat, Chapelle, Cloître, Hemelrijck,
(9) Volgens J. Tanghe echter zou het niet -beek- zijn maar -berg-, zoals
Vloesberg: -Notons que "becq", dans Everbecq ne signifie pas ruisseau,
mais constitue, comme dans Flobecq, une transformation de "bere",
"berg"
mant •. Als bewijs haalt hij dan volgende oude vormen aan:
-1129, "Everberge"; 1160, "Eversbere"; 1283, "Eversberge"; 1600, "Eversbeke".» (Toponymie de F'lobecq, in Le Postillon van 17 nov. 1934).
(10) A.·G. Chotin, Etudes étymologiques et archéologtques, p. 98; G. Decamps,
Les COnll111meS
de I'arrondissement d'Ath, p. 95; An., Everbeke, in De
Beiaard, 13 dec. 1930; A. Carnoy, Origines des noms des communes de
Belgique, p. 201; M. Gijsseling, Toponymisch Woordenboek, p. 343
(-Germ. eburas, gen. bij ebura-m. "ever" + baki-m. "beek".v.
Zoals van Vleesberg (zie aldaar) en talrijke andere «becqs- en -beek.namen tracht G. Dramaix ten onrechte ook van Everbeek een Romaanse
verklaring te geven: -Pour Everbecq, si j'ai traduit ever par aversus
(derrière la chapelle) , c'est que ce mot convient bien à la situation d'
Everbecq, situé au delà de Flobecq et -derrière- le hameau d'Aubecq.
Mais on pourrait aussi bien traduire -Aversus- par -postérteur-, càd.
qui a été construit après. Pourtant -everto. (chapelle abattue) semble
mieux correspondre à la disparation systématique des sanctuaires romains sous la poussée chrétienne.. (Etudes toponymique préparatoire
à des recherches archéologtques, p. 7-8).
(11) Ph. Vander Maelen, Dictionnaire de la province de Hainaut, p. 174-75.
(12) A. Jourdain et L. Van Stalle, Dictionnaire encyclopêdique de gêographie
histor-ique du royaume de Belgiqne, I, p. 372-73.
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Klaye, Lobé, Molenhoek, Nieupoort, Reep, Rivieren, Sablon, Spineele, Stechelmandries,
Schudewe, Steenberg, Tamelbroeck, Terbeken,
Terkleppe, Terdutsen, Ten-Berge, Yveloot (13).
Het Modern Woordenboek van Houet geeft nog een vijftal niet
vermelde plaatsnamen:
Boven Kwartier,
Buitenberg,
De Kapelle
Kouter, Nijveroot, Kordemuit (vgl. Cardenuit bij Jourdain-Van Stalle
en Guyot) (14):
In de reeds aangehaalde artikelenreeks
over Everbeek verschenen
in He Beiaard komt nog volgende lijst voor: Bergstraat, Biest, Breedstraat, Kreemerstraat,
Hemelrijk,
Hoogbosch, Donkerstraat,
Haye,
Gardenuyt, Kapellen, Klooster, Kleye, Kroonstraat, Maendag, Molenhoek, Nieuwpoort, Steenplein (want de Romeinsche steenweg liep
dwars door dit gehucht), Steenberg, Tamelbroek (lees Hamelbroek),
Plaatsbeek. Priem, Plankkouter,
Reep, Spineele, Vlierput, Terbeken,
Ter Dutsen, Ter Kleppe, Ter Walle Molen (15) .
. Chotin geeft terzelfdertijd
de vertaling van een aantal dezer gehuchten : «Hameaux. Leurs noms appartiennent,
pour la plu part, à la
langue flamande, nous allons en donner la traduction:
Bergstraat,
hameau du mont; Breedstraet, large rue; Creemerstraet,
hameau ou
rue des boutiquiers;
Hemelrijk,
paradis;
Hoogbosch, haut bois;
Donckerstraet,
le hameau sombre; haye, bois ordinairement
faisant
limite. Gardenuyt, en dehors des jardins; chapelle (16), cloître. Klaye,
hameau arquilleux; Kroonstraet ,rue de la Courenne. Lobé, nom de
ferme. Maendag, hameau oü l'on chöme le lundi; moulin (17); molenhoek, hameau du moulin; Nieuport, mot emprunté à la géographie
(18). Steenpleyn, plaine du sten ou chaussée, car la chaussée des Romains traversait ce hameau; Steenstraet, la chaussée romaine; Steenberg, mont de la chaussée romaine; c'est.à-dire près duquel elle passait; Tamelbroeck, le mot est altéré dans son orthographe teutonique,
lisez het hamelbroek, le marais du village; la place; plaetsbeck, le
ruisseau de la place; plankkauter,
la couture du ponceau; Reep, le
rivage; Spineele, l'épinaie; Vlierput, l'étang des sureaux; Terbeken,
le ruisseau; Ter dutsen, la glandée, ter kleppe, la roche.» (19)_
Een zeer gedetailleerde
lijst van alle plaatsnamen
- beken, gehuchten, straten, bossen, velden, weiden, hoeven en molens - soms
met een korte verklaring, vaak met de datum waarop ze voorkomen
of met de evolutie in de spelling vinden we in Les eonununes de
l'arrondissement
d' Ath van Decarnps : «Le territoire d'Everbecq [...]
est arrosé par deux ruisseaux : le Rieu, Molenbeek ou Meulebeeq ou
ruisseau du moulin, qui a ses sourees à Flobecq puis se jette dans la
(13) Fr. Guyot, Nouveau Dictionnaire des communes, hameaux, etc., p. 123.
(14) A. Rouet, Modern Woordenboek der Belgische gemeenten, p. 310_
(Hij) An., Everbeke in De Beiaard, 13 dec. 1930.
(16) Tn de Ie uitgave: KapelJe, la Petite-Chapelle.
(17) In de Le uitgave: Meulerije, Moulin, office à moudre.
(18) In de 1e uitgave: Nieuporte, NouveIle porte.
(19)-A.-G. Chotin, Etudes étymologiques et archéologiques (1868), p. 98-99. In zijn eerste overigens minder uitvoerige uitgave van: 1857, kwamen
nog twee gehuchten voor, nl. Buitenberg, au dehors du Ment en Sablon.
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Dendre à Grammont, et le ruisseau de Binche ou de Biesen
prenant sa souree dans la commune (20).

(jones)

La population est dispersée sur toute l'étendue du village. On y
compte plus de cinquante, hameaux dont les noms sont presque tous
flamands, mais beaucoup se rencontrent
en français dans les documents anciens, le greffe scabinal notamment, dont les actes sont presque tous rédigés en français ..
Voici une énumération de ces hameaux: Bergstraat, rue du Mont.
Boven Kwartier ou Quartier, le canton ou quartier d'en haut, du dessus. Breedstraat, la rue ou la place large; toutefois, ce mot est écrit
aussi Breestraete, Breenstraete et Bremstrate (rue des genêts ?).
Buystenber g (1653) et Buystenbosch, Bustembos. Bustembols (502),
peut-être le mont ou le bois en avant, au-delà (buiten) du centre du
village. Cardenuit que Chotin change en Gardenuyt, c'est-à-dire "en
dehors des jardins", ce qui est le cas pour eet écart, mais il est à
remarquer qu'on trouve Cardeneu, Cardement, Cardenuict, Cardenoît;
ce dernier mot roman signifie la chardonnière,
l'endroit abondant en
chardons. Chapelle, Cape1le ou Kapelle indique une aneienne chapelette ou existait un bénéfice cantuaire sécularisé qui n'a été aboli
qu'en 1793. Le Cloître, Clooster (1576) semblerait indiquer l'existence
en ce lieu d'un couvent ou les possessions d'une institution religieuse;
il y a bien à Everbecq un monastère de religieuses franciscaines, mais
il est de fondation très moderne. Creemerstraet,
Kremerstraete,
Cremerstraete, c'est la rue de la boutique, des boutiques, du graissier ou
de l'épicier. Donekerstraat,
rue sombre, obscure ou très ombragée
(21). Eyk, Ter Eect, Ter Yeeken, au chêne, aux chênes, répondant
à Quesnoit. Feite, Feyt en roman Fayt, les hêtres. Hage ou Hagen
dit aussi Les Hayes. Hemelrijck, le Paradis, qui signifie tantöt le eimetière des bêtes, tantöt un endroit agréable, pittoresque. Hoobosch,
Hoobosket (1504), Hoogbosch (1596), c'est-à-dire le Haut Bois, le Bois
d'en haut.
Klay, Cleye, Op de Claye (586), terre argileuse, argillière. Kroonstraat, rue de la Couronne, enseigne d'auberge que l'on rencontrait
dans quantité de villages. Maendag, littéralement
lundi, sans doute
le nom d'une ferme oü l'on ne travaillait guère ce jour. Manterie dit
aneiennement
Mutteyren (493), Menterve (504), Mu·ytterie (1576),
Mentryée. Moulin, Meulenhoek, hameau du Moulin.Nieupoort,
Nit~poorte, Nieweporte est traduit en 1502 par hameau du Noefpret, bien
qu'en flamand ce mot signifie plutot "nouvelle porte". Nyveloot
(1559), Niveloit (1514); seraiLce le Nivelloit? Pevenage ou Puvinage
(506), nom de lieu roman qui se rencontre dans presque tous les villages de la région. La Place. Plaetsbeck, le ruisseau de la place. Plankkauter ou couture de la planque, de la planquette
(052). Poerens(20) Zie ook Ph. Vander Maelen, Dictionnaire de la province de Hainaut, p.
174-75;E. De Seyn, Geschied. en aardrijkskundig woordenboek, p. 394.
(21) Zie J. de Brouwer, Toponiemen te Erembodegem, s.v. Donkerstraat :
<"Mnl. doncker in de zin van straat zonder vaste ligging, die in vroegere
tijden verlegd kon worden over de braakliggende akkers van de drie.
jarige wisselbouw." (J. Lindemans : Beersel, nr. 63) s ,

berg, mot mi-roman mi-flamand; il est traduit en 1576 par "montagne
des poures (pauvres)". Priem ou Prim, en flamand c'est un instrument aigu, poignard ou poinçon?
Recke ou Reck, une herse?
keep, le rivage. Rivieren, Ter Rivier, traduit A Rivière (1514).
Sablon en Ilamand ' Op den Savele (1550); c'est la sablonnière ou
l'endroit sablonneux. Schudewe, c'est le nom d'une vieille famille
d'Everbecq. Sottenière,
Ter Sotternye (1602), l'endroit des sots ou
l'entreprise folIe. Spinee1e, Espeneel ou Espenele, traduetion du mot
Epinette, la petite épine. Steehelmandris.
Steenberg. Steenpleyn et
Steenstraat. Ces trois derniers noms signifient la montagne, la plaine
et la rue de Ja pièrre ou de la chaussée. Tamelsbroeck, qui est peutêtre l'abréviation de Het ou T'Hamelsbroeck, le marais du hameau.
Ter Beken, au ruisseau.Ter Biest, alias Ter Biesen (1545), aux Joncs,
le Joncquoit. Ter Dutsen, Dussen ou Dush (1576), A la Deutse (1624).
Ter Kleppe, en flamand Kleppel signifie c1iquetis d'un moulin; il y
avait à Everbecq le moulin de Cleppe. Kleppe signifie aussi roeher
et, comme le wallon dapper, frapper, faire du bruit en frappant.
Tiepjap qui paraît un nom de fantaisie. Trimpont, dit en 1228 'I'htripont. Vlierput, le puits ou la fosse aux sureaux.
Noms d'autres lieux-dits: Abelsbosch, A Belsbosch (1586) et Abbaisbosch (1602). A l'Ausnoit (1504). A l'Ausnoit dit Langhen (1535).
A le Barre (1497) ou le Baercauter (1502). Le Baetveld (1530). Le
Bankkaulter
(1551). Terre des Béguines (1535) de Grammont. A le
Berlerye (1530). Beynskins. Bois: de Bustembos, Cornil, de Kollebroecken, de Rolinsbroecq, du Corroit. Bortheel, terre et ausnoit. Bosveld. Le Boutenier (1445), Bottenier (1588) et Botterier (1622) : c'est
le nom roman de l'églantier. Couture de Bourrecault (1502). Couture
de Boruers. A la Bouverie (1445). Brauwereveldt (1612). In den Breemeersch (1580). Couture de Buistvelde (1493'). Naer Bunden (1580).
Le Bouer ou Buver (1622).
Grande et petite Caillaude ou Kaillaude (1445), plus tard Caillaughen et le Callauge. Couture de Caillaudrie (1493). Terres de l'abbaye
de Cambron (13 bonniers un journel en 1576). Le Campelet (1580).
Couture du Casteler (1502), Casteleerveldt (1596), champ du ChasteIer. Le Carismermeersch
(1550). Catsystraete (1590). Le Cauterken,
petite couture. Le Cautermeersch. Couture de la Chapelle ou CapeL
eauter (1493). Cense du Chäteau. Chäteaux: d'Everbecq, du Hazoit,
de le Walle, ce dernier en grande partie sur Sarlardinghe. Chemins:
de Grammont à Audenarde; d'Hubert Le Latteur, nom très répandu
à Ellezelles, Flobecq et Everbecq, menant à le Capelle; d'Everbecq
à Braekel; du Seigneur dit de J oorstraete. Cloostermeersch. Les Collebrants dits Hulbroecq. Coreelmeersch (1580). Cense et champ du Corroit, renfermant 36 bonn iers dont 28 sur Everbecq, le reste sur Sarlardinghe et Ghoy. Cortenbosch ou Rendries (1622). Couturelle ou
Cauterken (1557). Ter Cruyce ou A la croix. La Cruys wede ou bruyère de la Croix.
Dannoncamp (1502). Destelinvelt ou Op Detelins (1580). Dineulevelt (1552), Duinelevelt (1580), Dimevelt. Couture de Speeneel ou de
l'Epinette
(1502). Feynmeersch
ou Fenmeersch.
Prés du Feyt ou
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Fayt (1504). Fiefs: Jean Boudin (1504), de Noels (1580). Jean Petrat (id.). La Folie (1550), In den Follee ou Foleye. La Fontenelle.
Le Frasne (1504), In den Fraen, AFros
(1575). Le Froen (1580).
Camp de le Fromegier. Gheertcamp (1538). Ghyselinsveldt ou Ghyslinsvelt, rappelant sans doute l'alleu de l'abbaye de Saint-Ghislain.
Le Grand Camp ou Grootveldt (1590). Greenmeerseh. Hayebrouck
(1590). La Cense du Hazoit, en flamand Hasenoote ou Azooten; c'est
peut-être le lieu abondant en noisetiers (fl. hasselnoot), qui a donné
son nom à Hasselt. Un hameau dit Hazoit existe aussi à Frameries.
Aen Herhecke. Hulbroecq (1445) répondant peut-être au Hunnebruec
de 1268. Hulsborre, Huisborre ou la fontaine du houx. Fontaine Jenborre (1614). Kievensveldt.
In den Langhen (1590). Lammermeersch
(id.). Large pré (1580).
Leppe Maghiels Steke (id.). Ferme Lobé. Logesbroucq (1558) ou Logierbroucq. Lovierken (1543'). Luytenberg. Marais du Biestre, waressaix ou se trouvait le pilori du Hazoit. Ter Merren ou Moeren, aux
Marais. Meulevelt. Messoenvelt (1563). Middelbecq (1622). Courtil Minoit ou Meynoit. Couture du Mont (1502). Prés de la Motte (1551).
Ter Motten. Moulins (22) : de Capelcauter, de Kauleke, de Kleppe ou
Clepke au seigneur du Hazoit, d'Everbecq, à vent au seigneur de le
Motte, de Steenberg. Couture du Moulin (1622). Muisbrugghe (1590).
Neringle ou Nerincxbroek. Le Nouveau Pont (1548). Ozeroit. Papensvelt, champ des prêtres. Pepelinsdale, le Peppelin, le Haut Peppelirt
(1504), Peperendal ou Perendal. Pietersveld (1579). In de Platteweede
(1596). La Pluckerye (1556), Plucquernyée ou Pluckeriecauter
(1557).
Le Quesnoit (1493). Terre Quarbunden. Regniercamp (1590). Le
Rendries (id.). Rieu Drieske (1502). Rieu Reynaert (id.). Rolinsbreucq.
Roenborremeersch.
Ten Rouren. A le Ruvere. Sainte.F'ontaine
ou
camp de le Rivière (1536). Le Sartiel (1445). Sartiaus, camp (1493).
Sarteel, In den Sarteel. La Sluse (1580). Sohiermont (1460). Les Sourgeons, prés du Sourgeon (1601). La Sortie. Le Steensbroek. Couture
Stock (1622). Ter Taelen (1614). Testelinsveldt (id.). Thyselins eau·tere (idem). Thouslochting. Thuysveld (1580). Tomberghe. Touterke.
Le Tordoir et rieu du Tordoir (1493). Tromengiersveld
(1596). Tsgavanken (id.).
Cense et moulin de Walle à M. de Mérode, Walle couture ou Wallevelde, en 1590, à M. Antoine François, seigneur de Wocq. Waere eautere, Warreveldt (1600). Ydeken (id.), Zarenmeersch (1623).» (23).
Een grondige verklaring van een negental toponiemen wordt gegeven door Carnoy die er ten onrechte slechts zes aan Everbeek toewijst:
«Kardenuit (dép. Everbeek). "champ de chardons". - Les collectifs
en -uit correspondent à des formation,s françaises en -ut (comp. Land.
uit, Zoluit, Bossuit et en roman: Berquit, Feluy, Lathuy, etc.).» (24).
(2~) Zie ook P. De Meyer, Everbeek, Folklore en andere volksgebruiken, p.
56-57, en J. Dewert, Les Moulins de I'arroudissernent d'Ath, p. 68-72.
(23) G. Decamps, Les communes de I'arrondissemenr d'Ath, p. 97-102.
(24) A. Carnoy, Origines des noms des communes de Belgique, p. 363.
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«Pevenage (dép. Everbeek). Même sens que Puvinage (voy. ce
nom)». Deze laatste vorm verklaart hij dan als volgt: «Cornme Pevenage (dép. Everbeek), ce terme désigne un "pigeonnier". Il est dérivé du mot wallon : .pivion, puvion "pigeon", provenant du bas latin:
pipio "petit pigeon".» (25).
Priem. Onder Priems (dép. Oostrozebeek) : «Le moy. néerl. prijm,
'prime se disait de poteaux pointus, de batons à bout piquant. On a,
de même : Prime (à Everbeek), Primdaal (à Bambrugge), Printhagen
(à Kortessem).» (26).
•
Reke. Onder Rekkem (Arr. Courtrai) : «Comme Mansion le suggè. re (V.B. 132), Rekkem est composé de heem "maison" et de rek
"planche, perche". Ce dernier mot était "rakja en francique. De là:
\ Rekkem (à Volkegem), Rekke (à Everbeek, Slardinge), Reek (Limb.
Hol. - 1497: Ten Reck. Pouil. Lg :).» (27).
«Schudewe (dép. Everbeek). Apparemment
équivalent de Schud,
debeek (ruiss. à S. Maria-Lierde). Il s'agit d'eaux agitées et comme
·"secouées". La finale -ewe pour *ahwjö (?) rappelle celle de Nin-eve
(=Ninove)
à qui l'on attribue la même origine, c'est-à-dire une influence romane qui s'explique bien à la frontière linguistique.» (28).
Steenberg. Onder Stembert (Arr. Verviers):
"mont pierreux". Il
y a de nombreux Steenberg en terre flamande, p. ex. à Vieux-HéverÏé, Brée, Everbeek, etc.» (29).
«Bist (dép. Korbeek-Lo, etc.). Ce nom de lieu très fréquent en terre
flamande vient de bies "jonc", dont il est un collectif, formé avec le
suffixe -êth : "biusêth > Bist "jonquière".» (30).
"Hemelrijk (lieu dit fréquent en Flandre). On a de même: Paradis
en pays wallon. de Flou (Woord[enboek der Toponymie van WestVlaanderen], V. 844) dit que ce sont, sou vent, d'anciens cimetières.
Jodogne (T. & D. [Bulletin de la Comm. Roy. de Toponymie et de
Dialectologie] XIII. 124) constate que Paradis se dit, parfois, de "terrains élevés" (c'est la cas pour Hogen Hemel à Louvain, corruption
de Hogen Heuvel). Lindemans (T. & D. XI. 456) considère Hemelrijk
comme une corruption de hammen-rijk "région des prairies", ce qui
n'a pu être vrai que dans quelques cas.» (31).
. «Trimpont (dép. Wannebecq). Puet-être pour trinum pontem "au
triple pont" (comp. 'I'rois-Ponts, lez Stavelot) mais plus probable,
ment: "outre le pont" (trtn = tri = hé- voy. Très-Fontaine, Trama(25) Id., ib., p. 542 en 557.
\26) Id., ib., p. 555.
(27) Id., ib., p. 572.
(28) Id., ib., p. 619.
(29) Id., ib., p. 649.
(30) Id., ib., p. 75. - Zie eveneens de Brouwer, Toponymie van Lede, p. 218,
alsook zijn andere naamkundige studies, sub verbo, en A. Dassonville,
Plaatsnamen, p. 221.
(3~') A. Carnoy, ib., p. 300. - Zie ook J. de Brouwer en Fr. Couck, 'I'oponymie van Denderleeuw, p. 35: -De meeste teksten gaan terug tothemerik,
hammerik "partij hoger land gelegen in eenham". Die ham is veelal een
kromming in een beek, in ons geval is het een kromming in een weg,
n!. de Steenweg op Aalst. Hemeh-ijk is volksetymologie».
.
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sure, Triffois). 11y avait des ponts à Wannebecq, car on y trouve le
hameau de Ponchau (*ponticellus) et divers noms de ruisseaux (Scaubecq, Wannebecq).» (32).
Vit bovenstaand overzicht blijkt voldoende dat praktisch alle plaatsnamen van Germaanse oorsprong zijn. De enkele Franse vormen die
we er in aantroffen, zijn blijkbaar vertalingen. Daarvoor zal de eeuwenlange
afhankelijkheid
van Henegouwen
wel verantwoordelijk
zijn. Onze zienswijze wordt trouwens geschraagd door Kurth: ~(. ous
entrons dans la province de Hainaut. Elle contient cinq localités resïées flamandes.
Enghien, Marcq, Saint-Pierre-Capelle,
Bievenne
èt
Everbecq. Qu'elles l'aient toujours été, c'est ce qu'il n'est pas difficile d'établir. Leur toponymie actuelle ne contient d'autres éléments
romans que ceux qui y ont pénétré de fraîche date, et les norns de
lieux dits y ont un caractère germanique d'autant plus prononcé qu'
ils sont plus anciens. Une exception apparente est faite à cette règle
par Everbecq, dont la toponymie nous apparait, sous la date ·de 1401,
comme entièrement française, ainsi qu'on en pourra juger par l'aperçu suivant:
Couture de le Planke
Ou Camp Magritte
SUl' le Regniercamp
Couture de Nivelois
Couture de Frelinquéit
Sur le Camp dou Castelet
Couture de Frankeselle
A Haut Bos
SUl' le Ohinselincamp
Couture de le Barre
A Ghinselinpret
Braele
A Cardenoit
(Registre des rentes de Ghislenghien,
fol. 182, aux Archives
Royaume)

du

Mais si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il n'y a là qu'
une apparence. D'abord, les registres de rentes de Ghislenghien, auxquels ces noms sont empruntés, sont tous rédigés en français, et, seIon un usage à peu près universel, on y a écrit à la française ou mêrne
traduit en français les noms flamands traduisibles. Frankeselle n'est
autre que ·Vrankenzele, nom foncièrement
flamand, comme chacun
sait; Ghinselincamp en Ghinselinpret sont la traduetion de Wisselingveld. Haut Bos est la traduetion de Hoogbosch, .nom qui subsiste eIL
core aujourd'hui à Everbecq, de même que Plankkauter
qui y représente la Couture de le Planke de 1401, et Gardenuit que nous trouvons à la même date dissimulé sous la transcription
français,e ·de Cardenoit. La toponymie actuelle est toute flamande:
Cardenuyt, Ter
Walle Molen, Reke, Hemelrijk, Ter Beken, Breedstrate,
Terkleppe,
Plaatsbeke, Klage, Korseele, etc.» (33).
(32) Id., ib., p. 680.
,
Noteren we hier volledigheidshalve nog, dat, volgens hogergenoemde G.
Dramaix, die, in de benamingen van de bijzonderste bergen. der Vlaamse
Ardennen, een Latijnse oorsprong - en wel de namen van Romeinse
goden - meent te zien, de nog niet vermelde Lettenberg een vervorming zou zijn van -Mons Neptunius- ! (Les Monts sacrës in Le Postillen
van 1 aug. tot 5 sept. 1964) .
.(33) G. Kurth, La Frontière linguistique en Belgique, p. 160-61.
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GESCHIEDENIS
Everbeek heeft geen eigenlijke edelen geteld, alhoewel de geschiedenis gewoonlijk gewaagt van heren of ridders van Everbeek. Onder
de ridders die de naam van deze lokaliteit droegen treffen we een
zekere Gosuinus van Everbeke aan in 1230.Deze heer bezat nochtans
waarschijnlijk slechts een leengoed. De bijzonderste heerlijkheid behoorde toe aan de kasteelheren van Bergen, met als opvolgers sinds
de Xle eeuw, de heren van Alsace, de Berthout (of Berthouden), die
van Edingen, van Havré, van Harcourt, van Dunois en van Croy.
Deze heren bezaten in de XIVe eeuw een kasteel te Everbeek. waarvan de puinen nog bestonden op het einde van de XVle eeuw (3'4).
Daarenboven had men te Everbeek de heerlijkheden van Hazoten
(Hazoit) en van Ter Walle (Walle of Warde), gelegen deels op Everbeek, deels op Zarlardinge. Zij hoorden in de XIVe eeuw toe aan de
ridders van Hazoten en gingen in de volgende eeuw over naar de
familie Wyelant of Wielant. Jan Wielant wordt vermeld van 1410 tot
1445. Hij was de zoon van de heer van Landegem. Florent Wielant,
bezat de heerlijkheden van Ter Walle en van Hazoten en gaf zich de
titel van Heer van Everbeek. Hij was secretaris en raadsheer van de
Hertog van Bourgondië. Na de dood van Jan in 1479 kwam de heerlijkheid in het bezit van Magister Filips Wielant die ook heer was
van Landegem en van Hazoten. Deze F'ilips, wiens naam in de documenten voorkomt van 1490 tot 1519, was voorzitter van de Raad
van Vlaanderen en een beroemd historicus: Van zijn hand bezitten
we een «Vorme ende concept tot het maken eener Generale Costume
van 't Landt en de Graefschap .van Vlaenderen flamingant», werk
waarmee hij de grondslag legde voor een Vlaamse rechtswetenschap.
Daarna ging de heerlijkheid Hazoten over naar de familiën Van
der Gracht, Liedekerke, Thiant, de Merode (<<comtesde Thiant, barons d'Harchies, seigneurs et comtes de Waroux») (35). Albert-Eugene-Joseph de Merode verkocht zijn leengoederen aan de heer Antoine
(34) Deze en volgende gegevens ontlenen we vooral aan G. Decamps, Les
communes de I'arrondissement d'Atb, p. 95-97. - Zie eveneens: T. Bernier, Dicttonnaire géographique, bistorique, archéologtque, p. 47; H. Cosijns, Everbeek, een Vlaamscb dorp in Henegouwen, p. 216; P. De Meyer,
Everbeek en zijn St-Mariakerk, p. 326-28,en Z.E. Heer Jan Frans Hoevenaerts, p. 1-2; E. De Seyn, Geschied- en aardrijkskundig woordenboek,
p. 394; An., Everbeek Sinte-l\faria. De Heren van Everbeek in De Beiaard, 18 juli 1953; An., Everbeke in De Beiaard, 13 dec. 1930; E. Prud'
homme, Les échevms et Ieurs actes dans la province de Hainaut, p. 382;
Een getypte notitie uit het archief van een pastoor in het bezit van de
heer Mathys te Everbeek-Beneden.
(35) G. Decamps, Les communes de l'arrondissement d'Atb, p. 96. - Meer gegevens hierover in het niet ondertekend artikel Everbeek Sinte-Mm'ia.
De heren van Everbeek : .Zijn dochter (van Filips) was Dame van Everbeek en huwde Ridder Etienne Liedekerke, die stierf in 1506. - De
zoon Filip van Liedekerke huwde Maria Van der Gracht, dochter van de
Heer van Wevelgem en lVIoorseleen stierf in 1570. - De zoon Ridder
Antoon van Liedekerke was "Grand Bailly" (drost) van Kortrijk en
stierf in 1604. - Dan ging de heerlijkheid en titel over op zijn broeder
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Francqué, advocaat te Bergen. Na diens dood erfde zijn zoon, Laurent Francqué, dit leengoed. Ferdinand Francqué had als opvolgster
zijn dochter Amélie-Louise.J osèphe die Pierre-François-J oseph de
Cocqueau, heer van de Mottes huwde.
Deze heerlijkheid bezat volgens het laatste denombrement van 1775
18 bunders grond als eigendom en oefende alle rechtspleging
uit.
Zij hing af van het Hof van Bergen, had een schandpaal en een schepenbank. Deze schepenen meenden het recht te hebben tussen beide
te komen in het gemeentebestuur,
in de rekeningen en in de verdeling van de belastingen van de heerlijkheid.
De hertog van Havré,
die heer van Everbeek was, betwistte dit recht, maar een besluit van
de soevereine Raad van Bergen van 11 januari 1727 bevestigde dit
recht in de persoon van Ferdinand Francqué, heer van Hazoten.
Behalve de hoofdheerlijkheid
en de twee heerlijkheden
van Ter
Walle en Hazoten bezat Everbeek nog andere lenen: «Parrni les autres fiefs, on cite encore celui de l'abbaye de Saint-Adrien de Grammont, avec échevinage particulier:
Gilles del Beke en était le maire
.en 1361; la seigneurie foncière dite de le Steenquerque et Blaesveldt
(36); les fiefs de Jean de Callebroecq (1550), de Grart de Hulleberghe
(1576), de Julyen Yzac (1502).» (37).
Naast voornoemde heerlijkheden was er te Everbeek ook nog een
enclave van het graafschap Vlaanderen, gelegen op de wijk «Le Cloître» en afhangend van Zarlardinge; dit gebied ressorteerde dus niet
onder het graafschap Henegouwen, zoals de rest van Everbeek, maar
behoorde feitelijk tot het graafschap Vlaanderen (38).
Ferdinand-Antoon. Na diens dood de 9 januari 1612, volgde FerdinandGeorges Van der Gracht hem op en stierf in 1645 zonder kinderen.
Zo verdween de familie Wielant-Liedekerke hier.
Reeds in 1586 moest de Heerlijkheid van Hazoten in de handen zijn van
de Heren van Harchies •.
Volledigheidshalve vermelden we dat Bernier. Cosyns, De Seyn en het
anoniem artikel over Everbeke in 1566 een ridder Filip de Liedekercq
als heer van Hazoten vernoemen. Als opvolgers citeren ZIJ Ernest en
Jan de Merode, die zich heren van Everbeek en Hazoten betitelden.
(36) G. Decamps, Les communes de I'arroudissement d'Ath, p. 96. De hogervermelde getypte notitie voegt hieraan toe, zonder nadere gegevens
echter: -waarvan een oud renteboek dikwijls spreekt •. - E. Prud'homme en deze getypte notitie vernoemen ook nog een heerlijkheid van
Liedekerke (Liedekerque) . E. Prud'homme geeft de samenstelling van
de schepenbank van deze heerlijkheid in 1550, terwijl we in de notitie
lezen:
-De plaatselijk meest beroemde Wethouder
(burgemeester)
schijnt wel deze van Liedekerke in 1550 geweest te zijn: Martin Pevenage (Prud'homme schrijft Puvinaige) >. - In het supplement van zijn
Les échevins et leurs actes tenslotte vermeldt E. Prud'homme nog een
heerlijkheid: .Seigneurie foncière appartenant, en 1555, à Antoine WilIem. (p. 627).
.
(37) G. Decamps, Les communes de l'arrondissement d'Ath, p. 96.
(38) M.A. Arnould noteert i.v.m. enclaves in Henegouwen: -La Flandre avait
pour sa part, outre une enclave toute proche à Everbecq [''']', en hierbij in voetnoot: .U n'est pas fait allusion à cette enclave dans nos dénombrements; toutefois, elle est marquée sur les cartes du XVIIle siècIe,
notamment celle de Ferraris. Elle se trouvait dans la partie sud du vil-

Een zeer interessante bron over de bevolkingsevolutie van de heerlijkheden in Henegouwen gedurende de 14e, 15e en 16e eeuw is het
reeds geciteerde lijvige werk Les dénombrements de foyers dans le
comté de Hainaut (XIVe-XVle siècle) van M.A. Arnould, waarin de
haard tellingen - dit zijn de tellingen der haarden of families met
het oog op de verdeling van de directe belastingen - van 597 fiscale
eenheden zeer uitvoerig worden besproken. Hierin vinden we m.b.t.
Everbeek volgende cijfers :
in 1406: 83 families;
in 1424: 85 families;
in 1444: 177 families;
in 1469: 185 families;
in 1531: 1&1 families;
in 1540-41: 252 families, 23 arme families en 2 ledige huizen;
in 1553: 257 families;
in 1560-61: 285 families, 60 arme families, 16 ledige en 3 vervallen
huizen.
Daarnaast geeft de auteur ook de cijfers voor 194&-47: 625 woonhuizen, 694 woonplaatsen, 2118 inwoners en 1348 ha. oppervlakte (39).
Hieruit blijkt dus duidelijk de regelmatige aangroei van Everbeek
gedurende deze eeuwen.
.
Het is eigenaardig dat er over zo een belangrijke gemeente zo
weinig geschiedkundige gegevens voorhanden zijn (40). Het is alsof
al de vorsers hun aandacht hebben geschonken aan de heerlijkheden
en hun heren en daardoor het relaas van de geschiedenis zelf heb,
ben verwaarloosd. Alleen vinden we nog enkele feiten vermeld in
verband met het kerkelijk leven.
Vooreerst is er de St.-Mariakerk. Zij werd in 1136 door Nicolaas,
bisschop van Kamerijk aan de abdij van St.-Amands aan de Scarpe
(Frankrijk} geschonken. Dit klooster behield de collatie ervan tot
aan de Franse Omwenteling. Het had het recht de pastoors van Everbeek te benoemen. Reeds voor 1118 bezat de abdij van St.-Ghislain
in deze parochie een erfleen en een tienderecht. In 1268 schonk ridder
Jean de le Longerowe, zoon van Gerard, aan de abdij van Cambron
een vrij erfleen «Hunnebruec» genoemd. De andere tiendenheffers
waren: de St-Adriaansabdij
van Geraardsbergen, de abdij van Ghislage (au lieu dit -Le Cloître») et dépendait en fait de Sarlardinge: elle
n'est pas citée dans le dénombrement flamand de 1469, qui la comprend
sans doute dans cette dernière commune.» (op. cit., p. 212-13). - Ook
op kerkelijk gebied maakte deze wijk geen deel uit van Everbeek (zie
hierover volgende p. en voetnoot 44).
(39j) M.A. Arnould, op. cit., p. 240-41. Zie ook G. Decamps, Les communes
de l'arrondissement d'Ath, p. 97: -On y [te Everbeek] trouvait 85 feux
en 1424, 171 en 1561; dans les années suivantes, par les guerres, de nombreuses maisons y furent brûlées et le village servit de refuge à une
population interlope qui avait I'habitude du vol et du meurtre •.
. (40) Zo vonden we bij E. Vander Straeten een losse nota volgens dewelke er
te Everbeek in 1797 een wekelijkse markt bestond (Le théatre viHageois
en Flandre, p. 92-93).

lenghien (41), het kapittel van Kamerijk en de hospitalen van Lessen
en Geraardsbergen. Reeds in 1366 gold deze bidplaats als parochiekerk (42).
Daarnaast was er de kapel te Koroot. Omgevormd tot boerderij
staat ze thans langs de baan die Everbeek-Beneden met Lessen verbindt, op de plaats waar Zarlardinge, Everbeek en Ghoy elkaar raken, op de grens van Henegouwen en Oost-Vlaanderen. Ze heet met
de Vlaamse benaming (Everbeek) kapel te Koroot, Kolroot en Kolruit, en met de Franstalige (Ghoy) la chapelle du Corroy, Courroy of
Quaulroy (43').
•
Die kapel, toegewijd aan O.-L.-Vrouw ter Engelen, werd gesticht
in 1632 door zekere priester, meester Miehiel Mahieu, afkomstig van
Aat, op een leengoed, Koroot geheten, dat hij ter plaatse bezat en
dat afhing van de heerlijkheid van de hertog van Croy. De pastoor
van Everbeek had er niets in te zien; de stichter lîad voor alles gezorgd (44).
E.H. Miehiel Mahieu voorzag inderdaad in de stichtingsakte, voor
de regelmatige dienst in de kapel, de aanstelling van een kapelaan
die afhankelijk zou zijn van de prelaat der St....Adriaansabdij te Geraardsbergen en van de aartsbisschop van Kamerijk. Tot beheerder
van de stichting werd, volgens de wens van E.H. Mahieu, zijn broer
Lodewijk Mahieu aangesteld, na hem zijn naaste familieleden en vervolgens, bij ontstentenis van bloedverwanten, afgestudeerden van
het college van Aat en ten slotte afgestudeerden van het college te
Geraardsbergen (45).
Meester Miehiel Mahieu verlangde dat in zijn kapel te Koroot alle
zondagen de H. Mis zou opgedragen worden en dat op de verjaardag
(41) «Censier [pachter], Jehan del Motte en 1361. (G. Decamps, id., p. 97).
(42) G. Decamps, id., p. 96-97. Zie ook P. De Meyer, Z.E. Heer Jan Frans
Hoevenaerts. p. 2-3, en P. De Meyer, Everbeek en zijn St~Mariakerk,
p.326.
(43) Zie P. De Meyer, Z.E_Heer Jan Frans Hoevenaerts, p. 3,14, en an., Everbeek. De Kapel te Koraot, in De Beiaard van 14 jan. 1933. In laatstge-

noemd artikel, een poging tot verklaring: -Die benaming komt waarschijnlijk voort van coudrier-coudraie-ontgonnen land van een vroeger
bestaande hazelaarsbosch •.
(44) P. De Meyer, Everbeek en zijn St -Mariakerk, p. 328; id., Z_E- Heer
Jan Frans Hoevenaerts, p. 3; - An., Everbeek. De Kapel te Koraot, in
De Beiaard van 14 jan. 1933.
Uit de stichtingsoorkonde en de kaart van Ferraris van 1777, alsook uit
andere stukken van het gemeentearchief van Everbeek zou blijken, dat
de wijk -Koroot- of -Klooster-, thans op burgerlijk gebied deels Everbeek en deels Ghoy en op geestelijk gebied Zarlardinge, toen ook op wereldlijk gebied Zarlardinge was, tot voorbij de herberg -In de zichel-.
Na de Franse omwenteling zal men, bij het wijzigen der provincie- en
gemeentegrenzen, aan Zarlardinge, tot vergoeding voor het Klooster, de
ene kant van de wijk -de Reke- van aan het vroeger Walleveld en molen te Walle, alsook het Boetsveld (dat aan de vroegere heerlijkheid
van Walle op Everbeek had toebehoord) afgestaan hebben (An., Everbeek, De Kapel te Koroot in De Beiaard van 14 jan. 1933)_
(45) An., Everbeek. De Kapel te Koroot, in De Beiaard van 14 jan. 1933, 21
jan. 1933 en 4 febr. 1933.

257

der wijding van de kapel een Pater Recollet of Pater Capucien uit
Aat een sermoen zou houden. De eerste kapelaan was een seculiere priester, meester Jacques Du Ray; zijn opvolger was een minderbroeder uit het klooster van Aat; de laatste kapelaan die zijn functie uitoefende was Constantmus Van der Beken in 1793. Daarna werd
de kapel door de Franse administratie aangeslagen en verkocht (46).
Tenslotte is er de St.-Jozefskerk. In 1873 kreeg deze uitgestrekte
gemeente, dank zij de inspanningen
van de inwoners van Boven
Kwartier, een tweede parochiekerk, toegewijd aan de H. Jozef, ge·'
noemd de kerk van het Boven Kwartier of Everbeek-Boven in tegenstelling met de St.-Mariakerk die, bijna op de grens van Zarlardinge,
op het Beneden Kwartier of Everbeek-Beneden
staat.
De stichting van deze nieuwe parochie verwekte naijver die de
aanleiding was tot het geven van spotnamen, die, zoals trouwens al
de andere uitingen van het volksleven, volledig Vlaams zijn. Zo vertelt De Meyer dat, toen de nieuwe St.-J ozefskerk ee oude klok van
het nabijgelegen Zarlardinge ten geschenke kreeg de mensen van het
Boven-Kwartier
zo fier waren dat zij de oude klok dikwijls lieten
«boemen». De jaloerse inwoners van het Beneden-Kwartier
gaven
vlug de spotnaam «Boembeke» aan de nieuwe parochie. Op hun beurt
scholden de inwoners van Everbeek-Boven
hun buren voor «kerk,
uilen» en kregen op hun beurt de spotnaam «bosuilen» teruggekaatst
(47).

Ter gelegenheid van een onderzoek ter plaatse konden we persoonlijk vaststellen dat de folkloristische uitingen inderdaad Vlaams zijn
en dat de bevolking het meest meeleeft met de gebruiken van de
Vlaamse omstreken (Eerste Toog, Krakelingenworp,
Tonnekenbrand).
Dit geldt evenzeer voor de culturele uitingen van de Everbekenaren.
We hebben reeds meermalen in onze studie gewag gemaakt van de
rol die de rederijkerskamers
in het Vlaamse land hebben gespeeld
ten bate van de cultuur. Ook in het tot voor kort in Henegouwen
gelegen Vlaamstalige Everbeek waren er uitingen van Vlaams cultureelleven
zoals blijkt uit de studie van Vander Straeten: «La gilde
musicale de Saint-Sébastien se rend, en 1776, à un concours de déclamation ouvert à Grammont, aux mois d'avril et de mai. Dix-sept
sociétés y participent.
(46) P. De Meyer, Everbeek en zijn St.-i\'Iariakcrk, p. 328, Z.E. -Heer Jan Frans
Hoevenaerts. p. 3; - An., Everbeek. De Kapel te Koroot, in De Beiaard
van 14 jan. 1933.
P. De Meyer, Everbeek. Folklore en andere volksgebruiken, p. 55. - Zie
ook M. Polfliet, Everbeek heeft zijn geheim in Everbeek Sinte Maria, 8
sept. 1957,en an., Everbeke St Jozef in De Beiaard van 21 febr. 1931,waar
de auteur een paar andere verklaringen voor -Boembeke- geeft en aan de
inwoners van het Beneden-Kwartier volgend spotrijmpje toeschrijft:
«Boernbeke
bedelbeke
strooien dak
den overschot van Saerlinge! (klok) •.
Terloops moge hierbij, in verband met folkloristische gebruiken het ar. tikel van A. Van Dijck, De folklore van de koffie in Everbeek vermeld
worden, waaruit de Vlaamse woordenschat bij dit gebruik blijkt.

La Toonneel-konstminnende
Jongheyd (Jeunesse aimant l'art théätral), joue douze fois, du 28 août au 30octobre 1796: Judith voor de
belegerde stad Bethulien, tragédie.
Les Konstminuende minnaers, sous la devise :
Wanneer men distels knouwt,
De tong haer gift uytspouwt;
représentent onze fois, du 12' février au 6 avril 1797: Het lyden van
J.-C. L'argument de cette pièce est rédigé en flamand et en français.
Les Konstminnende burgers (Bourgeois aimant l'Art) , sous l'invocation de Saint-Sébastien, exécutent dix fois, du 18 juin au 30 juillet 1797: Den heyligen Sebastianus, tragédie, et autant de fois, du
6 août au 10 septembre 1778: He bekeering van Clodoveus, tragicomédie.» (48).
P. De Muynck vermeldt dat dezelfde «Konst-minnende
Borgers van
Everbeke» in 1802 optreden «ten huyse van Johannes Baptiste Don, .
kerwolke, aen de merkt» (49).
Het Vlaamse karakter van de gemeente wordt daarenboven nogmaals bevestigd door het feit dat er aldaar zeker in de Hollandse
tijd een Vlaamse school bestond (50).

DOCUMENTEN
Bij Decamps lezen we dat de akten van de schepenbanken bijna
alle in het Frans opgesteld zijn (50bis).
De documenten die wij i.v.m. Everbeek konden ontdekken zijn vrij
gering in aantal. Bovendien zijn de verschafte bibliografische aanduidingen doorgaans erg onnauwkeurig. Ziehier de opsomming ervan.
Uit onze voornaamste bron, de handvesten van het O.-L.-Vrouwgasthuis van Geraardsbergen:
We hebben kunnen uitmaken dat de
documenten m.b.t. Everbeek (meestal pachtbrieven)
vanaf de 14e
eeuw tot de eerste helft van de 17e eeuw (een vijftiental) alle in het
Nederlands zijn, terwijl ze daarna (eveneens een vijftiental) hoofdzakelijk in het Frans zijn, vaak omdat er personen van buiten Everbeek bij betrokken zijn (51).
Bij Prud'homme:
«Un acte du mois de septembre 1445, est passé
"par-devant Gille de le Motte, mayeur des tenances et seigneuries
dou Hasoit et de le Walle appartenant à Jehan Wielant".» (52).
(48) E. Vander Straeten, Le théatre villageois en Flandre, p. S2-93
, die hieraan toevoegt: -Cette commune du Hainaut figure exceptionnellernent
ici,
parceque extraordinairem.ent aussi elle joue, aux confins de la Flandre,
des pièces du répertoire de nos rhétoriciens et dans l'idiome de ceux-ci.
Cette particularité est sauvée parlà d'un imminent oubli a ,
(49) P. De Muynck, Rederijkkamers in Vlaanderen, p. 141.
(50) H. Draye, De studie van de Vlaamsch-Waalsche taalgrenslijn in België,
p. 15.
(50bis) G. Decamps, Les communes de I'Arronûlssement d'Ath, p. 97.
(51) G. De Vos, Inventaris der Handvesten van «Onser Liever Vrouwen Gasthuys».
(54)' E. Prud'homme, Les échevins

et Ieurs actes dans la provinee de Hainaut,

p. 382.
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Bij Dewert: twee Franstalige uittreksels uit cartularia van het
jaar 1739 en een van het jaar 1713 (53).
Bij De Meyer: een Franstalige akte van overlijden van E.H. Pastoor Thomas van het.jaar 1749;een Franstalig document van het jaar
1775,waarbij de meier van Everbeek vaststelt dat Hoevenaerts pastoor is van de parochie; een reeks Latijnse teksten van het jaar 1749
in verband met de betwisting rond het aanstellen van E.H. Hoeve'naerts als pastoor met verwijzing naar de Koninklijke Archieven
van Brussel; een reeks citaten uit een «Copie van de verklaeringe
van de goederen ende lasten van de pastorije van Everbeke, gelegen
in Oostenrijckx Nederlandt, in de provintie Henegauw, in het Artsbisdom van Camerijck, Decanye van Lessen» (1787), volgens De
Meyer bewaard in het parochiaal archief van Everbeek; een Nederlandstalig uittreksel uit het register van de gefondeerde jaargetijden
(1787?); een Nederlandstalige tekst op een grafschilderij (1676?),
volgens De Meyer in de sacristie van de parochiekerk; een Franstalige «Rente de la fondation de Monsieur Willem au profit du Curé
d'Everbecque» (1720), volgens De Meyer in het parochiaal archief
van Everbeek; een Nederlandstalig «Boek der aankondigingen» en
ten slotte het Nederlandstalig grafopschrift van E.H. Hoevenaerts
(1794) (54).
Eindelijk is er de reeds vernoemde stichtingsakte van de kapel te
Koroot : ze is in het Frans opgesteld (55).

PERSOONSNAMEN
Wat de gegevens in verband met de namen betreft, zijn we er niet
beter aan toe. De 39 namen die we in het Buitenpoortersboek van
Geraardsbergen van 1396 aantreffen lijken ons alle Vlaams te zijn
(56).
In een pacht- en rentenboek der kartuize van St.-Martens-Lierde,
daterend van 1426,komen volgende namen van Everbekenaren voor:
Benne, Cabbaut, van Caulbrouc, Feys, Hannekens, Maroten (57).
Bij Prud'homme vinden we volgende namen van meiers en schepenen. 1456: J ehan de le Motte, Jehan Lombart, Grart Faignaert en
(53) J. Dewert, Les Moulins de l'Arrondissement d'Ath, p. 68. - Verdere bijzonderheden over de twee uittreksels van 1739: .Extrait du Cartulaire
des rentes seigneuriales du village d'Everbecq appartenant à son Altesse
Monseigneur le duc d'Havré et de Croy, seigneur du dit lieu, renouvellé
par Watter desplanques au Noël 1449•. - -Autre extrait du cartulaire
de la dite terre et seigneurie d'Everbecq, renouvelé par Nicolas de Masener, receveur de son Altesse, princesse Claire de Croy, marquise d'Havré, dame du dit lieu, etc. l'an 1627a ,
(54) P. De Meyer, Z.E. Heer Jan Frans Hoevenaerts, passim.
(55) Zie an., Everbeek. De Kapel te Koroot in De Beiaard van 14 jan. 1933.
(56) J. de Brouwer, Buitenpoortersboek van Geraardsbergen van 1396, p. 44-45.
(57) V. Gaublomme, Familienamen uit de charters der kartuize van St.-Mal'tens-Lierde, III (1951), pp. 40-44, 119-25,214.
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Piedre Mathys; 1445: Gille de le Motte, Jehan Lombart, Piettre Noul,
Gille Lescuwere, Colart de le Bouverie en Jehan Bouchout; 1550:
Martin Puvinaige, Jehan de Nève, Pietre de le Motte, Jehan Jouret
en Jehan du Maret; 1658: Pierre Vanderhaeghen, Josse Vanderhaeghe, Jean Vantrimpont, Adrien Vaslenthault en Jean Pyens (58).
Bij De Meyer ontmoeten we 18 Vlaamse namen en 3 Franse namen
uit de tweede helft van de 18e eeuw, 5 namen van pastoors en onderpastoors waarvan een Franstalige en 4 namen van onderwijzers:
Jacobus van de Meynsbrugge, Laurentius van Lierde (1770),.Ghi lenus Cordier en Frans Brootcoecken (1771) (59).
Een twintigtal namen van Everbekenaren - hoofdzakelijk uit de
16e, 17e en eerste helft van de 18e eeuw - in de handvesten van het
O.-L.-Vrouwgasthuis van Geraardsbergen aangetroffen, zijn alle
Vlaams (60).
In Everbeek. De oude school, komen echter andere namen van. onderwijzers voor, in een overigens vrij duistere context: .«Onder .E.H.
Hoevenaerts reeds heeft Everbeek schoolmeesters gehad. In 1770:was
Laurent Cordier en Francis Brootcooren schoolmeester. Na de Franse
revolutie gaf Dominiek Vanlierde, in 1771 Ghislain Vanderhaegen onderwijs "in een huis op de plaats". M. Couwe volgde hem op; in 1851
was het Pieter Deportemont». In laatstgenoemd artikel staat nog vermeld: een «E.H. Pastoor Gilles-of Willern-Spitaels» in 1575,in 1610-18
zekere Jean Rouland, een E.H. Spitaels en een «E.H. Gaspart Pastu.riau Pastoor» (61).
In Everbeke St Jozef (62), vinden we in verband met het stichten
van de nieuwe kerk als namen van geestelijken: Faucq, Couwez, Demol, Serrnant, Pieret en Franck. Daarenboven treffen we onder de
inwoners van Boven Kwartier 14 Vlaamstalige en 6 Franstalige namen aan (63).
. Uit onze belangrijkste antroponymische bron tenslotte, de «familles-souches», kunnen we duidelijk concluderen, dat Everbeek ook in
de 17e-18eeeuw Vlaams was; van de 103 vermelde familienamen immers zijn er 65 zuiver Vlaams, 24 zuiver Frans, terwijl de overige namen een Vlaamse oorsprong kunnen hebben (64).

(58) E. Prud'homme, Les échevins et Ieurs actes dans la province de Hainaut,
p.382 .
.(59) P. De Meyer, Z.E. Heer Jan Frans Hoevenaerts, passim. - Twee Vlaamse en acht Franse namen uit rekeningen van het laatste kwart van de
l8e eeuw bleven buiten beschouwing omdat de herkomst van deze personen onduidelijk is (p. 15-19).
(60) G. De Vos, Inventaris der Handvesten van «Onser-Liever Vrouwen Gasthuys»,
(61) An., Everbeek. De oude school in De Beiaard van 5 maart 1953.
(62) An., Everbeke St Jozef in De Beiaard van 21 febr. 1931.
(63) Twijfelgevallen zijn: Longerstay en Faignaert.
(64) J. Jacquart, Les «famtlles-souches» d'Everbeek (ardt. d'Ath) aux l7e et
18e siècles (getypt).

DEEL 11

Evolutie van het taalgebruik in de loop van
de laatste honderd jaar
A. TAALTOESTANDEN IN DE 1ge - 20e EEUW
Volgens F.
mier Empire
beek is voor
bruikt, maar

Brunot, La Iirnite des langues en Belgique sous le Pred'après les documents officiels (1807-1810), p. 172: Everde helft Vlaams; het Vlaams wordt er het meest gede ontwikkelde mensen kennen Frans.

Volgens Het Nederlandsch in de Waalsche Gewesten (Taalstrijd
1884-5), p. 49-50: Te Everbeek gebeurt veel in hef Nederlands. De
bestuurlijke taal is het Frans. Het officieel en vrij onderwijs is Nederlandstalig. De geestelijkheid predikt uitsluitend in ·het Nederlands.
Volgens G. Kurth, La frorrtière Iinguistique en Belgique et dans le
Nord de la France (1898), p. 24: Everbeek is altijd Vlaams geweest.
Volgens J. Dewert, De Lessines à Flobecq par le chemin des écoliers (1909), p. 472 : Everbeek is de enige Vlaamse gemeente van het
arrondissement
Ath. «Le flamand ne fait aucun pro grès vers le sud;
au contraire, la plu part des enfants d'Everbecq fréquentent les écoles
de Flobecq, de Ghoy, de Lessines, dans le but d'y apprendre le français. Les Wallons, au contraire, même ceux journellement en contact
-avec les Flamands, n'apprennent jamais leur langue, parce qu'ils n'en
sentent pas la nécessité».
Volgens J. Goossenaerts, Taalstrook van Edingen tot Orroir (Davidsfondscongres
1912), p. 205-207: Alhoewel in een Waalse provincie gelegen is Everbeek een Vlaamse gemeente gebleven. Iedereen
spreekt Vlaams; 1/10 der inwoners misschien kent Vlaams en Frans.
De pastoors zijn Vlaamsgezind en in de 2 kerken is alles ook Vlaams;
bijna alle biechten zijn in het Nederlands. De oude zerken op het
kerkhof zijn Vlaams, de nieuwe niet. De twee jongens- en de twee
meisjesscholen zijn volledig Vlaams (enkele Franse lessen in de hogere klassen). Bijna geen enkel kind gaat naar een Franse school,
behalve voor het middelbaar onderwijs. Men spreekt Nederlands in
de gemeenteraad (secretaris en burgemeester kennen nochtans beter
Frans). Alle berichten van het gemeentebestuur
aan de bevolking zijn
in het Nederlands. Opschriften op openbare gebouwen, winkels, herbergen, enz. zijn meestal Franstalig. Alle betrekkingen met het provinciaal bestuur zijn Frans. Vlamingen zijn de postbode, belastingontvanger en de vrederechter van Vloesberg. Andere staatsbedienden
zijn veelal Walen. Men heeft weinig betrekkingen
«met de Walen».
Huwelijken met Walen komen zeer zelden voor. Er worden ook weinig Franse bladen gelezen.

Volgens J.F. Vincx, De Taalgrens
het Nederlands.

(1923), p. 21: Alles gebeurt er in

Volgens F. Grammens' taalgrenskaart
(De Taalgrens, II, 1930):
Vlaamse gemeente.
In zijn "De Toestand van de Taalgrens in Oost-Vlaanderen
(Congres Davidsfond 1926, p. 73-74) .noteerde hij dat er van de ruim 2.800
inwoners nauwelijks 50 Walen waren. In de kerken is alles Vlaams;
alle gemeenteraadsleden
zijn Vlamingen en de betrekkingen met de
inwoners zijn eveneens in het Vlaams (alle gemeenteambtenaren
zijn
Nederlandstalig).
In de twee jongens- en meisjesscholen is het Nederlands de voertaal; in de hoogste klassen worden enkele uren Frans
onderricht gegeven. Er gaan een 30-tal kinderen naar Waalse scholen. Waalse inwijking valt niet te bespeuren.
Een statistiek van 1927, eveneens van de hand van Grammens, vermeldt 45 Franssprekenden
en 2.740 Vlaamssprekenden.
Een statistiek
van 1928'van het Taalgrenskomiteit
bekomt 40 Franssprekenden
en
2.832 Vlaamssprekenden
(De Taalgrens, I, 1929, nr 2, p. 23).
Volgens E. Blanquaert en H. Vangassen, Dialect-Atlas van Zuidoost-Vlaanderen
(1930), p. 385: Er wordt te Everbeek geen Frans
gesproken, tenzij in de families (misschien een 100-tal) waarvan de
'man of de vrouw uit 'Wallonië afkomstig is; ook in die families echter spreken de kinderen Vlaams.
Volgens J.M. Remouchamps, Carte systématique
de la Wallonie
·précédée d'une note SUl' la frontière Hnguîstique et d'une double nomenolature
des communes belges de langue r omane (1), p. 226: Everbeek is een «commune flamande égarée dans la région wallonne».
Volgens een studie van Desmarez, Doutrepont en Remouchamps, verschenen in La Défense Wallonne van 3 december 1920, gebruikten
82 inwoners van Everbeek het Frans en 3.019 het Vlaams (Zie De
Taalgrens, I, 1929, nr. 2, p. 21).
Volgens E. Legros, La frontière des dialectes romans
'i(1948), p. 89: Vlaamse gemeente in Henegouwen.
Volgens het Harmelcentrum

(1952) : Nederlands

en Belgique

taalregime.

Volgens het ontwerp Gilson (1961) : Nederlands taalregime.
bij de provincie Oost-Vlaanderen, arr. Oudenaarde gevoegd.

Wordt

Eindbeslissing
(31.10.62) : De tekst van het ontwerp Gilson werd
ongewijzigd goedgekeurd. Everbeek wordt dus bij de provincie OostVlaanderen, arr. Oudenaarde gevoegd met Nederlands taalregime.

(65) Deze uitgave van 1935 is een bijgewerkte heruitgave van een taalgrenskaart van 1927; deze kaart is gesteund op de talentellingen van 1920 en
1930. De auteur bestempelt de ganse gemeente naar de taal van de meerderheid op voorwaarde dat de minderheid geen 30 % bedraagt.
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VOLGENS DE OFFICIELE TELLINGEN

,
MEERTALIGEN

EENTALIGEN
Jaar

1846
1866
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1947

Bevolking

Frans

%

Nederl.

%

Totaal

98
63
15
12
52
31
58
46
32

2,5
1,8
0,9
0,7
2,4

3.751
3.295
1.530
1.491

97,4
98,1
99,0
99,2
97,5

3.849
3.358
1.545
1.503

3'.855
3.525
3.603
3.925
3.172
3.200
2.855
2.386
2.118

~

-

2.099
1.991
1.236

-

883
596

-

2.151
2.022
1.294
929
628

Meest
Frans

Spreken uitsluitend

Meest
Neder!.

Totaal

Frans

-

-

-

-

167
1.878
2.422
870
1.089
1.480
1.377
1.438

-

-

-

-

51
45
:65
:52

1.038
1.435
1.112
1.167

%

of meest

Nederl,

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82
103
311
284

2,5
3,6
13,0
13,4

3.029
2.671
1.995
1.763

94,6
93,5
83,6
83',2

.

,

B. DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN
1. HET TAALGEBRUIK VAN DE BEVOLKING
INGEDEELD PER STRAAT

s:

v

n m· IV

Straatnaam

I

Bergstraat
Bieststraat
Breedstraat

19

60

5

1

6

18

1

0

15

48

3

1

-

Kapellestraat

11

31

o

2

-

3

10

0

1

-

Kordenuit

-

Donkerstraat
Feyte
Haye
Hep1eIrijk

10

29

2

2

28

96

8

-2

3

7

0

0

19

67

7

2

-

Hoogbosstraat

26

90

9

0

-

Klaye

30

80

10

2

-

Kloosterstraat

19

61

0

2

-

I:
H:
Hl:
IV:
V:

Een Waal die Vlaams
verstaat
maar het niet kan spreken + een
Vlaamse vrouw
+ 3 kinderen
(naar Franse schooh) : thuis Frans.
Een Walin
(weduwe van een
Waalse man).
Een Hollander
+ een Franse
vrouw: meestal F'rarîs.
Een Vlaming- + een Walin die
geen Vlaams kent + 2 Vlamingen
+ 2 Vlaamse kinderen (Franse
school).
'

2 Franse Brusselaars + een Franssprekend kind.
Een Vlaming + een Walin die
geen Vlaams kent en het niet wil
leren.
In -La maison de I'ceuvre mulätre- zijn 2 Kongolese monitrices
en 8 andere Afrikanen waarvan 2
in Leuven en 6 op een Vlaamse
school: spreken Frans.
2 Franssprekende Brusselaars die
Vlaams kennen.
Een Waal die gebroken Vlaams
spreekt + een Vlaamse vrouw.
Een Vlaming + een Walin (kent
geen Vlaams) + 4 Waalse kinderen (Franse school).
Een tweetalige Vlaming + een
Walin (kent geen Vlaams) : Frans
thuis.
Een Vlaming + een Walin (kent
geen Vlaams) + 3 Waalse kinderen (Franse school).
4 Walen + 2 Waalse kinderen:
kennen geen Vlaams en willen het
niet leren.

Aantal families.
Aantal inwoners.
Aantal Vlaamse families met kinderen op Vlaamse schooL
Aantal Vlaamse families met kinderen op Franse school.
Nota's over families waarvan ten minste één lid van Franssprekende
komst is.

af-

Kremerstraat

.-

Kroonstraat

12

40

I

5

25

81

5

0

-

-v-

Lobéstraat
Maandagstraa t
Molenhoek
Muiterij

Nestor Debeckstraat
Nieuwpoort

3

7

o

20

67

0
2
0

2

12

67

212

15

3

Een Vlaming -+- een Walin die wat
gebroken Vlaams kan spreken.
- 4 Vlamingen + een tnge.rouwde
Waal die geen Vlaams spreekt.
2 Vlamingen
+ een Walin die
reeds Vlaams spreekt -i- L, kinderen (Franse school) + 1 kind
(Vlaamse school).
- 2 Vlamingen + een Waal.
- Een Waal die Vlaams verstaat +
een Vlaamse vrouw 1- eén Frans
kind (Franse school) : H1lIi, Frans.
-" Een Vlaming + een Walin die
Vlaams kent (spreekt liefst Frans)'
+ een zoon (Vlaamse schoot).

' 15

59

6

0

-

19

53

3

1

-

-

-

Plaatsbeek
Plankouterstraat
Poerensberg
Priemstraat

11

35

2

1

15

48

4

0

9

22

3

0

8

21

3

0

2

7

2

0

18

46

2

2

28 102
26 82

9
6

3
3

+ een Waal + 1 kind
(Franse school),
Een Vlaming + een Walin die gebroken Vlaams kent.
Een Waal + 4 Vlamingen:
de
Waal woont al 50 jaar op Everbeek en wil nog steeds geen
Vlaams leren.
Een Vlaming + een Walin + 5
kinderen (Franse school): Frans
thuis.
3 Vlamingen

-

Een Waalse weduwe
(van een
Vlaamse man) + dochter : spreken
meestal Frans.

-

Een Vlaming + een Walin die
Vlaams verstaat maar niet spreekt.
Twee Vlamingen + een Walin +
2 Vlaamse
kinderen
(Franse
schoolj .

-

Reke
Reepstraat

Een "Vaal f- een Kongolese vrouw
+ 5 kinderen (Vlaamse school):
thuis Frans.
3 Vlamingen + een Waal + 2 kinderen (Franse schocl) .
Een Vlaming + een Walin clie geen
Vlaams kent.

5
2

-

Pevenagestraat
Plaats

4 Vlamingen die Frans spreken.
4 Vlamingen die liefst Frans spreken.

2 Vlamingen + een "Vaal '+ 2
-·-tweetalige kinderen: - 3 Vlamingen- +' een Waal (kent
gebroken Vlaams) + -een -Vlaams
kind.
-

-,

7

22

19.

4

0

15

40

4

0

Sablon

Schudeweestraat
Spinelestraat
Stechelmandries
.Steenbergstraat
Stenepleln
Tamelbroek

'.5

2

0

2

8

1

0

11

41

5

'1

-

Een Vlaming + een Walin.
Een Vlaming + een Wa'lin + een
Vlaamse zoon (Franse school).

Een Waalse weduwe
(van een
Vlaamse man) + Vlaamse dochter
+ Vlaamse schoonzoon: Frans
thuis.
3 Vlamingen + een Waalse schoonzoon + een klein kind.

15

50·

5

1

18

57

6

1

-

Terbekenstraat

6

27

2

1

-

Terdutsen
Terkleppen

2

6

o

1

9

29

1

2

Tiep Tjap
Trimpont

5
7

13
22

o

0

1

1

-

Een Waal (kent nog geen Vlaams)
+ een Vlaamse vrouw + 2 Vlaamse kinderen (zullen ..Franse school
volgen).

-

2 Walen.
Een Brusselaar + een Walin
een kind: spreken thuis Frans.

+

SAMENVATTING
Op 560 families zijn er te Everbeek, met uitzondering van het kleur ..•
lingenhuis waar 10 Franssprekenden
gehuisvest zijn, 40 taalkundig
gemengde of zuiver Waalse families. Van de 1.825 Everbekenaren
zijn er maar 62 Franssprekenden
(3,39 % van de totale bevolking) en
2 franskiljonse families die samen 8 personen tellen. Relatief veel
kinderen van Vlaamse gezinnen studeren nog aan een Franse school,
nl. 43 op 187 (22,9 %).
.

Il. GESCHREVEN EN GESPROKEN TAAl
(burgerlijke

gegevens)

A. IN DIENSTEN ONDERWORPEN AAN DE TAALWETGEVING
Volgens het officiële statuut is Everbeek een eentalig Vlaamse gemeente, sinds 1963 naar Vlaanderen overgeheveld.
OP HET GEMEENTEHUIS
Alles Nederlandstalig. Vóór de aanhechting bij Vlaanderen werden
de gemeenteraadsverslagen
in de 2 talen opgesteld, nu enkel in het
Nederlands. De secretaris moet zelden of nooit Frans spreken met
de mensen van Everbeek.
STRAATNAAMBORDEN
Eentalig Nederlands.

POLITIE
De veldwachter, die te Vloesberg naar school geweest is, spreekt
Frans met de enkele Franssprekenden van de gemeente.
SCHOOL
De kinderen van Everbeek gaan tot aan hun plechtige communie
te Everbeek zelf naar school; de Franstalige lagere school echter van
de Motte, een wijk van Vloesberg die tegen Everbeek gele~en is,
trekt wel sommige kinderen aan van het aanpalende gedeelte van
Everbeek, zoals Kapelle en de Kremerstraat. Na de plechtige communie studeren 2/3 tot 3/4 verder in het Nederlands te Geraardsbergen en te Nederbrakel; het aantal leerlingen aan Franse middelbare
scholen (Vloesberg en Lessen) is sinds W.O. II reeds sterk gedaald
en gaat nog steeds achteruit. Thans bedraagt het percentage der leerlingen die in het Frans studeren 22,9 %.
Noteren we tenslotte dat het merendeel der kinderen uit Franstalige of gemengde gezinnen Franstalig onderwijs volgen.
.
B. OP STRAAT EN THUIS

UITHANGBORDEN
Op Everbeek-Beneden zijn er 5 Vlaamse herbergnamen en 2 Franse en op Everbeek-Boven, 4 Vlaamse en 3 Franse.
GESPROKEN TAAL OP STRAAT
Men hoort er enkel Vlaams.
DAG- EN WEEKBLADEN
In 20-25 huisgezinnen worden Franse kranten getrokken, vooral
dan nog door oudere mensen.
TELEFOONBOEK - VISITEKAARTJES
Er zijn 78 Nederlandstalige telefoonadressen, 19 Franstalige en 15
waaruit we m.b.t. de taal niets kunnen afleiden; van de 19 Franstalige
adressen staan er 13 onder de zone Ronse, 4 onder de zone Vloesberg
en 2 onder de zone Ath.
Ongeveer 20 % der visitekaartjes zijn in het Frans, maar ook hier
schijnt er een evolutie te zijn ten voordele van het Nederlands.

HL KERKELIJKE GEGEVENS
Everbeek bevat 2 parochies (van Everbeek-Boven of St.-Jozef en
van Everbeek-Beneden of St.-Maria), die samen behandeld worden,
omdat ze taalkundig niet van elkaar verschillen.
PREDIKING
Uitsluitend in het Nederlands.
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SCHRIFTELIJKE
MEDEDELINGEN
In de kerk enkel en alleen in het Nederlands. De verslagen van de
kerkfabriek waren tot in '63 meestal in het Frans en soms gedeeltelijk in het Frans en het Vlaams; sedertdien worden ze enkel in het
Vlaams opgesteld.
BIECHTEN
Volgens de pastoor worden ongeveer 1/4 der biechten van volwassenen (grotendeels op Franse scholen geweest) in het Frans gedaan;
gedurende de 2 jaar, dat hij op de parochie is, zijn er ook 5-6 gevallen van Vlaamse biechten met een Franse akte van berouw. Bij de
jeugd merkt hij merkelijk minder Franse biechten. Een vroegere onderpastoor schetst ons de toestand als volgt: Bij de volwassen vrouwen van 30 jaar en meer zijn er 1/6 Franse biechten (invloed van de
pensionaten). Bij de mannen is de verhouding heel wat minder en
bij de jeugd verdwijnt ze langzaam aan. In Everbeek-Boven kunnen
die verhoudingeri thans nog iets hoger liggen.
BEGRAFENISSEN

- DOODSBRIEVEN

EN PRENTJES

De begrafenissen zijn de laatste tijd alle in het Nederlands. Volgens de pastoor van Everbeek-Boven
is ongeveer 1 op 3 doodsbrieven of prentjes in het Frans, alhoewel dit aantal sterk vermindert.
Volgens de pastoor van Everbeek-Beneden
zijn alle doodsbrieven en
prentjes in het Nederlands op een paar Franse of tweetalige uitzonderingen na (voor familie in Wallonië). Deze ommekeer is, volgens
hogergenoemde
vorige onderpastoor van Everbeek-Beneden
de vijf
laatste jaren gebeurd. Vijf jaar geleden waren immers in deze parochie de helft van de doodsbrieven en prentjes nog in het Frans op'gesteld. De doenwijze van bepaalde families zou daar bepalend zijn
voor vele andere.
De secretaris (die echter niet op de gemeente woont) meent dat ongeveer 5 % van de doodsbrieven onder de burgerij (ook uit snobisme)
Franstalig is; persoonlijk heeft ze sinds 1960 ong. 40 Vlaamse en 1
Franse doodsbrief aan huis toegestuurd gekregen. Volgens de veldwachter tenslotte zou bij de burgerij 25 % van de doodsbrieven in het
Frans zijn, wegens familie in Wallonië en soms ook nog uit snobisme.
HUWELIJKEN
In Everbeek-Beneden
is er sinds twee jaar één Franse huwelijksmis (met een Waal) geweest. Volgens de vorige onderpastoor werden
tot voor twee jaar de huwelijksplechtigheden
tussen een Waal en een
Vlaming telkens tweetalig gehouden. De huwelijkssluiting
gebeurde
dan meestal uitsluitend in het Frans.
In Everbeek-Boven
is er af en toe een Franse of een tweetalige
huwelijksplechtigheid.
Volgens de veldwachter zouden er ong. 10 %
Franse trouwbrieven
zijn in Everbeek.
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KERKHOF
Zowel op Everbeek-Boven als op Everbeek-Beneden
zijn ong. 1/3'
der grafschriften Franstalig. Het percentage Vlaamse grafschriften
schijnt in de laatste. tijd sterk toe te nemen: de Franse komen nog
uitzonderlijk voor.
HUISBEZOEKEN
Enkel Frans bij de Franssprekenden.

IV. CULTUUR
. Er bestaat een Davidsfondsafdeling
die voor een 8-tal jaar ongeveer 50 leden telde en nu nog slechts een 20-tal. Op 11 november
wordt nog voor de oudstrijders
een Franse speech gehouden. In
Everbeek is er weinig taalkundig fanatisme; ze bemoeien er zich niet
veel mee. Nu evolueert de mentaliteit naar het Vlaams: volgens een
vorige onderpastoor zou 4 jaar geleden 75 % der inwoners voor Wallonië geopteerd hebben en nu hoogstens nog 40 %.

ALGEMEEN BESLUIT
Everbeek is steeds Vlaams geweest, maar met een sterke binding
en sympathie voor Wallonië; in de laatste jaren echter (sinds de aanhechting bij Oost-Vlaanderen) verandert die mentaliteit vr'ij vlug, zodat die gemeente binnen korte tijd ook even Vlaams van geest zal
zijn als haar Vlaamse buurgemeenten.
Die sympathie van de Everbekenaars voor Wallonië zou ook wel grotendeels voortgekomen zijn
uit hun antipathie voor hun Vlaamse dorpsgenoot Staf Declercq, die,
samen met Grammens, weinig populaire en diplomatiek verantwoorde methodes gebruikte om Everbeek op korte tijd terug te vervlaamsen.
S. DE LANGE.
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Het pachtgoed "te Loriduit "
·te Mere
Handelend over landbouw en grondbezit, schrijven De Potte en
Broeckaert in de Geschiedenis van Mere : «Aan de abdij der H. Clara,
te Gentbrugge, behoorde te Mere eene hofstede van 33' bunder, met
name het goed te Landuyt, voor hetwelk in 1428de som van 16 pond
groote en vijf halster erwten waren op te brengen. De pachtvoorwaarde werd, naar het toenmalig gebruik, aangegaan voor negen jaren en wij zien er uit dat de huurder het goed moest laten zoals hij
het bij zijn aankomen gevonden had, namelijk 14 dagwand bezaaid
met tarwe, 10 dagwand op de Meerputten en nog elders 2 bunder
met masteluin, en dat hij jaarlijks 100 poten wilgen, abeelen en populieren moest planten» (1).
Deze samenvatting geeft weliswaar het voornaamste van de pachtvoorwaarde, die in de Gentse Jaarregisters van de Keure werd ingeschreven (2). De opsomming stemt niet volledig overeen met het
geregistreerde stuk, volgens hetwelk een totale oppervlakte van 25
dagwand en één derde aan tarweteelt werd besteed, o.m. 14 dagwand
«opt tvelt boven landuyt» en 10 dagwand «up.de meerputte», terwijl
de twee bunder «met mestelune» lagen «up de haric».
Bijkomende stipulaties, die wij heel dikwijls in pachtcontracten
voor deze periode vermeld vinden, voorzien in het onderhouden van
watergangen, omheiningen en hekkens en verder over de jaarlijkse
bemesting. De aankomende pachter heet Pieter de Meyere en als vertegenwoordiger van het klooster treedt op zijn ontvanger «her Jan,
ghezeit van Mirabeele, priester», terwijl Adaem Merdeganc en Jan
Merdeganc zich borg stellen voor de nakoming van de pachtvoorwaarden.
In dezelfde Registers vinden wij echter een kontrakt dat drie jaar
tevoren, op 16.2.1425,werd aangegaan tussen Jan Seminc en de abdis
van het Sinte-Claraklooster. De voorwaarden zijn echter niet zó uitvoerig. Ook hier is geen spraak van gebouwen, zodat wij mogen besluiten dat het toen ging om land zonder huizing en stallen. De pachtprijs bedraagt 14 pond gr. en vier halster erwten; in de hiervoren
vermelde verpachting, dus deze van drie jaar later, was de vergoeding gebracht op 16 pond gr. en vijf halster erwten. In het kontrakt
van 1425 stond voorzien dat de pacht was aangegaan voor een termijn van negen jaar, met ingang van mei 1423.Deze data wijzen er
op dat Jan Seeminc de termijn van negen jaar niet voleindde. Dit is
verklaarbaar, want er staat ook vermeld dat op Kerstavond 1425 Jan
(1) Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen. Vijfde
Reeks. Arrondissement Aalst. Vierde Deel. Mere (Gent l898) , blz. 3.
(2) Stadsarchief Gent; Jaarregisters van de Keure, Register 30, f. 40 v.
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Seeminc reeds 19 pond gr. verachterd staat wegens vervallen pachten. Hij zou de helft hiervan einde mei en de andere helft op 1 oktober betalen, zodat op 11 november de achterstallige schuld volledig
zou vereffend zijn. Wegens het niet nakomen van deze belofte werd
wellicht het pachtkontrakt
verbroken. Het waren Pieter Medeganc
en Ympinen vander Steene die zich borg stelden (3).
In het Kohier van de 20° penning van Mere (1571) komt het geheel «te Landuit- vooraan in de rij van de verpachte
goederen:
"Eerst Adriaen vanden Steene, Pieter de Zadeleer ende de weduwe
van Jan Sceunick hauden tsamen in pachte vanden cloostere van
senter Claeren buyten Ghendt xxxij bunder ij dachwant ende xl roeden onder landt, meersschen, weeden ende bosschen gheleghen in
diversehen parcheelen». De gezamenlijke pachtprijs bedroeg 26 pond
gr. in geld, twee vaten koren en vijf vaten haver en ook 12 groten
aan de kerk, tezamen voor een waarde van 26 pond 8 schell. 6 gr. (4).
Op dit tijdstip werd «de Landuit» dus door drie pachters gezamenlijk uitgebaat.
Hier vernemen wij dat het klooster van de Rijke Claren nog andere eigendommen verpacht te Mere. De weduwe en erfgenamen van
Jan Sceuninck huren van hen: 1 dagwant 45 roeden land «op dEverdal», 1dagw. «op den Hauw», «op Wymes» 90 R. en nog 3 «aude dachwant landts op den Cauwenbergh», voor een totale huurprijs va..'1.
30 schell. gr. Op zijn beurt houdt Adriaen vanden Steene in pacht:
4 dwt op Brekvelt, 2 dwt 60 R. op den Cruyscauter en nog 2 dwt
42 R. op hetzelfde veld. Deze percelen huurde hij afzonderlijk en
de huurprijs hiervoor bedroeg 3 pond 2 sch. gr. in geld en twee vaten koren (5).
Wat weten wij over «het cloostere van Sente Claren buyten
Ghendt», dat rond het midden van de 16· eeuw de grootste grondeigenaar van Mere was geworden ?
Sedert de hervorming van 1261 werden de Clarissen van. Sint Franciscus onderscheiden in Rijke en Arme Claren, volgens zij, ja dan
neen, zekere welbepaalde grondeigendommen en renten mochten bezitten.
Bedoeld klooster werd opgericht te Gentbrugge, in het derde kwart
van de 13· eeuw. Wegens de godsdienstonlusten,
verbleven de zusters, van 1578 tot 1623, in het Klein Begijnhof en later in het Braemsteen. Uit noodzaak van de versterkingen werd hun klooster te Gentbrugge in 1578 afgebroken. Rond 1613-1623 vestigen de Rijke Claren,
ook gekend onder de benaming van Urbanisten, zich definitief in de
Sint-Lievensstraat,
op het Sant (6).
(3) Stadsarchief Gent;
lage Iï.
(4;) Stadsarchief Gent;
(5) Stadsarchief Gent,
(6) M. HEINS. Gand.
bI. 38. Zie ook
bl. 486 en vlg.
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Jaarregisters

van de Keure, Register 28, f. 83 v. Bij-

Penningkohieren, Mere (Nr 37/197), bI. l.
Penningkohieren, Mere (Nr 37/197), bI. 1.
Sa Vie et ses Institutions. Torne 111 (Gent 1921-1923),
C. DIERICK. Mérnoires sur la ville de Gand. Torne n,

Hun klooster werd aangezien als een abdij; wij zagen dat, begin
1400, de overste betiteld wordt als «de abdesse». Het klooster van de
Rijke Claren werd in 1783 afgeschaft en zou niet heropgericht worden.

Hoe kwam het klooster van Sinte Clara in het bezit te Mere van
deze gronden waarvan de Landuit als de voornaamste kern bleef aan
te zien? Deze vraag heb ik mij herhaaldelijk gesteld, tot het mij gelukte de hand te leggen op het stuk dat naar de eerste aanwerving
verwijst.
Deze vond plaats in 1333. De zondag «voor sente Jansdach in midden zomere» verschijnen voor Goessijn, heer van Erpe, en de zeven
schepenen van Mere, Adaem van Lede en Heinric, zoon van Arnoud
van Lede, voor de verkoop aan het klooster van Sinte-Clara bij Gent
van «alle de huusijnghen te Landuyt ende hofstede ende achte buunre een dachwant sesse ende tachtenich roeden in lande ende in mersche lettel min ofte meer». Hiervan werden 4 bunder 1 dagwand en
81 roeden afgestaan door genoemde Adam, en 4 bunder en 5 roeden
door Heinric. Uit de gedetailleerde opsomming van de partijen land
stellen wij vast dat er geen spraak is van een aaneengesloten geheel.
Het land voortkomend van Adam van Lede lag o.m. verspreid «op
de Cruyscautere», «op Broucvelt», «int Dal», op Meerleputte, ter Doelaghen, achter Landuyt, «up Viberch». Er waren ook een drietal
meersen, w.o. «de brouc van Landuit», «de maetmeersch» en «de
minste rnaetmeersch». De 4 bunder en 5 roeden die Heinric van Lede
afstond lagen op de Kruiskouter «ten cruce weert» en «ten plategate»,
op het Broekveld, «op Ogeven putte», op Meerleputte, op Viberch. De
meersen waren alle gelegen op dezelfde plaats als deze afgestaan
door Adam van Lede; zij droegen dezelfde benaming. Het is opvallend hoe verbrokkeld de percelen toen reeds waren; hun oppervlakte
schommelt van 40 roeden tot één dagwand en half. In de hofstede
te Landuit waren beide verkopers gezamenlijk gerechtigd, elk voor
90 roeden. Het staat buiten twijfel dat al deze verkochte eigendommen aanvankelijk aan één eigenaar hadden behoord.
Voor welk bedrag werden deze goederen met de hofstede van de
hand gedaan? Dit blijkt niet uit bedoelde akte, die enkel vermeldt
«om eene somme van ghelde, de welcke hem es al wel vergolden».
Voornoemde Heinric, zoon van Arnou t van Lede, was bij de verkoop nog minderjarig. Voor de tweede fase van de eigendomsoverdracht, werden hem twee wettelijke voogden toegevoegd, zijn oom
Adam van Lede en Jan van den Bruele, terwijl zijn moeder, jonkvrouw Hildegonde, werd vertegenwoordigd door Jan Pollain. Op aanmaning nu van Wouter van den Dale, baljuw van de heer van Erpe,
«in wies heerscepe dat al dit voors. lant gheleghen es», en door de
plechtige uitspraak van de in de akt vernoemde schepenen van Mere, werden al de betrokkenen onterfd en werd het klooster van Sin teClara wettelijk in het bezit gesteld van de hofstede en landerijen.
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Voor het aandeel dat jonkvrouw Hildegonde in genoemde goederen wegens haar huwelijk met Arnout van Lede eventueel kon hebben verworven, verleent zij, samen met haar aangestelde voogd Jan
Pollain, volledige kwijtschelding, zodat de kopers in het volle bezit
komen van de eigendommen, na het volbrengen van de voorgeschreven pleegvormen. Voortaan zal het klooster, en niet meer de verkopers, de gebruikelijke landcijns moeten betalen.
In deze met zorgzaamheid gestelde formulering komt nog een speciale clausule voor. Goessijn, heer van Erpe, die toendertijd ook de
heerlijkheid van Mere in zijn bezit had, doet akteren dat hij, uit goedjonstigheid en op verzoek van de zusters, «die soe vele dore ons hebben gedaen dat wy ons houden wel ghepaeyt», toelating geeft om
nog twaalf bunder land en meers binnen Mere aan te werven «tseghen wien dat de cloestre voorseit best ghecrighen can», Deze 12
bunder worden bij voorbaat in de dode hand gebracht, d.i. geestelijk
goed verklaard. Evenals de reeds aangeworven goederen worden zij
vrijgesteld van alle karweien en belastingen, waarop hij of zijn erfgenamen zouden kunnen aanspraak maken. Het is ten slotte zijn wil
en zijn verlangen dat bedoeld klooster over de verworven goederen
vrijelijk beschikke, daar alle pleegvormen zijn volbracht «na sede
ende na costume vanden scependoeme van Mere, daer onder dat
voorseide goet gheleghen es».
Ten slotte, om de echtheid van de akte te bevestigen en de duurzaamheid van deze overdracht te verzekeren, hebben de heer van
Erpe en de schepenen van Mere het oorspronkelijk stuk van hun
uithangend zegel voorzien. Maakten toen deel uit van de Meerse
schepenbank: Arnoud van der Nuwerborch, Pieter van der Lenden,
Jan Medeganc, Gillis de Bock, de zoon van Gillis Smeyers, Willem
Louys en Fierijn van Ouwenzele (7).
Door deze akte van 1333 was de weg tot uitbreiding van deze eerste aanwerving opengesteld. Volgens de akten die in het Cartularium
van de Rijke Claren werden overgeschreven - en waarvan enkele
oorspronkelijke stukken bewaard bleven, - werd nog hetzelfde jaar
«in sente Katherinen avonde» (24 november), voor de schepenen van
Mere, door Gillis, zoon van meester Willem, aan het klooster verkocht 1 dagwant 59 roeden lands met de er op uitgaande cijns. Dit
stuk was gelegen «int broucvelt up Merkin, neffens Gillis land voors.
ende den lande dat die van sente Claren cochten sjeghen die van
Lede». Het ging hier klaarblijkend om de afronding van een bestaande kern.
Met Lichtmis 1341 (n.s.) maakt zuster Bele van Lede, «abdesse
van sente Claren», bekend dat zij van Arnoud de Pape 3 dagwand
55 roeden land had aangekocht ,voor een bedrag van 32 pond 18 schell.
parisis, alle kosten inbegrepen. Deze partij was gelegen «up de cruce
cautere». Het is niet het klooster of de abdij die de koopsom betaalt,
(7) RAG; Fonds Rijke Claren. Charters (in dozen), Jaar 1333. - Kopij in
Cartularium (begonnen in 1515), f. CXXI en CXXII, Nr 1 van het Fonds.
Bijlage 1.
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doch zuster Gheertruud Brusch, die hiervoor jaarlijks een erfelijke
rente genieten zal van 20 sch. par., bezet «up onse goed te Landuut»
(8).

Een belangrijke aanwinst vond plaats op 17 september 1369, toen'
de abdis van Philips, heer van Erpe, 6 bunder lands «inde parochie
van Meere ende van Aeyghern» had aangekocht (9). Wij weten niet
welke hoeveelheid op het grondgebied van elk dezer dorpen gelegen was.
Op 10 december 1442 verleende de abdis, zuster Margriete Vyts,
een erfelijke cijns aan Gillis van Ympe, zoon van Gillis, op omtrent
drie dagwant land «up de Bave cautere». Het was een eerste stap
tot een nieuwe aanwerving. Deze Gillis van Ympe zien wij in het
jaar 1450 voor de schepenen van de Keure te Gent verschijnen en
horen hem verklaren dat hij aan Vrouwe Lijsbette Clotmans, religieuse van Sinte Claren «een hofstede onbehuusd, groot synde drie
dachwant 26 roeden in de parochie van Meere te Cauwenbeerghe»
verkocht heeft (10).
Er zouden in 1449 nog 3 bunder en 94 roeden land worden aangeworven. De afstand gebeurt voor schepenen van Mere : de verkopers
zijn Adam Mulleman en zijn echtgenote Lysbette Costermans, terwijl het klooster vertegenwoordigd is door zijn ontvanger Gyselbrecht de Cooman. Hier gaat het om niet minder dan acht percelen,
waarvan een op Broekveld, vier op de Kruiskouter, twee «up de Eppekins ackere» en ten slotte een «up den bosch ten heede». Er wordt
geen prijs bedongen; de zusters geven hiervoor aan Adam Mulleman
«in wisselinghen ende in manghelinghen een zestendeel van eender
watermuelen twelcke de clooster hadde binnen der stede van Aelst».
Op een speciale clausule van de verkoopsvoorwaarden dient gewezen. Adam «beset ende bewijst de prochie van Meere 18 vlaemschen
grooten tsjaers ervelycken te hulpen van haren transporte». Blijkbaar gaat het hier niet om een gebaar van milddadigheid. Deze beschikking staat in verband met het feit dat, door de overdracht van
deze goederen in geestelijke handen, deze voortaan niet meer belastbaar zouden zijn ten bate van de gemeenschap der dorpelingen, want
het wordt uitdrukkelijk vermeld dat «dese partijen van erven zullen
voortan vry ende ongehouden zyn van alle taelgen ende settinghen
ten eeuwelieken daghe» (11).
Wegens de verbrokkeling van de percelen en de ontoereikendheid
van de bronnen is het ons niet gelukt klaar en volledig een beeld
van de geleidelijke aangroei, met de juiste ligging van de percelen,
te schetsen. Wanneer in 1512 Matthys van Provins, gezworen landmeter van het Land van Aalst, met de meting van de gronden te
Mere wordt belast, detailleert hij al de percelen die alhier in bezit
waren van de Rijke Claren. Hieronder vinden wij vermeld: «Item
(8)
(~)
(10)
(11)

RAG;
RAG;
RAG;
RAG;

Fonds
Fonds
Fonds
Fonds

Rijke
Rijke
Rijke
Rijke

Claren.
Claren,
Ciaren,
Claren,

Nr
Nr
Nr
Nr

1, f'.
1, f.
1, f.
1, f.

CXXV.
CXXVII.
CXXXL
CCXIV.
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de stede van Landuut, groot een dachwant 88 Roeden, oost den hauwen vivere, west thof van Halren. noort tseghen den Haubosch, suut
Stevins velt» (12). Het blijkt echter niet klaar welke percelen tot de
uitbating van dit «goed te Landuyt» hebben behoord. Buiten het bedrijf van Pieter Schockaert, die toen als de voornaamste
pachter
stond geboekt, spreekt de Meting nog van andere pachters van de
Rijke Claren, zoals Gosin vanden Steene, Rase vanden Steene en
Pieter van Holle, die elk een aantal percelen in gebruik hadden.
Aldus komen wij tot de vaststelling dat de Rijke Claren van Gent
de belangrijkste grondeigenaars waren te Mere. Op sommige wijken
waren zij geleidelijk in bezit gekomen van meer dan de helft van de
landen en meersen. Op de 32 percelen land op de wijk «D'hooge
Veurle ofte Broeckvelt» behoorden er 16 aan de Gentse abdij, met
een oppervlakte van 27 dagwand 25 roeden, tegenover 14 dagwand
43 roeden die op naam stonden van particulieren. Op het Stevensveld
was de verhouding 987 roeden voor het klooster en 440 roeden voor
anderen; op de wijk «den Stuyphys en Schaepvelt» 1467 roeden tegenover 776. Op andere wijken komen slechts enkele partijen land
voor op naam van de Rijke Claren (13). Deze cijfers werden berekend naar de gegevens van de «Beterdinghe van 1761».
Nopens het «Pachtgoed te Landuit» kunnen wij besluiten dat dit
nooit een aaneengesloten geheel vormde, zoals veel van de pachthoeven die aan vroeger gestichte Gentse abdijen behoorden. Pas in 1333
had het klooster van Sinte-Clara haar eerste gronden te Mere aangeworven, door aankoop, niet door schenking. De bloeiperiode van
de grondschenkingen
was zo goed als afgesloten.
Wel werden verstrooide percelen, die het bewuste «goed» vormden
aan één pachter verhuurd, soms aan een drietal gezamenlijk zoals in
1571. Het merendeel van de gronden vormde één kern van uitbating
en deze was «het goed te Landuit». Af en toe zien we dat de hofstede, die aanvankelijk in 1333 bij het goed is begrepen, niet in de
pachtvoorwaarden
wordt vermeld. Dit wijst er op dat toen het goed
tijdelijk onbehuisd was, in afwachting dat de vernielde woning en
stallingen zouden worden heropgericht.
Het lag alleen in onze bedoeling een bladzijde te schrijven uit de
geschiedenis van deze min gekende doch niet onbelangrijke
landbouwuitbating te Mere. Wij hopen dat hieraan een tweede bladzijde
zou worden gewijd.
Serskamp.

(12) RAG; Fonds Rijke Claren, Nr 1, f. CCLIII.
(13) RAG; Fonds Mere, Nr 169.
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JULES PIETERS.

BIJLAGEN
I
Voor Goessün, heer van Erpe, en voor de schepenen van Mere, verschijnen
Adam van Lede en Heinnic, zoon van Arnoud van Lede, om te verklaren dat
zij aan het klooster van Smte-Clara bij Gent de hofstede «te Landuit- met
acht bunder land hebben verkocht. - 1333, juni 20.
Wij Goessiin, Ruddere here van Erpe, doen te weten allen denghenen die
dese letteren sullen sien ofte hoeren Iesen, dat siin comen vore ons ende vore
Aernoude van der nuwerborch, Pietren van der Lenden, Janne Medegane,
Gillise den boe, Gillise Smeyers sone van den dale, Willeme Louys, ende
Fierine van Ouwenzele, seepenen te Meere, Adaem van Lede enae Heinric
Arnouds sone van Lede, wel bedacht met haren vijf sinnen, kenden ende verlyden, elc op hem setven ende op siin oeiren dat sy hebben wel ende wetteliken vercocht den cloestere van Sente Ciaren bi Ghend, alle de husinghen
te landuyt ende de hofstede ende achte bunre een dachwant sesse ende tachtentech roeden in lande ende in mersche, lettel min ofte meer, dat es te wetene Adaems lant vorseit viere bunre een dachwani ende tachtentech roeden,
ende Heinrics lant vorghenoemt vive bunre ende vive roeden, omme eene
somme van ghelde, de welcke hem es al wel vergouden. De welke husinghen
staen, ende tlant ende meersch gheleghen siin in de prochie van Meere, ten
selven steden, als hier naer volght. Dat es te wetene, Adaems lant vorseit op
de cruis coutre, achter Pieter Roegiers lochtinc een dachwant neghene ent
derteeh roeden. Item op deselve coutre, over den weeh te Meere weert, negenteeh roeden, op dbroue velt int dal een half bunre sesse ent taehtenteeh roeden. Item op dat selve velt tstrepeken dat op gaet vanden hoflande neghene
ent twintech roeden ende eene halve. Item op dat selve velt op dmeerken
onderhalf dachwant ende neghene roeden. Op Meerle putte, anden holen weeh
te Haeltert weert, een dachwant sestiene roeden ende een halve. Ter doelaghen
een half bunre ende sesse ent vierteeh roeden, Achter landuit een daehwant
ende achte ente twintech roeden. Op Viberch een half bunre ende twalef roeden. In de hofstede te landuit neghenteeh roeden. Inden mersch die men
heete de brouc van Landuit. een ende negenteeh roeden ende eene halve. De
maetmerseh bi Mertens een daehwant neghene ente derteeh roeden ende
een halve. De minste maetmersch neghene ente derteeh roeden ende een halve.
Tviverken vore den hof van landuit sestien roeden. Somme van Adaems lande
ende meersche vorseit vi ere bunre een dachwant ende een ende tachtenteeh
roeden. Ende Heinrics landt vorghenoemt es gheleghen op de eruis eoutre
ten cruce weert, een ende vierteeh roeden. Item up de selve eoutre over den
weeh te Meere weert ten plat egate een dachwant ende aehte roeden. Item
daer op Ogeven putte een dachwant ellef roeden ende een halve. Op dbroue
velt, thoflant achter Gillis meesters, een dachwant ende vive entwintech roeden. Item op dat zelve velt bi Gillis Scemings kinder lande een daehwant
ende drie ent seventech roeden. Op Meerleputte te Meer weert viere entsestech roeden. Item daer bi den holen weghe in de side te Meere weert viere
ent taehtenteeh roeden. Ten meyers gate een daehwant drie ende twinteeh
roeden ende een halve. Op Viberch sevene en tachtenteeh roeden ende een
halve. Item daer sevene ende negenteeh roeden ende een halve. In de hofstede
te landuit negentech roeden. De mersch dien men heedt den brouc van
landuit een ende negentech roeden ende een halve, de maetmerseh bi Mertens
een daehwant neghene ende dertech roeden ende eene halve. De minste maetmerseh neghene entderteeh roeden ende eene halve. Tviverken vore den hof
te landuit sestiene roeden. Te Landuit vore thof, een daehwant eene halve
roeden min. Item daer te goeteghem weert een daehwant ende viftiene roeden. Somme van Heim'ies lande vorseit vi ere bunre ende vive roeden. Somme
van alle den lande ende mersche vorseit acht bun re een dachwant ende sesse
ent taehtenteeh roeden ghelie boven gheseyt es.
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Ende Heinricke vorghenoemt waren ghegneven twee wettelicke voghde,
dats te wetene Adaem van Lede ende Jan van den Bruele. Ende joncfrauwe
Hildegonden Heimics moeder van Lede was ghegheven een wettelic voght,
·Jan Pollain, Ende Adaeme, Heinric ende sine wettelicke voghde voren ghenoemt, bi maninghen van Wouteren van den Dale bailliu tsheeren van Erpe,
in wies heerscepe dat al' dit vorseide lant gheleghen es, ende bi wysdoeme
van scepenen van Meere vorghenoemt siin alle dese vorseide persocne wettelic onterft van allen desen vorseiden lande ende mersche ende dat daer toe
boert. Ende hebbent wettelecke quite ghescouden, ende de cloestre van sente
Ciaren vorghenoemt es wettelike gheerft in al dit vorseide lant ende mersch
sendei- sij ende in wettelliker possessien ghedaen ten eewelicken daghen.
Ende Joncfrauwe Hildegond vorseit ende Jan Pollain haer wettelicke voght
hebben quite ghescolden wettelicke al dat recht dat se hadde ant dit vorseide goet. Ende tallen desen vcrsetden dinghen was ghedaen alle dat men
sculdech was te doene na de wet van Meere. Ende de c!oestre vorghenoem.t
es sculdech te gheldene elcs jaers den gerechten lant cheins die gaet uten
vors eiden goede. Ende wy, Goessiin here van Erpe vorghenoemt, in purre
aelmoesenen ende omme de bede van goeden lieden van den cloestre van
sente Claren vorseit, die soe vele ·dore ons hebben ghedaen dat wijs ons houden wel ghepayt, soe hebben wij den cloestre vorseit orlof ghegheven ende
onse consent daer toe ghedaen dat de c!oester mach doen coepen met der
vorgheseider sommen van lande ende van mersche tote twalef bun ren binnen der prochien van Meere tseghen wien dadt de cloester vorseit best ghecrighen can. De welke vorseide twalef bunre lants ende merschs ende dat
daer toe hoert, hebben wy wel ende wettelec den cloestre vorghenomt ghemortificert ende ghevryt van allen dienste, van allen corweyden ende van
allen exactien, die wij ofte onse hoeir heeschen mochten ane al dit vorseide
goet, in wat manieren dadt wesen mochte. Ende es wel onsen wille ende consent, dat de cIoester van sente Claren vorseit hant sla an dit vorseide goet
ende hout ende besitd over sine vrie clare erfactechede. Ende alle dese vorseide dinghen siin wettelec ghedaen na sede ende na costume van den scependoeme van Meere, daer ander datd vorseide goet gheleghen es.
Ende omme dat alle dese dinghe voorseit waer sijn, goet, vast ende ghestade selen moeten bliven teewelecken daghen ende wel ghehouden, so hebbe wy Goessiin, here van Erpe vorgehnoemt, ende wy scepenen van Meere
vorengheseit, dese letteren gheseghelt met onsen zeglen utehanghende, in
orconscepe der waerheit. Dit was ghedaen int jaer ons Heeren doe men screef
dusentech drie hondert ende drie entedertich, des sondaghs vore sente Jans
dach in midden zomere.
R.A. Gent; Fonds Rijke Claren, Charters (in dozen), Jaar 1333.

II
Jan Seeminc verklaart voor de schepenen van de Keure te Gent dat hij
van de abdis van Sinte-Clara bij Gent in pacht heeft genomen het goed «te
Landuit» te ~Iere, groot 33 bunder, voor een bedrag van 14 pond gr. en 4
halster erwten per jaar. - 1425,februari 16.
Kenlic zij allen lieden dat Jan Seeminc commen es voor scepenen van der
Keure in Ghend, kende ende lude dat hy heeft ghenomen in loyalen pachte
ende met zekeren voorwaerden jeghen myer vrouwen de abdesse van sente
Claren by Ghend ende tghemeen convent haerlieder ghoet, gheheeten te
Landuyt, gheleghen in de prochie van Meere by Aelst, groot xxxiij bundren
lettel min of meer, met allen den ghelaghen dier toebehoerende, den termin
van ix ja eren lanc duerende die beghonste ende in ghync te meye int jaer
xiii]c ende xxiij, elcx jaers omme de somme van xiiij lb. gr. ende iiij halster
erweten, te betalen telcken kerssavonde ende de vorn. somme van xiiij lb. gr.
te ij paymente teleken kerssavonde ende S. Jansmesse, altoes een maend naer
eIken dache waer af deerste payment viel te kerssavonde int selve jaer ende
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dander tsent Jansmesse anno xxiiij ende also voort van jaere te ja ere ende
van termine te termine telken kerssavonde ende sentjansmesse vij lb. gr.
gheldende, de term in van ix jaeren lanc duerende ix vromen heffende ende
ix vuile pachten gheldende. Ende de vorn. pachtere moet tgoet laten tsinen
afscheeden alzo hijt van tsinen ancommene. Van welcker latinghe beede partyen hebben eene cyrographe deen uten anderen ghesneden een ludende.
Ende boven desen kent de voorn. Seeminc tachter ende sculdech synde mier
vrouwe ende convente vors. de somme van xix lb. v s. gr. goeder scult van
voorledenen pachte den kerssavont anno xxv achterst toebehoorden in begrepen, te betalen ten payementen dat es te wetene deen heelt thuutgane van
meye eerstcommende ende dan der heelt te bamesse daer naer volghende.. of
tsent martinsmesse vulbetaelt te zine. Ende al dit heeft de vorn. Jan Seeminc
belooft, bekent ende verzekert up hem ende up al tsine ende voort sinen
boorghen over hem ende elc over al Pieter Medeganc ende Ympinen van der
Steene. Actum xvjen february anno xxv.
Stadsarchief Gent; Acten en contracten

- Keure, Reg. 28, bl. 83 v=.

BRANDEWIJNSTOKERS

TE MOORSEL
5.12.1699.

Tegen de plakkaten van 21 december 1697 in, die verboden graanbrandewijn te stoken, hadden enkele personen dit toch gedaan, nl.
Cornelis Moens, Joos Beeckmans, Andries Vuyttersprot, Jacques 01berechts en Gillis Pieters, allen van Moorsel, De beide eerste werden
ieder veroordeeld tot een boete van 150 gulden. De ganse groep diende de proceskosten te betalen.
p. 199.

AMBTSMISBRUIK TE RONSE
13.12.1704.
Jan Knudde en Adriaen van Tre, beide officieren van Ronse, hadden op schriftelijk verzoek van Pieter Fostier, evenwel zonder toelating van de baljuw, bij tal van inwoners van Ronse "executie te
dresseren over pointen(ghen) ende settin(ghen) ende daerover iets
te proffiteren voor hunne pretense devoiren van executie ende onder
andere ten huyse van Adriaen de Bisschop af te haelen de bijle, hauweel ende spae, daermede hij Bisschop daeghel. wercken moeste .om
syne vrauwe ende kinderen den cost te winnen ende dat op pretext
omme daeranne te verhaelen hunnen sallaris», alhoewel ze wisten
dat de huisvrouw van De Bisschop de betaling had gedaan; daarbij
hadden zij de vrouw, die in verwachting was en zich verzette tegen
het wegnemen van het alaam, met een stok op het hoofd gesmeten.
Hiervoor werden de eerste voor 2 jaar en de tweede voo réén
jaar uit hun ambt ontzet; het alaam dient teruggegeven en de proceskosten dienen betaald te worden.
p. 216 r", VOo
(Rä. Gent: fonds Raad van Vlaanderen,
nr. 8595).

Register van Criminele Sententies,

J.d.B.
27~.

Eervvaarde

Heer
ALOïS

DE MAEYER

*

LEGERAALMOEZENIER,
LERAAR EN TONEELKRITIKUS

Hij werd geboren te Sint-Niklaas op 12 mei 1888.
Tot priester gewijd op 3 april 1915 te Boulogne sur Mer, samen
met dichter Gery Helderenberg, maakte hij de eerste wereldoorlog
mee als legeraalmoezenier. Op zijn benoeming tot leraar in de Handelwetenschappen en in het Engels en in het Duits aan het Bisschoppelijk Kollege te Wetteren (1919) volgde zijn aanstelling als godsdienstleraar aan het Koninklijk Atheneum te Aalst in 1933.
Omdat deze Waaslander in onze stad volledig is ingeburgerd had
op 19 oktober 1969 een gemoedelijke receptie plaats in het Aalsters
stadhuis. Het was zijn oud-leerling schepen Gilbert Claus die hem
daar een passende hulde bracht bij zijn tachtigste verjaring ... ook al
gebeurde dit met een jaar vertraging. Tijdens een feestmaal omringden meer dan honderd vrienden en bekenden de betekenisvolle figuur van de priester. Er waren o.m.. de mannen uit de frontbeweging
14-18, de oud-kollega's en oud-leerlingen van het Atheneum, vele
vrienden-priesters waaronder twee abten, heel wat plaatselijke toneeIliefhebbers; zelfs was er de 91-jarige Broeder Aloïs, oud-leraar
van de gehuldigde, fier met het eerste kommunie-fototje van zijn
eminente oud-leerling!
Talrijk waren zij die de hoge verdiensten belichtten van E.H .. De
Maeyer. Het was echter vooral op toneel gebied dat hij een wetenschappelijke aktiviteit ontplooide. Van hem schreef Antoon Van der
Plaetse terecht: «Zijn naam blijft voor immer verbonden aan de grote figuren van het zuidnederlands teaterrenouveau sedert de scheiding van de Nederlanden. Zijn geschriften vormen een kleine teateruniversiteit [»,
In een fijnzinnige causerie handelde Prof. Frans Vyncke over De
Maeyer als kollega, kultuurhistoricus en toneelkritikus.

* De

huldemap «Aloïs De Maeyer- kan nog worden bekomen door storting
van 75 fr. op postrek. 50.71.19 van F. De Bisschop, Aalst.
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Voor die veel jongere licentiaten was hij steeds bereid hulp en
raad te verstrekken. Als godsdienstleraar mochten de leerlingen gerust hun katechismus boek laten open liggen: zijn doel was in de
eerste plaats de geest te. vormen en ze tot een verheven menselijkheid aan te zetten. Kamiel Boel getuigt: «Een les over het Doopsel
was de gewenste aanleiding om te spreken over het toneel om ten
slotte aan te landen op het gebied van de muziek !».
Het is echter vooral als toneelman dat A. De Maeyer bekendheid
verwierf in Vlaanderen. In het tweede deel van zijn tafelrede gaf
Prof. Vy.ncke een zo degelijk overzicht van die verbazende werkkracht van de toneelkenner dat wij het hier integraal overnemen .

...Niet minder vruchtbaar en belangrijk is uw wetenschappelijke
aktiviteit geweest. En daarbij denk ik allereerst aan uw kritische
bedrijvigheid, omdat ze uw persoonlijkheid wellicht het best typeert.
Want, wanneer men deze bedrijvigheid overziet, dan wordt men niet
alleen getroffen door uw verbazende vitaliteit en werkkracht, maar
men wordt zich vooral bewust van de essentiële gerichtheid van uw
wezen en streven. Gij zijt inderdaad nooit een kamergeleerde
geweest, een man die, afgesloten van de buitenwereld, geleerde traktaten zou geschreven hebben over het wezen van de dramaturgie.
Ik bedoel daarmee geenszins dat de theoretische problematiek U niet
zou geïnteresseerd hebben. Het Lectuurrepertorium
kwalificeert U
als: - ik citeer - «een grondig kenner van het klassieke en het
moderne toneel». Ik bedoel dat gij ook een man van de DAAD geweest zijt. Toneel is voor U altijd in de eerste plaats OPVOERING
van toneel geweest, als element van volksverheffing, als beslissende
factor in de geestelijke ontvoogding van Vlaanderen. En daarom hebt
gij het beste deel van uw kunnen, het grootste deel van uw werkkracht, gestort in dit concrete ideaal, niet alleen in geschrifte, maar
ook in uw ontelbare spreekbeurten
en radiozendingen. De inspanning, die deze activiteiten hebben gevergd, heeft Anton Van de Velde
uitstekend verantwoord in de huldegarve van 1938:
«Ge dient ideaal en volk uitstekend en zonder aanstellerij wanneer ge in 'n hortende bus of in 'n TT-treintje, soms ook in voorhistorische vehikels, honderden-kilometerlange
voyagies onderneemt om
ergens - desnoods in 'n verloren hoek, die niets met de grootspraak
van westelijk Europa te maken heeft - 'n opvoering bij te wonen,
waarvan ge verwacht dat er iets goed uit groeien kan voor onze gemeenschap. Gij dient ideaal en volk uitstekend, wanneer ge uren en
nog eens uren verslijt aan de redactie van Toneelgilde, of wanneer
ge artikelen en nog artikelen opstelt voor vertoningen of over onderwerpen die ge weet interessant te zijn voor de ontwikkeling-in-de'diepte van ons toneelwezen. Ge dient uw volk uitstekend wanneer
ge 't leert onderscheid te maken tussen koren en kaf - op gebied
van toneel, reidans, kunstdans, spreekkoor, enz.".
Het is uit dit concreet ingesteld ideaal dat uw intense bedrijvigheid begrijpelijk wordt: uw uitgebreide briefwisseling met toneel281:

vrienden, uw belangstelling voor het liefhebberstoneel;
uw rol in de
oudstudentenbonden,
en ten slotte uw vele kleinere bijdragen, die zo
ondankbaar zijn, omdat ze zoveel werk en inspanning vragen, maar
nooit de achting van ronkende studies oogsten.
Dr Roemans heeft in de huldegarve van 1938 de bibliografie opgesteld van uw kritisch ceuvre uit de periode tussen de twee wereldoorlogen. Ik herhaal het, men staat versteld over de omvang van dit
werk. In niet minder dan 3'0 tijdschriften
en weekbladen zijn in die
jaren bijdragen van uw hand verschenen. Wij vinden artikels in regionale blaadjes uit het Land van Waas, uw geboortestreek,
maar
ook in de grote Vlaamse tijdschriften uit die jaren, zoals «Dietse Warande en Belfort, Licht en Leven, Hoger Leven, Nieuw Vlaanderen».
Ook in het buitenland hebt gij toen gepubliceerd
in Roeping (Tilburg), Katholiek Toneel (Amsterdam), Dux (Amersfoort), en in twee
Franse tijdschriften:
«Jeux, tréteaux et personnages» en het «Bulletin des comédiens routiers». Maar bovenal staat uw bedrijvigheid als
redacteur van «TONEELGIDS». Voor de jaren 1924 tot 1938 tel ik
151 bijdragen, waaraan, van het jaar 1934 af, een vaste rubriek moet
toegevoegd worden, gewijd aan een kritisch overzicht van de voornaamste binnen- en buitenlandse toneelpublicaties.
In het BIJVOEGSEL van TONEELGIDS verschenen dan nog eens 591 besprekingen
van toneelstukken. Bovendien werd gij, van 1933 af, medewerker van
BOEKENGIDS:
tot 1938 hebt gij in dat tijdschrift 79 besprekingen
van toneelwerken
gepubliceerd. Ook de KATHOLIEKE
ENCYCLOPEDIE mocht U tot haar medewerkers rekenen: in de delen 15 tot
21 werden 31 toneelschrijvers
door U behandeld. Voeg daar ten slotte nog aan toe dat gij in diezelfde periode een aantal toneelwerken
van H. Ghéon en Brochet in het nederlands hebt vertaald.
Gaat men de THEMA'S na van deze enorme massa bijdragen, dan
stelt men vast dat zij alle mogelijke aspecten van het toneel bestrijken. Men vindt er niet alleen theoretische en literaire beschouwingen over het middeleeuws en modern toneel, maar ook alle praktische aspecten die bij een opvoering van belang zijn: regie, scène'bouw, spel, kostumering, belichting, tot muzikale begeleiding toe. Er
zijn ook een groot aantal bijdragen over Vondel-opvoeringen
en Von'del-dramatiek. Ook voor toneeliconografie
hebt gij belangstelling gehad. In 1934 hebt gij een artikel geschreven over de constructivistische en collectivistische
experimenten
van Meyerhold in het Russisch toneel. En zelfs de film, die jongere, maar gevaarlijke tweelingbroer van het toneel, is aan uw aandacht niet ontsnapt.
Dit uw omvangrijk kritisch ceuvre is een onschatbare bron - zoals Dr Roemens terecht opmerkt - voor de geschiedenis van het toneel in Vlaanderen en de rol die het liefhebberstoneel
daarin gespeeld
heeft. De criteria die gij bij dit werk hebt aangelegd, zijn eerlijkheid
en wetenschappelijk inzicht van een scherp toeziend tijdgenoot. Het
eerste heeft wellicht veel kwaad bloed veroorzaakt, maar is meteen
een blijvende getuigenis van uw geestelijke vrijheid, symbool van
uw sterke persoonlijkheid
en uw innerlijke kracht. Uw tweede criterium, wetenschappelijk
inzicht, steunde op uw grondige kennis van
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de wereldliteratuur.
Hierdoor beschikte U over de noodwendige geestelijke bagage om uw kritiek in een breder kader te stellen, om het
Vlaams toneel te toetsen, enerzijds aan de algemene dramaturgische
waarden die van alle tijden zijn, anderzijds aan de eisen die de eigen
tijd stelde, en wel op Europees vlak. Het pseudoniem dat gij vaak
gebruikt hebt voor uw bijdragen in Jong Dietsland, nl. A.J.M. Wijdeveld, lijkt mij een door U bewust gekozen symbool van dit streven
te zijn.
Niet minder belangrijk dan uw kritisch werk, is uw zuiver wetenschappelijk werk. In 1949 werd U, samen met Dr Roemans, de Staatsprijs der Openbare bibliotheken toegekend, voor uw beider bibliografisch werk: «EEN KW ART··EEUW TONEELLEVEN
IN VLAANDEREN», dat hoofdzakelijk analytische
inhoudstafels en klappers
bevat op de Toneelgids uit de jaren 1909-1940, benevens een historische inleiding van uw hand over de groei en werking van het tijdschrift.
Maar het is in de eerste plaats ons middeleeuws toneel dat uw
volle wetenschappelijke
belangstelling zou genieten. Naast uw talrijke bijdragen op dit gebied in verschillende vooraanstaande
tijdschriften, moeten wij hier vooral vernoemen:
1. Uw studie over de betekenis van «spel» en «spelen» in de middeleeuwen, verschenen in de Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor taal en letterkunde uit het jaar
1927;
2. Uw alom bekend werk over de Abele spelen, verschenen te Leuven bij het Davidsfonds in 1942;
3. Uw kritische uitgave, in 1948; in samenwerking met Dr Roemans,
van Esmoreit, samen met de integrale reproductie van het handschrift, en voorzien van aantekeningen en een analytische bibliographie.
Voorts heeft uw kritische geest zich ook gericht op het 17e eeuwse
toneel (1) en wel vooral op Vondel. Het lijkt ons gepast om in dit
opzicht enkele woorden te wijden aan uw sympathieke «Vondelgarve», omdat ook in dat boek, dat in 1939 te Brussel verscheen, uw
concrete, praktische kijk op de dingen naar voren treedt. «Vondel
moet gespeeld, en dus dynamisch getransponeerd»
luidt uw grondstelling. In deze geest is het boek opgesteld. Na een inleiding over
Vondels leven en dramatiek, geeft ge een korte beschrijving van alle stukken van Vondel, als een soort praktische leidraad, bestemd
voor toneelkringen.
Wij kunnen dit bondig overzicht van uw rijke wetenschappelijke
bedrijvigheid niet afsluiten, zonder nog even uw omvangrijke bij(1) In het heemkundig tijdschrift

«Het Land van Aalst» - jg. 1 - 1949 - Nr. 3 mei, verscheen een studie over de Aalsterse factor van de Catharinisten
WILLEM CAUDRON (1607-1692). A. De Maeyer besluit dit artikel ( blz. 6)
met volgende beoordeling: -Een geschoold volksdichter, door oefening
knap, door kunde en belezenheid verzorgd en statig tot het deftige toe ...».
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drage te vermelden in het Huldeboek voor Anton Van de Velde, ver·schenen te Diest in 1944.Deze bijdrage is uitgegroeid tot een lijvige
studie over Van de Velde als toneelschrijver en regisseur.
Jeugdige Alwin D~ Maeyer, gij zijt nu tachtig jaar geworden. Laat
mij deze feestrede sluiten met een parafraze op de hulde die Anton
Van de Velde U heeft gebracht in 1938,want beter dan hij kan ik onze gevoelens niet verantwoorden: Wij danken U voor de adel van
uw denken en doen; een adel die ieders eerbied afdwingt; een adel
zonder klinkklank en titulatuur, maar met de onverwoestbare zedelijke en geestelijke waarden, die gij van een vroom Vlaams ouderpaar hebt geërfd.
En hernieuw nu uw contract met het leven voor nog vele, vele
jaren.
Prof. F. Vyncke
RUG.

BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN KARNAVAL
TE AALST
1733. Ex archivis patrum s.j. collegii alostani.
Mos hic invaluit plane ridiculus nee usitatus ullibi, ut scilicet vel
octiduo ante baccanalia urbem circumcursent larvati, tympanis armati omnes, judicii novissimum diem instare putes, instrumentis suis
tantum murmur cien interim grassabatur tune temporis morbus satis
ubique notus et communis, proin laborantium querelae unanimes, eo
propter, annitentibus una expertissimis dominis a chirurgis, effecit
aliquis nostrorum, zelo sane commodi alieni studiosissimo, ut sub
.muleta magistratius inhibuerit tympanistos istos, ultra modum difficiles; orta enim quidem larvatorum levis indignatio, sed aegrorum
summa quies et solatium. (historia qualem eam ex Arcnivo status
transscripsit P. Waldack).
PROEVE VAN VERTALING.
De gewoonte heeft zich hier vastgezet, voorzeker bespottelijk maar
elders niet gekend (gebruikelijk) dat acht dagen voor de vastenavond
verkleden de stad rondlopen, allen voorzien (gewapend) van bellen;
men zou denken dat de laatste oordeelsdag daar is, zo een lawaai maken ze met hun instrumenten. Ondertussen verergde zozeer de ziekte
van de tijd overal gekend en verspreid tengevolgen daarvan waren
de klachten van de zieken algemeen, hierom, terwijl de zeer bekwame chirurgijnen allen aandrongen, maakte een van de onzen, met
een zeer grote ijver voor het gemak van anderen, dat de magistraten
deze lawaaimakers, die zeer lastig waren, in de doofpot staken. Er
ontstorid wel een lichte verontwaardiging van de gemaskerden, maar
er heerste een zeer grote rust en stille troost voor de zieken.
Deze tekst is van groot belang voor de geschiedenis van Karnaval
in onze stad.

J. van der Hulst.
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ONZE BIBLIOGRAFIE
23) ALGEl\'IEEN.
LE COMTE RAOUL de LIEDEKERKE:
·LA MAISON DE GAVRE ET DE LIEDEKERKE. HISTOIRE DE LA
LIGNE DIRECTE DEPUIS L'ORIGINE JUSQU'A NOS JOURS. TOME IL
LIGNEE DES RASSE.
Uitg. Desclée-De Brouwer. Brugge. 1969. 358 blz. Zeven illustr. buiten
tekst. Een kaartje. Drie bladen stambomen buiten tekst. Prijs: 550 fr.
~~"1
Het eerste deel van de geschiedenis van het Huis van Gavere en Liedekerke, eveneens van de hand van graaf Raoul de Liedekerke, verscheen
in het voorjaar 1962 onder de titel «Les Rasse-. We hebben dit werk uitvoerig besproken in ons tijdschrift van 1963, nr. 2, blz. 78-79. Dit eerste
deel loopt vanaf het ontstaan van de familie tot ongeveer 1381. Het tweede deel, dat hier voor ons ligt, bestrijkt de periode van 1357 tot 1645, het
jaar van het overlijden van Ferdinand-Georges de Liedekerke, die geen
kinderen naliet. Zijn neef Philippe-Antoine de Liedekerke volgde hem op.
Om de directe lijn van afstamming voort te trekken tot op heden, moesten de archieven, in het bezit van de nazaten van Philippe, geraadpleegd
worden. Doch om verscheidene redenen bleven tot hiertoe die archieven
ontoegankelijk, en moest het tweede deel, de «Lignée des Rasse. het jaar
1645 tot eindpunt nemen. Ook in dit tweede deel toont zich de auteur
een degelijk historicus. Hij heeft een klare visie op personen en tijdsgebeuren en alles wat van belang is om zijn personages te tekenen, verwerkt hij meesterlijk tot een eenheid. Zijn stijl is vlot en klaar en de
vele indelingen van de aangeboden stof houden de geest van de lezer
ongedwongen levendig. Zulke werken van geschiedenis lezen en raadplegen is een genot. Ten gerieve van gebeurlijke geïnteresseerden geven
we hier de korte inhoud. Hoofdstuk I. - XIV. Etienne de Liedekerke.
(1°)
(1357-ongev. 1426). Een nieuwe start. De persoon. Zijn huwelijk.
Ontstaan van de heerlijkheid. Haard en fortuin. Openbaar leven. De dood
van Etienne, zijn weduwe. De kinderen van Etienne. Hoofdstuk 11.- XV.
Kienne de Liedekerke (HO) (ong. 1398-ong. 1476). Zijn huwelijk. Zijn
levensloop. Op de schepenbank te Gent. De denombrementen van 1473.
De kinderen van Etienne. Hoofdstuk lIl. - XVI. Rasse de Liedekerke
(ong. 1421 tot 1494 of 1495). Toen zijn vader nog leefde. Soldaat en heer.
Opvolger van zijn vader. Oorlogen en revoluties. Laatste levensdagen. De
kinderen van Rasse. Hoofdstuk IV. - XVII. Jean, Antoine, Gerard en
Marguerite. Jean (ong. 1460-1518), Antoine (vöör 1467 tot 1537 of 1538),
Gerard (van 1467 tot 1545 ?), Marguerite, abdis te Vorst (1470? tot 1541) :
de hervormster, een tweede Marguerite de Liedekerke, een dynastie van
abdissen. Hoofdstuk V. - Etienne de Liedekerke (IIIO) (van 1417-ong.
1530). Jeugd en strijd. Zijn huwelijk Wielant en nog eens oorlog. Huisvader en dienaar van de prins. Zijn kinderen. Hoofdstuk VI. - Philippe
de Liedekerke, heer van Everbeke (1503-1568). Ten huize te Aalst en op
zijn landgoederen. In familiekring. De erfenis en het proces van der
Gracht. Openbaar leven. Zijn kinderen. Hoofdstuk VII. Antoine de
Liedekerke, baron van Heule (1533-1604). Huwelijk en erfenis langs moeders kant. Oorlogen met Frankrijk. De hertog van Alva en de inname
van den Brie!. Erfgenaam van zijn vader en baron van Heule. Requesens.
De gezuiverde staatsraad. Spaanse furie en Pacificatie van Gent. StatenGeneraal van 1577. De unie van Brussel. De wankelende unie. De vrede
van Arras. De erfenis Moeskroen. Zijn kinderen. Hoofdstuk VIII. - XX.
- Guilbert de Liedekerke, baron van Heule (1566-1606,).Hoofdstuk IX .
XX. - Ferdinand de Liedekerke, baron van Heule, van Moorsele en de
Gracht (ong. 1570-1612). Hoofdstuk X. - XX. Charles-Philippe de Liedekerke, burggraaf van Bailleul (1583-1626). Jongste telg en voogd van het
familiehoofd. Zijn kinderen. Hoofdstuk XI - XXI. Ferdinand-Georges
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de Liedekerke, baron van Heule, van Moorsele en de Gracht, graaf van
Moeskroen (1627) (1611-1645). Onder voogdij. Heer en soldaat. Cosme Spinola. Een moeilijke erfenis. Na de bibliografie volgt dan een index van
persoonsnamen en plaatsnamen. We citeren hier alleen de plaatsnamen
uit het Land van :Aalst: Aalst. Burst. Aaigem. Boelare. Denderhoutem.
Erembodegem. Schorisse. Erpe. Everbeek. Gavere. Geraardsbergen. Haaltert. Impe. Kerksken. Landskouter. Lede. Ledeberg. Mere. Moorset. Nieuwerkerken. Nederboelare. Nukerke. Onkerzele. Oordegem. Overboelare.
ScheIderode. Serskamp. Dit ceuvre verovert zijn plaats in elke biblioteek
met standing. Tot slot nog een vraagske. Waarom gebruikt de auteur nog
in 1969 de verouderde en niet meer gangbare oude spelling van sommige
Vlaamse plaatsnamen?

24) ALGEMEEN.

DAEM:
GROEI. BLOEI EN SNOEI VAN DE OOSTVLAAMSE REUZEN IN 1968.
Oostvlaamsche Zanten. 1969. Nr 2, blz. 46-73.
M.

Dat de reuzen in Vlaanderen een bizondere belangstelling genieten, bewijst deze bijdrage. Schrijver heeft het over de reuzen en reuzen feesten
te Aalst, Deinze, Gent, Heurne en Welden, Leupegem, Lochristi, Mariakerke, Merelbeke, Michelbeke, Schellebelle, Serskamp, Sint-Amandsberg en
Zelzate.
25) AALST.

H. LIEBAUT:
DE GEZAGSCONCENTRATIE IN HET ARRONDISSEMENT AALST TIJDENS DE 19° EEUW.
Oostvlaams Verbond van de Kringen VOOr Geschiedenis.
Voorüchtrugsreeks. iNellwe Reeks. Nr. 7. Gent 1969. - 108 blz.
-Deze studie had slechts voor doel het beeld van de negentiendeeuwse
politieke strukturen in de steden van het distrikt Aalst vast te leggen ...
Alleen de stedelijke dynasties 'werden hier besproken. Op de buiten deed
de gezagsbundeling zich in veel sterkere mate voor dan in de stad ... Alleen de negentiendeeuwse situatie in het Aalsterse werd hier als onderzoeksterrein genomen ... Was de dynastievorming een typisch facet van
het politieke leven der voorbije eeuw? Vielen de grenzen van de gezagsconcentratie samen met de arrondissementeie grenzen ?... Op al deze vragen moet een negatief antwoord gegeven worden. aldus de auteur in zijn
besluittrekkingen.
In afzonderlijke tabels geeft hij de stambomen van
de bizonderste machtsdynastieën uit het Aalsterse: Cosijns, de Clippele,
De Gheest, de Waepenaert-Verbrugghen,
d'Hane de Steenhuyze, de
Kerchove d'Exaerde, de Kerchove d'Ousselghem, de Nieulandt et de Pottelsberghe, van Pottelsberghe de la Potterie, van den Hecke de Lembeke,
della Faille d'Huysse, Fransman, Moyersoen, Spitaels, Tack-de Ruddere,
van der Noot, van Langhenhove, Van Wambek e. Ook publiceert de auteur hier de lijst van de bestuursleden der Aalsterse instellingen tijdens
de 19° eeuw zoals van: burgerlijke Godshuizen, bureel van weldadigheid,
Berg van barmhartigheid,
militair detentiehuis, kerkfabriek van SintMartinus en Sint-Jozef, de plaatselijke geneeskundige cocmmissie, plaatselijke commissie voor hygiene, plaatselijke medische commissie en commissie voor openbare gezondheid, toezichtscommissie der krankzinnigenhuizen in het arrondissement Aalst, lagere opperschool, rijksmiddelbare
school voor meisjes, voor jongens, academie voor Tekenen en Bouwkunst,
muziekschool, volksbiblioteek, koophandelskarner, werkrechtersraad,
koophandelsrechtbank.
Een bizonder interessante studie die een klaar licht
werpt op het politieke leven van die tijd. Ook genealogen zullen met belangstelling deze bladzijden consulteren.
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26) AALST.

BARON van der REST:
NOTES SUR LES FAMILLES LE ROND, WOLFF ET LE RATZ DE
LANTHENEE.
VInterrnédiaire des Généalogistes. 1969. Nr. 3, pp. 190-200.
In de stamboom van Wolff, le Rond; le Ratz, onderlijnen we YvonneThérèse-Louise-M. de Brouwer, geboren te Aalst in 1911 en gehuwd met
Pierre, baron van der Rest.
27) ENAME.

L. MILIS:
DE VOOGDIJREGELING VOOR ENAME VAN 1064 OPNIEUW ONDERZOCHT.
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de
benaming Société d'Emulation te Brugge. Deel CV. Jaar 1968. Brugge 1969.
Blz. 122-159. Een illustr.
In voornoemd tijdschrift, deel CIII, jaar 1966, blz. 178-196onderzocht dom
N. Huyghebaert opnieuw de voogdij regeling, die graaf Boudewijn V in
1064 aan de abdij van Ename afleverde. Huyghebaert kwam tot het besluit dat het hier om een vals dokument gaat, waarschijnlijk vóór 1154
opgesteld. Schrijver dezer bijdrage neemt dit besluit niet aan en ontleedt
opnieuw de 'oorkonde. Hij komt tot de konklusie dat -zonder enig voorbehoud men kan verklaren dat geen enkel van de naar voor gebrachte
argumenten tegen de echtheid als werkelijk bewijs kan gelden •.
28) ERPE.

PAUL STUYVER:
FRANS DE SCHOUTHEETE-VAN ZUYLEN, HEER VAN ERPE.Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. 1969, nr 2, blz. 15-16.
Frans de Schoutheete-van Zuylen, enige zoon van Preter en Isabella van
der Gracht, werd geboren te Aalst in 1532 en huwde in 1566 met Anna
van Montmerency. Behorend tot de hoge adel van Vlaanderen, geraakte
hij gevangen in de kluwen van de heer van Ryhove en Jan van Hembyse
in 1577 tijdens de godsdiensttwisten, waarvan hier het relaas wordt gegeven, onlteend aan Bernardus de Jonghe, schrijver van de Ghendtsche
Geschiedenissen.
29) ERPE.

RAYMOND DE MOL:
BELASTINGEN EN BESTUUR TE ERPE IN DE 18° EEUW.
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mèr-e, 1969, nr. 3, blz. 23-28.
Enige pagina's belastingsgeschiedenis, waarin een groot aantal belastingsplichtigen staan genoteerd samen met de oppervlakte van hun gronden
en het bedrag der belasting ten jare 1755.
30) ERPE.

PAUL STUYVER:
PATERS AUGUSTIJNEN TE ERPE.
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. 1969, nr. 3, blz. 31-32.
Schrijver citeert een zestal paters Augustuijnen geboren te Erpe. Joannes
Petrus Hosselaer (1729-1799), Joannes Josephus Hosselaer (1760-1811),
Mattheus van der Gucht (t 1644), Thomas van der Gucht (t 1616), Joannes Ludovicus van der Gucht (1745-1831) en Petrus Franciscus van der
Gucht (1736-1819).
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31) LEMBERGE.

R. VAN DEN ABEELE-BELLON:
LEMBERGE, STIL EN BEKOORLIJK.
Op dit stille en bekoorlijke dorp richt steller de aandacht van de toerist
op het <Goed ter Jacht», op het Gemeentehuis, op de Molenwijkhoeve en
op de hoeve 't Goed t' Idegern.

32) MERE.

J. DE VUYST:
KINDERSPELEN
TE MERE.
'.
.
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. 1969, nr. 2, blz. 17-18.
Worden hier behandeld:

het hinkspel, springspelen en koorddansen.

33) MERE.

ALB. D'HOKER: .
MEERSE LOTELINGEN ONDER DE REGERING VAN WILLEM 1.
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. 1969, W'. 2, blz. 13-14,
. De lichting van i830 te Mere telde 31 lotelingen. Ze staan hier vermeld
met hun naam. hun ouders en beroep.

34) MERE.

YOLANDA SUYS:
BETEKENIS EN HERKOMST VAN DE VOLKSE BENAMINGEN VAN
DE MEERSE FAMILIES.
.
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. 1969, nr. 3, bI. 29.
Dit betoog behandelt enkel de naamPelemans,
dant's.

volkse naam van de Re-

35) MERE.
YOLANDA SUYS:
KOORDDANSRIJMPJES TE MERE.
Mededelingen van de Heemkundige Kring van 1\lere. 1969, Dr. 3, blz. 29-30.
Aansluitend bij <Kinderspelen te Mere- van J. De Vuyst, noteert schrijfster enkele kinderliedjes van Mere in het nederlands en het' frans.

36) MERE.

J. DE VUYST:
HET LIED VAN DE STRUIVE MANNEN:
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. 1969, nr. 3, bl, 31.
Onze Vlaamse seizoenarbeiders in F'rankrijk hadden toendertijd hun eigen liederen, soms door. de mannen zelf samengesteld zoals dit hier van
de -fransmanss van Mere.

'37) MERELBEKE.

M. DAEM:
PAARDENWIJDING AAN DE SINT-ELOOlKAPEL TE MERELBEKE.
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen,
1969, nr. 2, blz. 3(}·32. Vier illustr.
In de reeks paardenwijdingen in Vlaanderen neemt Merelbeke wel een
bizondere plaats in. 's Morgens worden in het centrum de auto's gewijd
en in de namiddag, met veel praal en volk, aan de Sint-Elooikapel aan
het Kwenenbos, de paarden.
38) ROBORST.

R. VAN DEN ABEELE-BELLON :
ROBORST AAN DE ZALM.
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen.
1969, nr. 2, blz. 32-34. Vier illustr.
Roborst ligt als een juweeltje aan de boorden van de Zalm. Naast het
louter toeristlsohe vindt de lezer tevens een flinke brok geschiedenis in
dit relaas. Adellijke families zoals de van der Gracht's, Vaernewijck, Cortewyle, Ydeghern, Glymes, van de Woestyne, Vilain XIII, van Huysman,
Van Annecroix en Iweins d'Eeckhoute leven voort in de geschiedenis van
dit dorp.
39) RONSE.

SYLVAIN DE LANGE:
HET TAALGEBRUIK TE RONSE.
Annalen. Oeschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement
van Inde. 1968, blz. 71·173.
Met zijn volumineus en bizonder goed opgebouwd werk -De taalgrens
tussen Ronse, Geraardsbergen en Lessen. Wat de uitgegeven bronnen
ons leren over het taalgebruik, gevolgd door een schets van de actuele
toestanden», onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1966, 768 bladzijden, heeft de auteur zich werkelijk ontpopt tot een betrouwbaar kenner van de taalsituaties in voornoemde taalgrens. Overigens, hij is een
kind van de streek, geboren te Opbrakel, middenin de besproken zone. In
ons tijdschrift 1968, nr. 2 en 3, blz. 49-116 heeft hij het deel over Geraardsbergen laten verschijnen en dat bezorgde hem een prijs voor geschiedenis van de Provincie Oost-Vlaanderen. Nog in ons tijdschrift 1969,
nr 1, blz. 18-34, verscheen zijn bijdrage over Zarlardinge, in nrs 2-3, blz.
66-84 over Overboelare en in dit nr 6 verschijnt zijn bijdrage over Everbeek. In volgende jaargang 1970 komt zijn bijdrage over Brakel, - Nederbrakel en Opbrakel aan de beurt. De Annalen van Ronse konden nu de hand leggen op een ander hoofdstuk uit zijn werk, nl. Het
Taalgebruik te Ronse. Dat hiervoor grote interesse bestaat, hoeft geen
nadere uitleg. We laten nu de titels in dit grote hoofdstuk zelf spreken
om de weelde van inlichtingen aan te duiden: Algemene inleiding, bibliografie. A. Deel I. Historische gegevens met betrekking tot het taalgebruik.
Inleiding. 1) de huidige algemene toestand; 2) de visie van O. Delgbust
over het taalgebruik te Ronse. B) Toponymie. C) Geschiedenis. D) Cultuur. E) Documenten. F) Persoonsnamen. Deel Il. Evolutie van het taalgebruik tot op de huidige dag. A) Taaltoestanden in de 1ge en 20e eeuw.
B) De huidige toestand van zaken (1966). 1. - indeling der stad per straat,
laan of plein met vermelding van het aantal woningen, gezinnen en het
percentage franssprekenden. Ir - geschreven en gesproken taal op straat
(burgerlijke gegevens). A) in diensten onderworpen aan de taalwetgeving, stadhuis en belastingen, straatnaamborden, onderwijs. B) op straat
en thuis. uithangborden, kranten, weekbladen, tijdschriften, gesproken
taal op straat, taalkeuze voor de militaire dienst, identiteitskaarten, visi-
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tekaartjes. III - Kerkelijke gegevens. A) St.-Hermesparochie; algemene
nota's over het taalgebruik, doopplechtigheden, begrafenissen, huwelijken,
catechismus, plechtige communie, huisbezoek, kerkhof, katolieke groeperingen. B) St.-Martensparochie. Algemene nota's over het taalgebruik,
missen, kerkfabrtek, biechten, huwelijken, begrafenissen, doodsbrieven,
prentjes, catechismus, huisbezoek, katolieke groeperingen. C) St.-Pietersparochie. Algemene nota's over het taalgebruik, missen, kerkfabriek,
biechten, huwelijken, begrafenissen, doodsbrteven. prentjes, catechismus,
huisbezoek. D) St.-Antoniusparochie. Algemene nota's over het taalgebruik, missen, kerkfabriek, biechten, huwelijken, begrafenissen, doodsbrieven, prentjes, plechtige communie, huisbezoek. E) Klijpe. Algemene
nota over het taalgebruik, missen, biechten, begrafenissen, doodsbrieven,
prentjes, plechtige communie, huisbezoek. F) Louise-Marie: missen,
biechten, doodsbrieven, catechismus, huisbezoek, kerkhof. IV. - Cultureel
leven. 1) overzicht van de voornaamste verenigingen. 2) werking en tenslotte een algemeen besluit waaruit we een paar excerpten presenteren:
-Ronse is op weg een zuiver Vlaamse stad te worden waarin het aandeel
van een Franse minderheid tot zijn juiste verhoudingen herleid wordt ...•.
-Het cultureel leven is tenslotte praktisch volledig Nederlands georienteerd •. We zien met grote belangstelling uit naar de publicatie van de
andere delen van dit zeer belangrijk werk.
40) RONSE.
LAURENT WASSEUIL:
RENAISlENS REFORMES DES CLASSES 1805-1810.
Annales. Cercle Historique et archéologique de Renaix et du Ténément
d'Inde. 1968. pp. 3·24.
De beruchte Franse conscriptiewet dateert van 1798. De recrutering geschiedde door het loten, met de mogelijkheid het loten te vervangen door
zilvergeld. De onder-perfekt van het departement bepaalde het kontingent
soldaten dat de gemeenten hoefden te leveren. Het gemeentebestuur deed
de eerste selektie. Ongeneesbare zieken worden afgekeurd. In een tweede
selektie zond de onder-prefekt de miliciens onder de maat 1,55 m. naar
huis. Van het jaar 1805 tot en met 1810 telde Ronse 170 afgekeurden,
waaronder 89 wegens te kleine lengte van de persoon, de andere wegens
zwak gestel of slechte tanden en dergelijke onvolmaaktheden meer. Schrijver geeft de volledige lijst van afgekeurden te Ronse met alle notificaties
van de burgerlijke stand en de reden van hun afgekeurd zijn.
41) RONSE.

PAUL VAN BUTSELE:
DE BALJUW VAN RONSE IN MOEILIJKHEDEN (1441-1446).
Annalen. Geschied. en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement
van Inde. 1968. Blz. 25-26.
Regeling van het geschil tussen Jan de Pottere, baljuw van Ronse, en
Jan Seyns uit Lessen, betreffende de veel besproken dood van Martin van
den Heuvermeulen, een familielid van Jan Seyns, die gestorven zou zijn
ten gevolge van de ondergane folteringen op de pijnbank op bevel van
de baljuw. Het geldelijke akkoord staat in het origineel.
42) RONSE.

BR. EMMANUEL:
ANTONIA DEPOORTER. EEN ,HOOGSTAANDE VROUW UIT RONSE.
Annalen. Geschied· en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement
van Inde. 1968. Blz. 3548. Een illustr.
Biografie van de dame die moreel en materieel de rechterarm is geweest
van priester Glorieux, die te Ronse de Broeders van O.-L.-Vrouw van
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Oostakker en de Zusters van Barmhartigheid heeft gesticht en een" der
eerste vakscholen heeft opgericht. Het is ons onmogelijk de heldhaftige
aktiviteiten van deze echte priester voor te stellen zonder Antonia Depoorter. Zij heeft hem bizonder gesteund en geholpen in de jaren van onbegrip, van vervolging ~n van verplettering van zijn persoonlijkheid. De
auteur weidt achtereenvolgend uit over het aloud geslacht Depoorter, Antonia Depoorter als zakenvrouw ,moeder der armen, in de bres voor het
werk van E.H. Glorieux, financierster van het zusterklooster, de steun in
tegenspoed, trouw tot in de dood.
43) RONSE.

BR. EMMANUEL:
DE PASTOOR VAN DE WIJNGAARD.
Annalen. Geschied- en Oudheidkundige
van Inde. 1968. Blz. 49-54.

Kring

van Ronse en het Tenement

Bondige historiek van de wijngaard rond het jaar 1826 aangelegd op de
zuiderhelling van de Muziekberg te Ronse door baron van Hoobrouck de
Moreghem. Na enkele jaren kwam tegenslag en verval. Priester Glorieux
die te Ronse zich inspande voor de talloze werklozen, verkreeg in de vervallen wijngaard een werkterrein met de mogelijkheid er een parochiêkerk te bouwen. Kerk en parochie kwamen er, het werd Louise-Marie.
Spijts de gedane belofte van de toenmalige bisschop er Glorieux tot pastoor te benoemen, is hij geweerd en elders overgeplaatst.
44) RONSE.

COLONEL de LANNOY:
UNE MATRICE DE SCEAU DU XVo SIECLE TROUVEE ARENAIX.
Annales. Cercle Historique
et Archéologique
d'Inde. 1968. pp. 55-58. Een illustr.

Beschrijving
mei 1967.

van het gevonden

de Benaix

zegelmatrijs

et du Ténément

op de Klijpe te Ronse in

45) RONSE.

JACQUES DECONINCK:
OUDHEIDKUNDIGE VONDSTEN TE RONSE.
Annalen. Geschied- en Oudheidkundige
Kring
van de Inde. 1968. Blz. 59-60. Twee illustr.

van Ronse en het Tenement

In dezelfde tuin van het Rijksarchief te Ronse waar in 1966 een loden
penning met het stadswapen uit de 15e eeuw werd gevonden, ontdekte
men in april 1967 een klein bronzen heiligenbeeldje. Te oordelen naar de
stijl zou het dateren van einde 15e of begin 16e eeuw. In de tuin van
het Stadsmuseum, enige meter verder, ontdekte zelfde vinder in 1967 een
verguld bronzen sieraad dat een St.-Jacobusschelp voorste1t, waarschijnlijk de rest van een gesp, riem of paardentuig. Het kan dateren uit de
16e eeuw.
46) RONSE.

J. DECONINCK:
LES RENAISIENS A L'UNIVERSITE
Annales. Cercle Historique
d'Inde. 1968. pp. 63-64.

DE LOUVAIN (suite).

et Archéologique

de Benaix

et du Ténément

Schrijver citeert hier de universitairen afkomstig van Ronse, uit de werken van A. Schillings: -Matrtcule de l'université de Louvain-, deel IX en
X, van 1776 tot 1797. Het aantal Ronsische universitairen te Leuven bedroeg die jaren eenendertig.
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47) RONSE.
J. DECONINCK:
VONDSTEN IN DE ST.-HERMESKERK TE RONSE.
Annalen. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het 'I'enemeut
van de Inde. 1968."'Blz.65-70.Vier Illusrr.
Enkele architekturale beschouwingen in verband met het ontdekken van
een pijlerfundament, vermoedelijk daterend uit de jaren 900 of 1000.
48) WANZELE.
D. LIEVOIS:
STAD EN LAND VA?-r DENDERMONDE TIJDENS DE OPSTA,TD VAN
GE T TEGEN FILIPS DE GOEDE (1451-1454).
. Oudheidkundige Krmg van het Land van Dendermonde. Gedenkschriften.
1969/2. Blz. 273-288.
-

·-_·v~'?'t"~~

In de bundel rekeningen op name van de baljuw van Wetteren, Schellebelle en Wanzele vinden we Wanzele vermeld bij de tiende penning.
49) ZOTTEGEM.
DE VOS HERMAN :
IN WANDELPAS ROND ZOTTEGEM.
Toerisme in Oostvlaanderen. Federatie voor Toerisme in Oostvlaauderen.
1969. Nr. 3, blz. 4545. Vijf illustr.
Uitstippeling van een wandeling in de omgeving van Zottegem. Het verhaal vertrekt te Zottegem en gaat verder naar Strijpen, Godveerdegem,
Erwetegem en Sint-Goriks-Oudenhove, waar in de gevel van de kerk ijzeren maskers de belangstelling van de toerist trekken.
50) ZOTTEGEM.
Lic. R. VAN DER LINDEN:
ER VLOGEN DRIE VOGELTJES OVER DE RIJN.
Oostvlaamsche Zanten. 1969, nr. 1. Blz. 1415.
In de nagelaten dokurnenten van wijlen Jules Van Steenberghe te Zottegem is dit lied gevonden dat sterk gebonden is aan een lied uit Ieper en
Nevele.
GOTTEM a/Leie.

Valère GAUBLOMME.

ADDENDA
In deze jaargang 1969,nrs 2-3, blz. 108-109 verscheen onze bijdrage
«Een onbekend charter van Lodewijk van Male met betrekking tot
de stad Aalst (1358)>>.
In de diplomatische tekst echter is een belangrijk woord weggevallen in het begin van de eerste regel van het charter.
LEES NIET «Wij Lodewijc van Vlaendren ...
maar LEES WEL: «Wij Lodewijc Grave van Vlaendren ...
Valère Gaublomme.
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Mededelingen
De heruitgave - -bij middel van lichtdruk - wordt overwogen
van de «LIJST DER HEERLIJKHEDEN
VAN HET LAND VAN
AALST», welke in afzonderlijke bijdragen verscheen in ons tijdschrift.
Deze studie omtrent de feodale inrichting van het Land van Aalst
.telt 306 blz. en wordt ter beschikking gesteld tegen de prijs van
200 fr. per exemplaar. Het aantal exemplaren is beperkt.
De inschrijving
gebeurt UITSLUITEND
door storting of over'schrijving op postrekening nr. 5838.29 van J. van Twembeke, Azalealaan 1, De Pinte, met vermelding:
«Lijst der Heerlijkheden van het
Land van Aalst». Vermoedelijke leveringsdatum : begin van het voorjaar 1970.

De heer A. du Bois laat een studie verschijnen over «DE CISTERCIENZERINNENABDIJ
BEAUPRE TE GRIMMINGE» (1228-1370).
De verhandeling beslaat een 250 bladzijden en de prijs. bij voorverkoop is vastgesteld op 525 fr., te storten op postrekening nr 048.2363
van A. du Bois, Quetstroeyelaan 4, 1500 - Halle.

GEACHT MEDELID,
Hiermee ontvangt U het laatste nummer van onze een entwintigste jaargang. In de loop van 1969 werd U, naast lezenswaardige geschiedkundige bijdragen, het verdere vervolg geschonken van
de lijst van de Buitenpoorters van Geraardsbergen. Kwam uw gemeente nog niet aan de beurt, dan wellicht in de volgende jaargang.
Ook voor 1970 liggen reeds verschillende bijdragen klaar die U zeker
in ruime mate zullen interesseren.
Daarom durft de Heemkundige Vereniging' «Het Land van
Aalst» niet slechts rekenen op uw verdere trouw, maar zelfs op uw
noodzakelijke steun om nieuwe leden aan te werven. Help ons!
Gelief dan .ook ONVERWIJLD uw bijdrage te storten op
postrekening
«Het Land van Aalst", nr. 5869.11, bij V'ooi'keur als
'erelid (500 fr.) of steunend lid (200 fr.), ten minste als lid (150 fr.).
\ Stel dit niet uit! Zo spaart U ons werk en moeite. Dank U!
De Bedaktie.
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