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Onze Gouwdag te Geraardsbergen
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111

op Zondag 12 September 195i
Niemand zal beweren dat, wat het aantal deelnemers betreft, deze
gouwdag een buitengewoon succes is geweest. Het verwonderde ons
zelfs gezichten te missen die we gewoon waren op de vorige gouwdagen te ontmoeten.
De oorzaak daarvan willen we niet opzoeken; het volstaat er op te
wijzen, dat de spoorverbindingen met Geraardsbergen nogal ongelukkig uitvallen en de ervaringen die we vorig jaar, in sommige opzichten, te Lede hebben moeten opdoen, remmend hebben kunnen werken.
Wat er ook van zij, ieder die aan de gouwdag te Geraardsbergen
heeft deelgenomen, zal mij volkomen gelijk geven, als ik beweer dat,
wat de kwaliteit in ieder opzicht betreft, Geraardsbergen echt en volledig geslaagd mag heten.
Wij danken dan ook het inrichtend comité, bestaande uit Z.E.H.
Sterck, Superior van het S. Catharinacollege, dhr Broeckaert, dhr
Mahauden, voorzitter van het Willemsfonds te Geraardsbergen, dhr
Van den Daele en dhr Directeur der Lagere Afdeling van het college,
voor het door hen gepresteerde.
Voor de voordrachten en het feestmaal beschikten we over de
lokalen van het S. Catharinacollege, waar Z.E.H. Sterck, onze gastheer, ons opwachtte.
Rond elf uur hadden in de' conferentiezaal een dertigtal personen
plaats genomen.
Vooraan merkten we op: Z.E.H. de Brouwer, hoofdopsteller van
ons tijdschrift, Vrederechter de Bruyn, Dr H. Vangassen. voorzitter
van de Vereniging, Prof. Dr Elaut en dhr A. van Lul, secretaris-penningmeester.
Dr Vangassen spreekt het welkomwoord uit en is blij dat spijt
het slechte weer er toch nog mensen worden gevonden, die het materialisme van onze tijd weten af te schudden om b.v. door hun samenkomen hier blijk te geven van hun wil voort te gaan met de studie
van en belangstelling voor de waarden die ook in de plaatselijke geschiedenis van ons volk liggen opgesloten.
Hij dankt in het bijzonder Z.E.H. Sterck die ons zo vriendelijk
zijn gastvrijheid aanbood.
Daarop neemt Prof. Dr Elaut het woord.
Hij verklapt o.a. dat Z.E.H. Sterck en hij zelf dwepen met het
humanisme, ja ... er mede gevrijd hebben! ...
Als geneesheer zal hij zich houden bij drie humanistische medici
uit het Geraardsbergse:
Pieter Casteleyn (1585-1632)
Marcus Nevejans (1525-1590)
Jeremias de Dryvere (1504-1554).
Die drie namen komen ook onder tal van andere vormen, Latijnse
en Dietse voor.
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De eerste werd Prof. in het Grieks te Leuven, vond na een zekere
tijd, dat het voor een betere kennis van de Griekse wereld onontbeerlijk was de geneeskunde te ({beheersen », studeerde medicijnen en
werd er zelfs docent in !
De tweede was eerst medicus geworden, werd een beroemdheid
te Geraardsbergen, waar hij het tot baljuw bracht. De geneeskunde
voldeed hem echter niet op den duur. Hij werd priester en poëet en
schreef alexandrijnen over geneeskundige problemen en artsenijen ...
Enkel de derde is van in den beginne medicus geweest en het ook
zijn hele verder leven gebleven.
'
De eerste twee waren van Geraardsbergen zelf, de derde van
Brakel.
Dan belicht spreker de door deze drie personen geschreven werkjes, waaruit hij concludeert, dat ze alle in meerdere of mindere mate
tot de « decadentie van het humanisme» behoorden. Deze decadentie
is in haar beginstadium bij Casteleyn, en triomfeert volledig bij Nevians, terwijl de Dryver. die weliswaar vooral erudiet was, toch een
mens was met gezond oordeel en in alles geneesheer bleef.
Wat de voordrachtgever vooral als kenmerk van die geneesherenhumanisten aanstipt, is dat zij zo weinig echt geneesheer zijn, dat hun
humanisme zich niet uit in de wil de lijdende mensheid te helpen,
maar ze de geneeskunde eenvoudig bestuderen, omdat de oudheid een
Hippocrates kende en de oude geneeskunde als een onontbeerlijk deel
van de Griekse cultuur werd beschouwd.
Deze uiterst levendige voordracht vol humoristische zetten, die
echter ook wees op een dieper aanvoelen van het beroep van arts,
werd geestdriftig toegejuicht. En ieder stemde in met Dr Vangassen
die voor de geestige en goed gedokumenteerde toespraak dankte.
Dan komt Vrederechter Frans de Bruyn aan de beurt.
Zijn onderwerp is uiteraard drogere kost maar daarom niet minder beiangwekkend.
Hij zal zich beperken tot enkele beschouwingen in verband met
de aanwinsten van de St Adnaans-Abdij te Geraardsbergen in de
Middeleeuwen en inzonderheid, zoals die blijken uit het ({Cartularlum van Geraardsbergen ».
Daartoe schetst hij eerst de historische toestand van deze tot keizerlijk Vlaanderen behorende streek, verklaart hoe ze onder de graaf
is gekomen en hoe sterk dit gebied op de grens van het Duitse rijk
en het Graafschap Vlaanderen blootgesteld was.
Vervolgens heeft hij het over de oprichting van de Abdij te Dikkelvenne, die reeds in 870 wordt vermeld en in 1084 naar Geraardsbergen wordt overgebracht, waarschijnlijk om door de Abdij de kort
tevoor gestichte stad tot hogere bloei te brengen.
Over die Abdij, de St Adriaans-Abdij, zijn we best, hoewel onvolledig, ingelicht door het ({Cartularium van Geraardsbergen ».
Spreker beschrijft ons dit dokument van naaldje tot draadje:
samenstelling, vorm der letters, inkt, uitzicht, band en dies meer.
De aanwinsten van de Abdij bestonden vooral uit grondbezit en
altaria.
De geschonken gronden waren meestal allodiaal bezit, minder
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teodaal, en ook weinig cijnsgrond. Wel worden veel tienden verworven. De giften waren gewoonlijk vrije giften, zelden voorwaardelijke.
De St Adriaans-Abdij was echter geen « grote Abdij », ze verwierf
nooit een « villa» - een domein - in haar geheel.
De « alt aria » behelsden de inlijving van de parochies. In de Ll",
12" en 13" eeuw werden heel veel parochies bij abdijen ingelijfd. Dit
kon enkel geschieden indien aan de bisschop enkele rechten voorbehouden bleven of hij voor het afstaan daarvan een zekere vergoeding
kreeg. Dhr Vrederechter vernoemde hier de woorden « obsonium » en
« cathedraticum ».
Ook deze voordracht viel warm applaus te beurt. En dat ze met
aandacht gevolgd was bleek wel uit het feit, dat er nadien talrijke
vragen gesteld werden, o.a. over de draagwijdte van bovenvermelde
woorden « obsonium » en « cathedraticum », in verband met Geraardsbergen als sleutelpositie tussen Frankrijk en Duitsland en dergelijke
meer.
Nadien schetst dhr van Lul in korte bewoordingen, wat zijn opsporingen in verband met de te Lokeren geboren Geraardsbergse « waterdokter », Modestus de Cock, tot hiertoe hebben opgeleverd en wat
hij nog hoopt te vinden. Vele toehoorders zijn wellicht verrast dat te
Geraardsbergen reeds vóór Kneipp iemand de watergeneeskunde toepaste. Deze hydrotherapie werd trouwens beoefend in het gedeelte
dat van de oude St Adriaans-Abdij overblijft en dat deze namiddag
het eerste doel van onze tocht door de stad zal uitmaken.
Toen die dingen voorbij waren, kregen de voordrachtgevers en de
toehoorders en ook de gastheer honger. Het was bijna half twee geworden ...
Het maal was uitstekend verzorgd en zeer overvloedig. De sfeer
was hartelijk. Ieder was weldra in een druk gesprek gewikkeld. Soms
zweeg iedereen, b.v. om iets te vernemen van de anecdote die Prof.
Elaut vertelde over de lotgevallen van de standbeelden van Palfijn.
Palfijn. over wie Dr Broeckaert een boek geschreven heeft.
Deze laatste houdt ook een tafeltoespraak. Hij verwijst vooral
naar de voordracht van Prof. Elaut en voert aan dat de daar behandelde ersonen ook goede dingen hebben gedaan. Hoewel het geheel
droog-comisch kan worden genoemd, trilt er toch even een andere
snaar, wanneer hij zegt dat het moeilijker is voor een geneesheer een
mens te helpen sterven dan te helpen genezen. De hele moderne wetenschap kan het sterven niet beletten en het zou wellicht beter zijn
aan onze aankomende dokters wat meer humanistische bagage mee
te geven.
Hij drinkt op de gezondheid van de humanisten.
Z.E.H. Sterck spreekt ook een woordje. Hij verontschuldigt
zich zo weinig te hebben kunnen wijden aan het voorbereiden van de
gouw dag.
Zo gaat het maal voorbij in de beste stemming.
Dan begint het geleid bezoek. Dr Broeckaert en twee zonen hebben een jachthoorn medegenomen.
Het gaat over de Denderbrug. bergop, naar het goed van de « waterdokter », het prelaatskwartier
van de vroegere Abdij. Er wordt
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onderweg gewezen op oude reliëfs in de gevels van oude huizen: een
kruisweg doorheen de stad. .
Op het binnenplein, tegenover de brede Renaissancegevel van
de overblijvende vleugel van wat eens de Abdij was, luisteren we
naar de ietwat melancholische, maar mooie tonen van de jachthoorns.
De huidige bezitter van het goed brengt ons door de verschillende
gangen en plaatsen van dit gebouw dat in aanleg en afwerking door
rijkdom en macht wordt gekenmerkt. Het is groot en men vraagt zich
af wat een « grote » abdij wel moet geweest zijn als dit maar een
« kleine » was. We treden in spiegelzalen, krijgen door de meubilering
een vaag idee van wat {(vroeger » is geweest, bekijken portretten,
waaiers van in de geschiedenis bekende personen en zelfs een heel
overzicht in prenten van de Franse revolutie, in de gang boven op
de tweede verdieping. Van daar uit heeft men een mooi uitzicht over
de streek .
.Op het gelijkvloers kan men de notariële plakbrief lezen, waarin
de verkoop van het goed, honderd twintig jaar geleden wordt aangekondigd. Grootheid en verval. ..
Eens terug beneden krijgen we in dit mooie kader van natuur
en kultuur weer de muziek van de jachthoorn. Ze stemt weemoedig,
wellicht vooral omdat men hier, haast op de plaats waar de abdijkerk stond en naast het enig overgebleven gebouw zo sterk dat gevoel van vergankelijkheid voelt wegen.
Er wordt een foto genomen, een paar deelnemers moeten, om
thuis te raken, afscheid nemen. De anderen gaan weer bergop, naar
de top van de Oude Berg.
Terloops wordt een misverstand uit de weg geruimd over de
« muur » van Geraardsbergen, die niet tot de vesten behoort ...
Onder leiding van Dr Broeckaert gaat het terug naar beneden,
langs de « Dierkost » een werkelijk overblijfsel van de vroegere stadsmuren, waar nog een verhaal aan vast zit. de St Bartholomeuskerk
met de oude kapel van O.L. Vrouw, het Stadhuis, de fontein de Marbol, de Oude Vesten en langs de Sluis weer over de Dender en zo
naar het oude Hospitaal, waar we de kapel in Barokstijl, en nog enkele doeken van oude meesters, o.a. de Craeyer, bezichtigen. Er wordt
geklaagd over de mooie wandtapijten die verdwenen zijn naar Amerika en het enige beeld dat destijds in de 166 eeuw de Beeldenstorm
heeft overleefd, maar helaas door een hedendaags « kunstenaar » in
schreeuwende kleuren weer is « opgeknapt »...
Na het bezoek aan het hospitaal lopen we nog even binnen bij
Dr Broeckaert die ons prentkaarten geeft van de twee reliëfs die we
in de hospitaalkapel hebben gezien: Duivelbezwering en Joannes de
Doper, beide van de Geraardsbergse beeldhouwer F. Deville (1815).
Daarmee is de gouwdag gedaan. Elk tracht nu thuis te raken.
Men had wellicht wel nog meer kunnen bezichtigen in deze stad
die zo dikwijls in de loop der geschiedenis een zware tol heeft moeten betalen aan haar ligging in een grensgebied. De tijd ontbrak.
Het was mooi geweest. Werkelijk!
Zij die er niet waren, hebben iets gemist!
Baziel Boel.
HERDERSEM.
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Een Trits medische Humanisten
uit Geraardsberqen o
D. en H. - Dat ik in deze stad optreed met een lezing over « Humanisten uit het land van Aalst» vindt zijn verklaring hierin dat de
Eerwaarde Heer Principaal van dit college en ik dwepen met dezelfde
ideële liefde voor het humanisme; we hebben met deze idee een beetje
gevrijd, elk van uit ons eigen standpunt en naar eigen inspiratie.
Nu heeft mijn medevrijer mij uitgedaagd om hier een openbare liefdesverklaring af te leggen, om luid op te biechten wat ik met mijn
verliefde gedaan heb en van zins ben te doen.
Mijn bloed kan ik niet verloochenen: ik houd mij bij de geneesheren-humanisten uit dit gewest. Vermits we te Geraardsbergen zijn,
zal ik mij heden beperken tot een drietal; twee werden hier geboren
en de derde stamt uit het land van Geraardsbergen, dat in de bloeitijd van het humanisme, juridisch en administratief, tot de kastelenij
van Aalst behoorde.
We hebben het over: Pieter Casteleyn (Castellanus), Marcus Nevejans (Nevejanus of Nevius), en Jeremias de Dryvere (Thriverius).
Ik vermeld ze in de omgekeerde chronologische volgorde, omdat ik
die de beste oordeel voor mijn uiteenzetting.
Petrus Castellanus leefde van 1585 tot 1632; hij was een befaamd
hellenist professor in het Grieks aan het 'Collegium Trilingue te Leuven; hij werd medicus op latere leeftijd, wanneer hij van de philologie verzadigd was.
Marcus Nevejanus leefde van omstreeks 1525 tot omstreeks 1590;
hij was eerst medicus en wanneer hij daar van verzadigd was, werd
hij priester en dichter.
Jeremias Thriverius leefde van 1504 tot 1554; hij was tot het einde
medicus en hoogleraar te Leuven. Hij schreef geen verzen en deed
aan geen bellettrie, maar bleef als een goed schoenmaker bij zijn
leest.Tîi] schreef, natuurlijk, in het Latijn; zo we hem tot de humanisten rekenen, is het omdat hij de geest van de tijd had ingeademd,
in tegenstelling b.v. tot een Vesalius die voor de Oudheid niet veel
zin had, die een zware, logge taal schreef, mooischrijverij aan zijn
zolen lapte en die men over de geneeskunde van de ouderen en haar
culturele waarde zeker niet veel vrijerspraat kon wijsmaken.
Omdat Thriverius van Brakel was, en daarom ook Brackelius genoemd wordt, omdat hij en ik medicus zijn, breng ik hem hier te pas,
en wellicht nog meest omdat hij vierhonderd jaar geleden stierf. We
leven onder het teken van de eeuwvieringen en we mogen Thriverius
Brackelius aan die cultus niet laten ontsnappen.
* * *
Casteleyn en Nevejans behoren tot een eigenaardige
(*)

groep van

Lezing gehouden op de 12 September 1954 in de Conferentiezaal van het
College te Geraardsbergen, op de jaarvergadering van de Heemkundige
Vereniging « Land van Aalst ».
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gestudeerden die geneeskunde, taalstudie en literatuurbeoefening
rondom het centraal punt van hun voorliefde tot de Oudheid samenbrachten. Ze hadden de geneeskunde nodig uit noodzakelijkheid des
middels, maar werden gedreven tot het beminnen van de antieke
schoonheid uit noodzakelijkheid des innerlijken gebods. Castellanus
vond dat hij de kennis van de Oudheid niet volkomen beheerste, zonder de geneeskunde van de Oudheid te beheersen; Nevejans vond dat
de geneeskunde hem te weinig esthetisch genot verschafte, zo hij de
kennis van de eerste niet tooide met het kleed van de poëzie en de
rhetoriek dat toen op de geestelijke paden van de tijd uitgestald lag.
Beiden kwamen uit Geraardsbergen zelf. Luistert hoe Casteleyn
dat land beschrijft wanneer hij in zijn Vitae lIIustrium Medicorum
over Thriverius spreekt (ik vertaal) : « Hij werd geboren in dat voornaam en schilderachtig oord van Vlaanderen dat men gemeenlijk
Brakele nemt. Toch had Thriverius de gewoonte in de akten van de
geneeskundige faculteit van Leuven zichzelf als Gerardimontanus te
betitelen; niet ten onrechte, want deze plaats uit het keizerlijke
Vlaanderen staat onder de jurisdictie van Geraardsbergen. Ik herinner daar met veel genoegen aan om deze eer in het bijzonder aan
mijn geboortestad te te schrijven. Het weze mij toegestaan over haar
te zeggen wat Plato in de Timanios over Athene zegt, dat het gewest
veraangenaamd door de luchtgesteldheid van de bergstreek als het
ware door Minerva uitverkoren schijnt om de gelukkige voedster van
uitstekende geesten te zijn: Men vindt toch niet gemakkelijk een
tweede stad die binnen zulke nauwe grenzen en met zo weinig inwoners, zoveel mannen heeft voortgebracht die schitteren door hun
voortreffelijke kennis ». Het geestelijk maagschap tussen Athene en
Geraardsbergen ligt bij de humanisten voor de hand!
Castellanus zal naar alle waarschijnlijkheid niet veel jaren uit
zijn jeugd te Geraardsbergen doorgebracht hebben. Humaniora deed
hij te Bergen en te Gent; in de wijsbegeerte studeerde hij te Dowaai,
in de talen en in de rechten te Orléans. Op 24-jarige leeftijd vinden
we hem te Leuven, professor in het Grieks in het college van Busleyden. Hij had er als collega's Erycius Puteanus voor het Latijn, en
Valerius Andrea voor het Hebreeuws. De leerstoel van Grieks bezette
onze Geraardsbergenaar tot aan zijn dood, dat is juist 23 jaar of nagenoeg de helft van zijn leven, van 1609tot 1632.
We beleven met Castellanus het ongewone feit dat de hoogleraar
in het Grieks, student wordt in de geneeskunde. In 1612 is hij licentiaat en in 1618 doctor in de medicijnen. In 1620wordt hij hoogleraar
in dat vak en bleef het tot aan zijn dood.
Uit het geschreven oeuvre van Castellanus zijn ons vijf boeken
bekend, van zeer ongelijke waarde en schoonheid, maar alle vruchten
van 's schrijvers humanistische geest. Veel eruditie en af en toe goede
smaak, zijn hun voornaamste kenmerk.
Uit niets blijkt dat Castellanus in de geneeskunde gestudeerd
heeft om, zoals het heet, de lijdende mensheid te helpen, of om de
kennis van de levensverschijnselen bij gezonden en zieken te verspreiden of te vergroten. Het zal wel geweest zijn om zijn aanleg voor
eruditie vrije teugel te geven en toegang te hebben tot een geestelijk
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gebied dat meestal voor beoefenaars en bewonderaars van de Griekse
taal gesloten bleef. Tot die conclusie moeten we komen bij het lezen
van zijn medische geschriften.
Wat zijn en behelzen zijn boeken?
Het eerste is mijns inziens het mooiste en het oorspronkelijkste;
het is een elegante samenspraak, in het Latijn, met Griekse citaten
doorspekt. Geleerd is het in de grond, maar van vorm en betoog is
het eerder hups, met fijne zetten en humor doorweven, niet lang,
45 bladzijden. Het verscheen in 1616 te Leuven, toen die professor in
het Grieks in de geneeskunde studeerde. Hij betitelde het Ludus sive
Convivium Saturnale:
een geestig spel of carnavaleske ontmoeting
aan tafel, niet voor vele gasten, maar onder drie intieme vrienden,
waar men gekscheert over ernstige aangelegenheden en elkaar om ter
meest plezierige antwoorden geeft op even plezierige vragen, een
intellectueel steekspel, een discussiegemeenschap, buiten de arena
van eigen belang of het publieke forum, zoiets als in de vriendenkring
van Maecenas en Horatius, een ideeënfestijn, een woordentornooi voor
snoepers, niet voor mannen van de daad, maar voor mannen die het
lekker hebben en er warm inzitten en die de angstige problemen van
de dag .en van de internationale politiek van toen liever door anderen
laten onder de ogen zien.
Castellanus leeft in de humanistische wolken; hij biedt een convivium aan, een rijke dis voor fijnproevers. Is dat de weelde van het
humanisme niet? Hij is geleerd in elke discipline en strooit bloempjes
uit voor zijn gelijkbesnaarde vrienden. Hij introduceert zijn boekje
o.m. met deze volzin (ik vertaal) : « Indien er lieden zijn die de verfijnde genoegens van het oude Rome en de door de Atheners zozeer
gezochte gerechten niet beu zijn, zullen ze, hoop ik, zich met vreugde
nog eens te goed doen aan dit gastmaal waar bon ton en geestelijke
voornaamheid heersen. Wat de anderen betreft, laten ze bedenken dat
ze niet uitgenodigd werden ». Odi profanum vulgus et arceo!
Castellanus weet dat hij een stukje lichte literatuur voortbrengt,
zo iets wordt gevraagd in onze tijd, zegt hij; de jeugd en de lezende
gemeenschap hebben genoeg boeken die zwaar op de hand wegen.
Zijn werk is een antwoord aan diegenen die hem voorhouden dat hij
nu reeds vijf jaar professor is en men nog niets van zijn hand heeft
zien verschijnen op de boekenmarkt. En anderzijds zullen ze zeggen
dat hij nugas, d.i. beuzelarijen, uitgeeft. Maar wat wilt ge, vandaag
kunnen de genieën niet meer zwijgen, elkeen schrijft, rusten kan niemand meer, er is geen papier genoeg om al die peper in te pakken;
men vreest door een ander het gras van onder de voeten te zullen
weggemaaid worden. Wanneer men naar iemands kennis informeert,
komt onmiddellijk het antwoord: nihil edidit, hij heeft nooit iets gepubliceerd. Dat is het geval met de politiekers en met de artsen, die
plechtige heren, viros graves, die druipen van geheimzinnige theorieën, recondita doctrina inundatos. Maar al hun gemoedsontboezemingen die zij in 't licht geven, zijn maar afval en dorre bladeren, quisquiliae. Al die pogingen om vroeg bekend te worden, zijn een hindernis voor een volmaakt boek, perfecti operis impedimentum est. Kinderen die moeten leven, hebben ruimte nodig om voldragen te wor-
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den. En ofschoon hij, met een lange baard en lokken naar de mode
van de voorouders, niet onder de geleerden, inter doctos, verschijnen
kan met een waardig geschrift, zal hij toch met rustig gemoed met
zijn beuzelarijen voor de dag komen. Wat ook hun waarde zij, tegen
de gangbare mening zullen zij het niet kunnen opnemen. Al die geleerde dingen die het gevaar van de kritiek trotseren, worden door
de lieden die er van walgen en die het neusje van de zalm (er staat:
steur) een smakeloos gerecht vinden, beuzelarijen geheten. Hij wil
over de goede smaak van zijn verlichte tijdgenoten niet verder discussiëren; zo zij menen dat zijn werk beuzelarij is, legt hij zich daar bij
neer, zaak is dat het de lezer amusere.
Ik moet toegeven dat dit geschakeerde spel van woorden en gedachten niet makkelijk te volgen is; maar welk humanist was een
gemakkelijk schrijver? Erasmus zeker in de allereerste plaats niet;
de grens tussen de waarheid en de scherts was vaak onduidelijk en
men moet al een vlug Latinist zijn om het prisma van hun ideeën
te doorschouwen met al zijn kleureffecten. Te veel omstandigheden
ontsnappen ons. Jaren geleden heb ik Erasmus' Lof der Geneeskunst
vertaald en nam het ernstig op wat hij daarover schrijft; toen ik het
stuk voor een maand herlas, kwam ik tot de overtuiging dat het een
geweldige satire op de geneeskunde is.
Castellanus ironiseert mensen en toestanden tussen beker en schotel, met zijn vrienden Sestius en Borlutius; ze zullen om de beurt
bij een van de drie aanzitten, drie dagen achtereen en op hun manier
geestelijke saturnaliën houden. Men discussieert over de kool, als
voorbehoedmiddel tegen de dronkenschap, men haalt de oude Cato
te voorschijn, en Aristoteles natuurlijk, de vrienden nemen standpunten in waarin zij niet geloven, louter voor de pret, men bespreekt
en ironiseert titels, decoraties zo men wil, kampioenschappen (de
Ronde van Frankrijk!),
men speelt de voortreffelijkheid
van het
Grieks' uit tegen die van het Latijn, men werpt handschoenen toe en
raapt handschoenen op. Maar wat een eruditie! het is om te duizelen,
heel de Oudheid passeert de revue.
~ Deze Ludus of Convivium Saturnale was de laatste vrucht van
een letterkundig genre dat naar zijn eind liep. Niemand kon dat bijhouden, tenzij de geleerde professor uit het Trilingue. Wanneer hij
verdween, in 1632,was het met de grote luister van de Illustere instelling gedaan.
Nog' een groter monument van eruditie is Castellanus' tweede
boek; De Festis Craecorum Syntagma dat hij, hellenist in merg en
nieren, met een Griekse titel sierde: lEortologion (Antwerpen, 1617).
Schrijver studeerde toen nog in de medicijnen. Van al de Griekse
feesten, en God weet hoeveel goden en godinnen er waren die elk een
kermis meebrachten, heeft onze Geraardsbergenaar de oorsprong, de
ontwikkeling en de riten opgespoord en te boek gesteld. Zoals hij zelf
zegt, hield hij onder zijn lezingen een pen in de hand en nam hij
nota's. Het boek is geen leesboek, maar een leerboek voor al wie de
Griekse Oudheid wil kennen; het wemelt van wetenswaardigheden,
het is goed voor literaire historici en boekenwurmen.
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Castellanus was een ijverig speurder en kon naast de literaire
badine, ook de philologie en de geschiedenis beoefenen. De Leuvense
studenten zullen bij die professor niet tevergeefs gaan aankloppen
zijn om hun licht op te steken. Maar ik beklaag hen als ze ooit voor
hem examen moesten afleggen. Zijn boek is de vrucht van zwaar
labeurwerk en heeft in de loop van de eeuwen maar enkele navolgers gevonden. We zouden het werk van die mannen thans liefst met
een Duits woord typeren: Grundlichkeit.
Castellanus, de student in de geneeskunde, was een vruchtbaar
schrijver. Als om uit te rusten schrijft hij de Vitae IJlustrium Medicorum (Antwerpen, 1618), een handzaam boekje zonder pretenties.
Zijn geneeskundige ader begint al te vloeien; het was de overgang
van het philologische naar het medische; hij wierp zich op het historische en bracht een klein vruchtje van zijn phenomenale eruditie,
leeswoede en wetenschapshonger voort. Honderd en tachtig medici
worden door hem in sierlijk Latijn opgeroepen: een nieuwe biographie, onvolledig weliswaar maar opgepropt met wetenswaardigheden
die hij overal opgepikt heeft. Het voornaamste is onzes inziens het
gedeelte dat hij aan de Zuid-Nederlandse landgenoten wijdt. Toch is
het een vrucht van bewondering en rhetoriek; het zijn allen hele of
halve genieën; van nuanceren heeft Castellanus niet veel verstand,
maar het is aangename lectuur en een documentatiebron voor medische historici.
Middelerwijl is Castellanus een bekend medisch hoogleraar te
Leuven geworden; hij heeft een zeer algemeen vak te doceren gekregen: een gelegenheid om veel theorie te verkopen en geleerde dingen
uit te stallen, maar niet om veel met patiënten om te gaan.
Toen in 1621 aartshertog Albrecht stierf, was hij de man om namens het Collegium Trilingue een lijkrede te houden. Ik hoop maar
dat het stuk niet op een academische zitting uitgesproken werd, want
dan zou er gelegenheid geweest zijn om een dutje te doen; de academici die naar de 62 bladzijden rhetorische grootspraak van de professor geluisterd hebben, moeten moedige mannen geweest zijn. We nemen onze hoed af voor de plechtige Ciceroniaanse periodes van
Castellanus, geven hem graag twintig op twintig voor zijn redactie,
maar danken de hemel dat wij het niet moeten hebben doorstaan.
Wat zijn we ver van de Ludus sive Convivium
Saturnale!
In 1626verschijnt van dokter Castellanus, de befaamde hellenist,
een medisch tractaat. Opnieuw viert de eruditie van de onvermoeibare
lezer en geleerde aantekenaar hoogtij. Hij noemt het weer met een
Griekse naam: Kreopnagta sive de Esu Carnium, Over het Vleeseten.
Het heeft meer een documentair dan een geneeskundig karakter,
Grieks en Latijn door elkaar, een bloemlezing uit Galenos, Hippokrates en de andere oude schrijvers, een compilatie van andermans mening met hier en daar een wenk die uit eigen koker komt, maar weinig oorspronkelijks. Men moest Castellanus zijn om dat samen te
brengen en in een genietbare vorm voor te stellen. Men zoeke vooral
geen leerboek over voedingsleer of diëten. Of veel vlees eten goed is
voor die of die patiënt, zal dokter Castellanus niet op eigen oordeel
315 .

beslissen, maar hij zal een Griekse arts opdissen en de zieke moet
zelf uitmaken wat voor hem past.
De medische humanisten lieten hun patiënten doodgaan met het
schoonste Latijn of Grieks; ofwel genazen die spontaan dank zij moeder natuur, met of ondanks de literaire medicijnen van hun artsen.
Wezen we derhalve zeer eclectisch in het beoordelen van het gepubliceerde werk dier mannen!
Om Castellanus nog even te typeren zouden we willen zeggen dat
hij bijna tot de decadentie van het humanisme behoort; één boek, zijn
eerste, ademt het humanisme van de bloeitijd; zijn latere zijn eruditiewerk, niets meer, een breviarium voor wie wil ingelicht zijn over
de feeesten van de Griekse Oudheid, over de deugden en de ondeugden van de meest verschillende vleessoorten volgens de mening van
de Griekse artsen, die al meer dan vijftien eeuwen dood zijn. Wat
kan het b.v. de dokter en de patiënt baten wat Plinius geschreven
heeft over de kleine steenuil, de bosuil, de ransuil, de velduil, of
welke lieden Horatius met deze dieren vergelijkt; slechts in twee
regelen op de 26 vernemen we hoe het vlees van die vogels smaakt
en of het licht verteert. Zó waren de medische humanisten die gewoonlijk meer humanist dan medicus waren. Scheiden we die begrippen goed. Ik heb niet graag dat men mij onder geneesheren voor een
humanist laat doorgaan; en onder de humanisten blijf ik liever als
medicus onbekend.

* ~' *
Bij Marcus Nevejanus vinden we de gespletenheid van deze begrippen nog meer in 't oog lopend, en in zijn geheel de decadentie van
het humanisme nog scherper voelbaar, ofschoon hij een generatie jonger is dan Castellanus.
.
We leren hem kennen dank zij de Vitae lIIustrium Medicorum
van zijn stadsgenoot. Hij werd geboren te Geraardsbergen, de tweede
hoofdplaats van het keizerlijk Vlaanderen: Gerardimons, alt er urn
imperalis Flandriae caput.
Guicciardini en Marchant, die onze geschiedenis uit die tijd te
boëk stelden, roemen hem als een geleerd man, als een voorbeeld voor
alle geneesheren, die in zijn geboortestad praktijk uitoefende en met
verscheidene ambten vereerd werd. Nagenoeg op 40-jarige leeftijd
werd hij priester en ging hij naar Gent wonen, waar hij zich uitsluitend aan de poëzie wijdde.
We hebben van hem een viertal werkjes, alle in verzen geschreven, in allerbeste alexandrijnen, en van medische inspiratie. De man
zette inderdaad alles in verzen, kon niet meer schrijven dan in verzen. Maar van poëzie is daarbij geen spraak. Zeer gepast werd van
hem gezegd: Zo Apollo de geneesheer u terecht de eikenkroon van
de geneesheer toekent, dan weigert Apollo de dichter u even terecht
de lauwerkroon van de dichter.
Het is inderdaad een aberratie van de geest een tractaat over de
geneeskracht van de kruiden op verzen te gaan zetten. Wanneer men
van ordeel is dat de zeekooi vlak bij het strand groeit, een bittere
smaak mededeelt aan het water waarin zij afgekookt wordt, een goed
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laxeermiddel is waarvan de werking met veel inwendig en uitwendig
lawaai gepaard gaat, moet dat niet in alexandrijnen kond gedaan
worden; zo'n prozaïsch gebeuren wordt best beschreven in gewoon
proza.
Vijf jaar na zijn eerste boek, komt een tweede van de pers waarin
het op dezelfde manier voortgaat over de primaire, secundaire en
tertiaire eigenschappen die de natuur in de gewassen heeft gelegd.
Nevejans stelt hiermede een pharmacopee in verzen op; dat zou zelfs
wijlen Prof. Rufin Schockaert niet gekund hebben. Hoort o.m. « De
rhabarberwortel is beroemd voor zijn bittere smaak: wanneer men
het gewicht van anderhalve drachme poeder (d.i. 5,5 gr) inneemt,
zet hij de galafscheiding aan gang; zo men het poeder oplost in een
drankje kan men tot drie drachmen geven, doch dan veroorzaakt hij
veel afgang van slijm en water, en maakt hij week en lusteloos». Dat
was misschien bedoeld om het de humanistisch gezinde studenten in
de geneeskunde of artsenijbereidkunde gemakkelijk te maken, maar
poëzie, neen.
Hetzelfde geldt voor zijn derde boekje, over het genezen van de
ziekten. Men moet een aartsverzenmaker zijn om dat aan te gaan. De
luizenplaag wordt in dichterstaal beschreven; hij gewaagt van {(de
ontelbare scharen van kruipdieren die gevoed worden in het dichte
bos van het hoofdhaar».
Drie jaar later schrijft Nevejans nog zo een boekje, een corollarium bij het eerste. Luister naar de aanhef van de beschrijving der
tweedaagse koorts:
Porro duplex Phoebi cum lampade conficit orbem
Et tune membra mica nt valido concussa rigore.
Het klinkt als een brok Aeneis. Ik begrijp dat iemand kan eerbied
hebben voor de versvaardigheid van Nevejans, maar humanisme is
dat niet meer. Humanisme is geen synoniem van Latijnse verzen
schrijven. 'Er is een grens aan elk eerlijk begrip; onze Geraardsbergse
collega zal wellicht een flink geneesheer geweest zijn, maar zijn
dichtkunst is louter decadentie. Ik zou haast de goede smaak van
Casteltanus gaan: verdenken, en ik hoop voor hem dat hij zijn stadsgenoot Nevejanus niet onder de illustere geneesheren opgenomen
heeft terwille van zijn nagelaten geschriften. We betreuren het dat
Nevejans niet te Geraardsbergen gebleven is en zijn geestdrift aan
de goede verzorging van zijn patiënten niet heeft besteed. Zijn verzen zouden beter engedrukt gebleven zijn. Met hem zitten we volop
in het uitstervend humanisme in onze gewesten.

* * *
De Dryvere kunnen we, van uit een ander standpunt gezien, onder de zestiende eeuwse geneeskundigen van goed allooi thuisbrengen. Hij was te Leuven primus in de philosophie, studeerde in de
geneeskunde en haalde daarin het doctoraat. Hij werd hoogleraar in
1543,bezette twee leerstoelen en stierf in 1554, vijftig jaar oud.
Ook hij was in de eerste plaats een erudiet; hij gaf blijk van veel
geleerdheid, had niet weinig gezond oordeel, maar was geen revolu317

tionnair. Hij schreef commentaren op Hippokrates en Galenos, geraakte in een geleerd dispuut over de plaats waar men, bij pleuris,
het bloed moest laten, aan de zijde waar de ziekte zit of aan de andere
kant.
We moeten het Thriverius als een verdienste aanrekenen dat hij
geen lange werken schreef, dat zijn boekjes buitenmate vlot lezen,
niet poogdravend zijn en dat hij in alles en te allen tijde een geneesheer wil blijven; maar hij zit tot over het hoofd verstrikt in de oude
wetenschap. Hij discussieert b.v. met syllogismen van de zuiverste
soort of het kuiken uit het eiwit of uit de dooier ontstaat. Aristoteles
heeft geschreven dat het eerste principe van alle levende wezens wit
is, derhalve zegt onze Brakelaar groeit het kuiken uit het eiwit. En
zo Aristoteles eveneens schrijft dat men de eerste levenstekenen in
de dooier waarneemt en daar het hart gaat kloppen, dan is zuks het
bewijs dat de dooier ook eerst wit was en pas later geel werd als
een gevolg van de ontwikkeling van het kuiken. Met zulke drogredenen hielden onze professoren in de geneeskunde zich in volle zestiende eeuw bezig. Er is dus humanisme en humanisme; alle hout
is geen timmerhout.
Thriverius is een aangenaam schrijver; ik geloof dat onze rhetorikastudenten hem graag zouden lezen. De inhoud van zijn geschriften is zo iets als de geschiedenis van Susken en Wisken. We hebben
daar ook pret mee; veel geleerde en positieve lui beginnen daarmee
het lezen van De Standaard, voordat zij de ernstige berichten aanpakken of zich tot hun dagtaak eegeven.
Er klinken frisse accenten uit Thriverius' werk op, een soort
Breugeliaanse weelde; zo b.v. dat kleine geschriftje over de medische
paradoxen betreffende de wind, de lucht, het water en het vuur. Het
is een aardig stukje zonder pedantisme, waar een lading humanisme
in zit. Men kan hetzelfde zeggen over die lezing betreffende de sekten
van geneesheren en hun methodes en theorieën, door Thriverius gehouden voor de medische studenten te Leuven in 1544; dat is een
sneukelbrokje van een humanist voor humanisten die goed weten dat
de geneeskunde een eeuwig jonge dame is met veel gebreken en leIijke kanten, op dewelke toch iedereen verliefd is omwille van een
onvatbare en ondefinieerbare bekoorlijkheid die zij, instinctmatig, op
alle lieden uitoefent. Ik wil al Thriverius' ander werk voor dit éne
cadeau geven. Dat is honderdmaal menselijker humanisme dan de
lijkrede van Castellanus bij aartshertog Albrecht's overlijden te Leuven uitgesproken voor het professorenkorps in 1622. Men voelt aan
dat Thriverius een humanistische geest was en opging in de traditie
van Erasmus : « Want hij is niet de beste en schoonste geest die veel
publiceert, maar hij die over veel dingen diep nadenkt; hij is niet de
geleerdste die veel leest en bij gelegenheid iets daarvan snapt in het
voorbijgaan, maar hij die weinig dingen tot in de grond begrijpt en
volkomen verteert ».
Thriverius is geen veelschrijver en vooral geen langschrijver.

* * *
We menen het hierbij te kunnen laten. We hebben drie genees318

heren uit het Geraardsbergse in ogenschouw genomen. Hun werk bestrijkt een eeuw: nagenoeg van 1535 tot 1635. Er is van alles onder;
veel kaf, wat koren, enkele Parelen. Zij behoren tot de glans- en tot
de vervalperiode van het Zuid-Nederlands humanisme.
In het land van Aalst zijn heus geen humanisten te kort geweest
onder de geneesheren uit die eeuw. Zij zijn over Europa uitgezwermd
en hebben er lawaai genoeg gemaakt. In ons land hebben Castellanus,
Nevejanus en Thriverius van zich laten horen. Ze hebben hun stukje
gestaan en zijn mede opgestapt in een lange stoet; na hen viel het
stil in het kamp van het humanisme. Zij werden opgenomen door een
stroming die het schoonste complement was van de Renaissance. Laten we ons geestesoog verlustigen aan de parelen die zij voortbrachten, en vergeten we het kaf.
Kleinkunst was een kentrek van het humanisme; we treffen veel
van die kleinoodjes aan in het land van Aalst; die wezen onze fierheid.
Het humanisme was een spreidingskultuur; het zat diep in talrijke mannen, er waren niet veel hoge toppen onder hen, maar het
bracht een algemene verhoging van het geestesniveau. Velen namen er
deel aan en namen er hun deel van. Op het humanisme is het Pauluswoord « ambulare spiritu » van toepassing; humanisme is een geestesgesteldheid - non littera sed spiritu.
Dr L. Elaut.

GENT.
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Een conflict tussen de Kommandant van
de Aalsterse cc Garde Civiek» en enkele
karnavalvierders ... 80 jaar geleden
De meesten onder ons hebben nog van de veertig jaar geleden
verdwenen « Bugerwacht » horen spreken onder één van de benamingen die het volk er aan wist, te geven, zoals « Garde. Civiek »,
« Civieke Garde », « Garde Komiek », « Komieke Garde» en, vooral
later, na 1914 « Garde vol Schrik ».
Zij werd opgericht nog in 1830, en. was gelast met het waken
over de handhaving van orde en wet en het bewaren. van de onafhankelijkheid van het land en de gaafheid van het grondgebied (1).
Ingericht per gemeente, bestond ze uit een aktieve wacht in gemeenten die minstens 3.000 (later 10.000) zielen telden, en uitJ een
niet-aktieve wacht in kleiner gemeenten. Zij stond onder de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken.
Het lidmaatschap van de Burgerwacht was verplicht van 21
tot 50 jaar. Nochtans moesten enkel zij die op eigen kosten in hun
kleding konden voorzien deelnemen aan de gewone dienst (2). Zij
vormden kompagnieên, die bij voorkeur per wijk moesten worden
samengesteld. De kompagnieén vormden bataljons en verschillende
bataljons een legioen.
De wachters mochten geoefend worden bij het hanteren der
wapens en op manceuvres. Dit echter niet meer dan acht maal per
jaar, en, zo dat elk van die oefeningen, niet langer duurde dan twee
uur, van het in de oproepingsbrref aangegeven uUI1af.
Enkel de burgemeester was bevoegd om de burgerwacht samen te roepen om dienst te verrichten.
In de kompagnieën werden alle graden door hen die tot de
kompagnie behoorden verkozen, behalve de sergeant-majoor, die
door de kapitein werd benoemd. Officieren van de plaatselijke
burgerwacht,
als kolonels, luitenant-kolonels,
adjudant-majoors,
kwartiermeesters en verslaggevers werden benoemd door de Koning.
De instelling bezat bovendien een tuchtraad die tot 5 dagen
gevangenisstraf mocht opleggen.
In 1843 werd de Burgerwacht hervormd en ook rond de jaren
1873-1,875 was er veel spraak van een hervorming, die er echter
niet kwam.
De partij tegenstellingen (katholiek-liberaal) waren zeer vinnig
geworden en werden vooral aangevoeld waar moest gekozen worden, dus ook in: de « Garde Civiek » en in verband met deze.
Sommigen wilden het militair aspect der Burgerwacht meer
(1) Wet van 31 Dec. 1830, art. I.
(2) Vgl. ook het cijnskiesstelsel. De normaal dienstdoende wachters behoor-

den dus praktisch uitsluitend tot de bezittende klasse.
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beklemtonen, wilden het verplicht karakter er van versterken en
de aktieve leden zelfs enkele weken « kamp» laterr doen te Beverlo.
De voorstanders van dit stelsel vond men vooral onder de liberalen, die in 1874 in de « tegenkanting» (oppositie) stonden.
Als we bedenken dat in 1874, in het militaristische Duitsland
(Pruisen), Bismark's Kulturkampf hoogtij vierde, dat datzelfde jaar
ook de bisschop van Posen werd aangehouden en de liberale voormannen van toen meestal hevig antiklerikaal waren, spreekt het
wel vanzelf dat bovenvernoemde hervormingsplannen
de « katholyken » er toe aanzetten de voorgestelde nieuwe Burgerwacht te
vergelijken met de Pruisische Landwehr en te beweren dat men
bij ons het hele Pruisische regiem wilde invoeren.
Anderen suggereerden dat de Burgerwacht best een vrijwilligerskorps zou worden. En zij die dat bepleitten waren meest langs
katholieke zijde te vinden.
Die tegenstellingen. op nationaal plan woedden nog: veel heviger op lokaal plan, vooral te Aalst waar de leiding van de Burgerwacht in liberale handen zat, terwijl het gemeentebestuur katholiek was.
De katholieke « Denderbode » liet dan ook niet na voortdurend
te spotten en te schimpen over de « Garde » en sprak heel normaal over « Onze Komieke Garde», « onze Civieke Garde » maar
vernoemde zelden de officiële benaming, in zo ver er toen al een
Nederlandse bestond.
Dat 1874 een verkiezingsjaar was, zal de spanning wel nog wat
bevorderd hebben. Als we « De Denderbode » van 1874 opslaan,
vinden wij bv. op Zondag 8 Februari:

« Komieke

Garde

« Nu zijn ze er uit, zulde, nu zal onze Komieke Garde herle» ven: d~ oude mannen beginnen voor de pinne te komen; zy ge)}veIJIwaerlyk blyk van verknochtheid en zelfopoffering, tot voor» beeld der [engheid !!! Vrijdag heeft een oude grysaerd eene nieuwe
» vrywillige dienstneming van vyf jaer aengegaen. Eer aen dien
» ouden held, die nog zoo een jong hart heeft.
» Allons, Père J ef, blyf niet achteruit; laet zien dat gy ook zoo
})veel moed hebt als uwe windige voorbeeldgever. Jan de stok» drager zal zich ook niet laten trekken: de velocipèden zyn nu
» toch gemakkelyk te bekomen».
Zondag 15 Februari.
« ... Weten zy (d.z. de liberalen) dan niet, dat er onder onze
mannen zyn, die zelfs - ware het mogelyk - eenen
» vrywilligen term van vyf jaer 'na hunnen leeftyd zouden willen
» aengaen om zoo hunne groote verknochtheid voor het soldaetjes}) spel te doen uitschynen?»
» pekens

En in hetzelfde artikel 'nog, tegen de voorgestelde hervorming:
« Raedt eens... de opperhoofden der liberale Iinkerzyde zou» den den neringdoenden burger, jaerlyks eene rnaend met den
})ransel op den rug naer het kamp van Beverloo willen zenden,
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» vrouwen
kinderen; en affaires verlaten, om hen tot goede bur» gersoldaten te vormen.
» Kwamen de liberalen weer aen 't roer, zou men ons dan niet
» - op voorwendsel van de civieke garde te hervormen - met een
» algemeen slavenregiem trachten te begiftigen, dat elke huisva» der zou bestryden ? »
!I..lOJ men nu de spotlust van de Aalstenaar kent; als men zich
herinnert hoe de ouderen van alle politieke pluimage nu nog- kleinerend over de « Garde vol schrik» kunnen spreken; als men er
rekening mede houdt dat het vooruitzicht op een strenger tucht
en opleiding met vier weken kamp zeker wrok wekte bij de wachters die in de «Denderbcde » geloofden; als men zich rekenschap
geeft' van de politieke haat van die dagen, begrijpt men dat natuurlijk een gunstig klimaat is geschapen opdat er zich op karnaval,
wanneer men, beschut door het masker, wat meer mag uitrichten
dan anders, iets ongewoons zou voordoen.
Over sommige aspecten van de feiten lopen de meningen uiteen. De liberale versie spreekt de) katholieke tegen en het vonnis
van Dendermonde is voorzichtig.
In hoofdzaak staat wel vast dat op Zondag 15 Februari 1874 (3)
er zich te Aalst een kleine stoet gemaskerden had gevormd, bestaande uit ongeveer 30 man, die, tenminste ten dele, verkleed
waren in iets dat, zoniet de uniform van de burgerwacht trouw
nabootste of die uniform zelf bevatte, er dan toch tot op een zekere
hoogte op. geleek. Als wapens droegen ze bezemstelen.
Zij werden voorafgegaan door trommelaars. door een kommandant en een. plakkaat, waarop men kon lezen « Reorganisatie van
de Garde Komiek». .
Er werd, naar beweerd wordt, duchtig getrommeld, er zouden
oefeningen gedaan zijn vóór de woning van Kommandant Van
Assche, met naamappèl en groet aan de vlag (een bezem); en zo
march~erde men dan door de straten van de stad onder tromgeroffeL
- Toen Kommandant Van Assche vernam wat er gebeurde, ijlde
hij naar het politiecommissariaat
om de politie te « rekwireren».
En toen de groep gemaskerden op de Grote Markt verscheen, greep
de Kommandant, gevolgd doori de Commissaris. de eerste die zich
vertoonde vast. De groep stoof uit elkaar en enkele personen vluchtten een herberg binnen, waar ze door de Kommandant werden
achtervolgd.
Men slaagde er in 5 personen aan te houden en naar de « permanen tie» over te brengen, waar proces-verbaal werd opgemaakt.
Enkele tijd nadien - het staat niet vast of de aangehoudenen
intussen vrijgelaten waren of niet - terwijl de kommandant in
zijn koets wandelen reed, kwamen er gemaskerden voorbij, die op
La Belgique Judiciaire » 1875/412 spreekt van 22 Februari; in dat jaar
viel Assewoensdagechter op 18 Februari, en karnaval op Zondag 15 Februari. De « Denderbode» bespreekt trouwens de feiten reeds op 22 Februari.

(3) «
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hun knieën vielen en zogezegd om vergiffenis smeekten. Tegelijkertijd riepen twee personen, in wie dhr Van Assche A.V.D.M. en
A.D.V. (4) herkende of meende te herkennen, hem schimpwoorden toe.
Bovendien hadden twee personen: L.V.D.B.en
P.S. (5), die
op bevel van Kommandant Van Assche een zekere August De Vijlder wilden aanhouden, aan deze, toen hij tegenstand bood, slagen
toegebracht.
Tijdens dezelfde karnaval dagen waren ook drie personen door
de stad getrokken van wie de ene de kleding van een zekere geestelijke orde scheen na te bootsen en de andere twee in nonnetjes
verkleed waren. De politie hield de eerste persoon aan, maar had
uit eigen beweging niets gedaan tegen de groep die de Burgerwacht
nabootste.
Kort daarna diende Kommandant Van Assche klacht in bij de
Procureur des Konings te Dendermonde. Er 'werden vervolgragen
gevraagd.
Intussen waren de bladen losgekomen
({De Denderbode » van 22 Februari 1874 houdt zich 'nog heel
afzijdig:
({ Vastenavo,ltd·Samenspraak.
» ... Maer wat was die monster

trommelary, die hier Zondag
» plaets gehad heeft; daer heeft elk van geschokschouderd.
» Tist.ie - Men had wel gelyk; maer er zou nog meer geschok» schouderd geweest zyn, hadde men geweten dat die trommelaers
» niets anders waren dan eenige kleinere en grootere bazen van
» de komieke garde, die, onder dit vermomsel, zich zelven, en de
» garde daerby, hebben willen verguizen en belachelyk maken.
» Jaak Ze' hebben misschien wat anders gepeist.t .»
Het blad schijnt dus eerder te willen laten vermoeden dat de
daders tenminste langs zijn kant niet te zoeken zijn.
Maar op 25 Februari drukt het liberale ({Journal de Gand»
een verontwaardigde brief af van zijn Aalsterse correspondent; en
die brief beschuldigt openlijk de katholieken :
({Volgend feit bewijst hoezeer de Aalsterse katholieken onze
» nationale instelling eerbiedigen.
» Naar aanleiding van Karnaval
hadden zich ongeveer dertig
) van die zogezegde conservatieven gemaskerd en de volledige kle» ding van de Burgerwacht aangetrokken.
)} ... Gekomen voor het huis van Burgemeester Van Wambeke,
» houden zij stil en bootsen een wapeninspectie na. De loyale Van
» Wambeke verschijnt aan het venster en de onpartijdige burge» meester, in plaats van een nationale instelling te doen eerbiedi» gen, en die onnoozelaars aan te houden, was zeer vereerd door
» het schouwspel dat men hem bood: hij moest er hartelijk om
» lachen .. ,»
(4) Vandemeersche en De Vijlder ?
(5) Overal waar we de naamafkortingen
naam gevonden.

geven, hebben we niet de volle
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Dan scheldt het blad de gemaskerden voor lafaards uit. wordt
kolonel Van Assche (de Kommandant der Burgerwacht) tot held
verheven en sluit het met volgende woorden:
{(Nutteloos er aan toe te voegen, dat ieder fatsoenlijk burger
» het krachtdadig optreden van de kolonel heeft toegejuicht en
» dat het werkloos blijven van de burgemeester en van zijn politie» agenten het grootste deel der bevolking verontwaardigd heeft.»
In zijn antwoord van 1 Maart zwijgt « De Denderbode » over
de politieke gezindheid der daders, laat echter voldoende doorschemeren dat in dat opzicht het « Journal de Gand» wel gelijl< had.
Het loochent hardnekkig (« eene laffe logen »), dat de vermomden
vóór hun ontmoeting met de politie zich voor de woning van de
burgemeester begeven hebben: « ... Het is eene nog laffere logen
te durven neerschryven, dat de bedoelde vermomden door M. den
Burgemeester zyn onthaeld geweest en dat onze eerste magistraet
dezelve al lachend en met groote voldoening ontvangen heeft...»
« Het is onwaer, dat een groot gedeelte onzer bevolking zich
over die onschuldige maskerade verontweerdigd heeft gevoeld. De
nationale instelling die men Garde Civiek noemt ligt immers op
den laegsten trap der volksverachting verzonken, sedert dat men
ze hier te Aelst gebruikt heeft als middel van plagery, kwelling
en vervolging tegen degenen die durven anders denken dan de
liberale opperbazen ... » « want men zou moeten nen arend zyn gelyk M. de Lieutenant-Colonel
(Kommandant Van Assche) om in
de vermomde personen garde-civieken te kunnen ontdekken.
« De Waerheid is dat eenige jonge lieden in verschillige kleedy
vermomd geweest zyn en er onder hun zes of zeven waren die den
tuniek der muzikanten onzer koninklyke harmonie « Al Groeijend
Bloeijend'» (katholiek) hadden aangespeeld, welke zeer wel op die
der garde civiek trekt en zoo eenige straten der stad zyn door getrokken» ... « De niet aengehouden vermomden hebben zich by den
Heer Burgemeester begeven, welke deze heeren verzocht heeft hun
kleedy uit te spelen »... {( Wat het proces-verbaal aengaet, dat tegen 5 personen opgesteld is : het gerecht zal hun gedrag waerdeeren
en- ze straffen indien ze 's lands wetten overtreden, hebben. Maer
daer ligt de knoop.»
Het {(Verbond van Aelst », orgaan van de Aelsterse liberalen
daarentegen vraagt zich af, waarom de stedelijke politie geen overtreding op de politiereglementen
had gezien in het feit der gemaskerde bende in burgerwachtkledij,
terwijl zij een deftige en vreedzame burger, omhuld met een wit slaaplaken. dat hem om de lenden
met een koord was toegebonden, heeft aangehouden, onder voorwendsel dat hij de ene of andere geestelijke orde verbeeldde. (6)
Verder vat het de gebeurtenissen samen in den aard van het
« J ournal de Cand » maar spreekt ook over « koddige kleeding, holleblokken en belachelyke hoofddeksels ... »
En bovendien zou A.D.V. geschorst zijn door de Minister in persoon.
(6) van verdere vervolgingen
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tegen die persoon hebben wij niets gevonden.

••

Met veel verwijten en schimpscheuten repliceert « De Denderbode » en vraagt naar de identiteit der « nonnekens» die de deftige
heer vergezelden.
Over de manifestatie zelf wordt beweerd, dat er niets strijdigs
met 's lands wetten is gebeurd. Ja, er wordt aan toegevoegd: « ... Het
ernstigste» ... « is dat er een machtsmisbruik» ... « is gepleegd» ...
Inderdaad, M. Van Assche ... « beeft» ... « geen het minste recht om
door de politie personen doen aen te houden» ... « Waren wy in de
plaets van de aengehoudenen » wij zouden « een klacht tegen hem
by wien het behoort neder» ... « leggen» ...
Over de schorsing van A.D.V., klerk op het politiecommissariaat,
schrijft « De Denderbode » : « ... A.D.V. is door den gemeenteraed in
zyne bediening opgeschorscht geweest, daervan hebben wy de reden
niet te onderzoeken» ... en voegt er aan toe dat anderen meer zo een
straf verdienden dan hij (wellicht gaat het hier om de zgn. « nonnetjes »).
Er dient ook opgemerkt dat « De Denderbode » van de gemaskerden spreekt als van « onze vrienden» en voortgaat: « Wie ONDER
ONZE PARTY)} (kapitalen van Denderbode) « heeft zich daer plichtig aen gemaekt» (overtreding van art. 228), waaruit ten overvloede
blijkt dat het weekblad zich vereenzelvigt met de zaak der gemaskerden.
Eens de standpunten zo klaar ingenomen, wordt het in de bladen
betrekkelijk stil rond de zaak. Er vinden verkiezingen plaats in de
Burgerwacht, welke tegen de katholieken uitvallen; er wordt klacht
ingediend bij de Bestendige Deputatie, wegens beweerde onregelmatigheden bij die verkiezingen; maar de uitslagen er van worden goedgekeurd.
Op 29 Juni dan verschijnen negen verdachten voor de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, nadat een honderdtal personen over
de zaak verhoord werden.
De ondervraging geschiedt in het « Vlaemsch » op wens van Kolonel Van Assche, terwijl de beklaagden verklaard hadden dat de gebruikte taal hun onverschillig was.
De Kolonel, Kommandant der Aalsterse Burgerwacht, is de eerste
en voornaamste getuige ten laste.
Hij verklaarde dat er practisch geen verschil was tussen de vermomden en de Burgerwacht; in de bezem herkende hij de vlag en
zijn luitenant vaandrig in de drager van dit voorwerp, terwijl hij in
de met hooi en stro gevulde slaapmutsen, die bepaalde gemaskerden
op hadden, zijn pluim en die van zijn tamboer-majoor zag. Ook andere personen uit de nabijheid van de Kommandant werden volgens
hem op één of andere wijze, o.a. door maskers met beklemtoning van
sommige eigenschappen van het gezicht, nagebootst.
Hij was kategoriek in zijn uitspraken en herhaalde, naar het verslag over de zitting in De Denderbode, voortdurend « Dat ).S natuerlyk ».
De andere getuigen waren minder zeker in hun woorden.
Ter ontlasting getuigden de Burgemeester van Aalst en drie politieagenten. Zij verklaarden, dat de door betichten gedragen kleding
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r.iet op die der Garde Civiek geleek.
Het Openbaar Ministerie zag af van de beschuldiging uit hoofde
van onwettige dracht van kledij daar de gedragen kleding, volgens
hem, die was der jonge garde, welke nogal goed op die der Burgerwacht geleek.
De verdediging (waargenomen door Meesters Impens en Eeman)
verwijt de Kolonel zich in de plaats van de politie gesteld te hebben
en wijst er op dat de Garde Civiek geen gestelde overheid is. Het is
trouwens geoorloofd de Garde Civiek als instelling te bekritiseren
door alle middelen en, wat de beledigingen tegen de persoon van dhr
Van Assche betreft, heeft deze laatste zich vergist waar hij beweert
twee personen herkend te hebben.
De uitspraak over de zaak wordt uitgesteld.
In zijn verslag over de zitting schrijft « De Denderbode » o.a. dat
de beschuldiging luidde met Vastenavond « de garde-civiek » te « hebben willen belachelyk maken, iets, wat volgens ons, onmogelyk is,
daer die nationale instelling niet belachelyker kan gemaekt worden
dan zy voor den vastenavond dag was».
.
Onmiddellijk na de behandeling der eerste zaak wordt er overgegaan tot het onderzoek ten laste van P.S. en L.V.D.B. die A. De
Vylder slagen hebben toegebracht, toen zij hem op last van dhr Van
Assche wilden aanhouden, ook op Karnaval.
De Kolonel tracht betichten te verontschuldigen en daar de Substituut-Procureur des Konings in het eerste geding Van Assche verontschuldigd had, omdat het begrijpelijk was dat hij de politie had
« gerekwireerd », tracht Meester Schouppe, verdediger van de betichten, zijn cliënten ook te verontschuldigen, daar zij op bevel van
dhr Van Assche handelden, waarop de Subsituut repliceert dat dhr
Van Assche de politie, noch wie het ook zij, kan rekwireren, maar de
politie wel hèm om hulp en bijstand kan vragen.
De· twee betichten worden veroordeeld tot 26 fr. geldboete en
de kosten van het geding.
In de andere zaak viel het vonnis op 7 Juli 1874. (7)
De rechtbank overwoog dat artikel 228 van het Strafrechtboek
zo-diende uitgelegd dat, opdat er strafbare overtreding zou bestaan
in het dragen van een kledij, een kenteken, enz ... , die men niet
het recht heeft te dragen, de bedoeling moet voorzitten het openbaar vertrouwen te schenden, door uit iidelheid of speculatiegeest
te laten geloven dat men het kostuum of het kenteken wettig bezit; dat het onaannemelijk is dat gemaskerden, die met karnaval
een kostuum zouden aantrekken dat zij niet het recht hebben te
dragen, zo een inzicht zouden koesteren, zodat de betichting van
ongeoorloofde klederdracht verviel.
Wat de beledigingen jegens de Burgerwacht betrof, oordeelde
de Rechtbank dat beledigingen enkel strafbaar zijn. als zij gericht
zijn tegen bijzondere personen of gestelde lichamen en dat de burgerwacht geen persoon en ook geen gesteld lichaam is.
Inderdaad dient door gesteld lichaam iedere wettelijke orga(7) La Belgique Judiciaire,
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1874, 3/9/74, kol. 1133 en vlg.

nisatie verstaan in wier handen een deel van het openbaar gezag
ligt; de Burgerwacht is enkel een eenvoudige macht die ter beschikking van het gezag is gesteld, en bezit op zichzelf geen enkele
eigenschap van dit laatste, zodat het geen gesteld lichaam is,
Dus zijn beledigingen jegens de Burgerwacht niet verboden,
Over de betichting van beledigingen door feite~ jegens de kolonel van de Burgerwacht, neemt de Rechtbank aan, dat het kostuum der gemaskerden in zijn wezenlijke delen identiek was aan
dat der Burgerwacht, of ten minste er veel op geleek, dat zij voorafgegaan waren door trommelaars enz. (volgt een bondige uiteenzetting van de bekende feiten); dat de maskerade in haar geheel
dus hoofdzakelijk gericht was, hetzij tegen de instelling van de
Burgerwacht zelf, hetzij ten minste, zoals het plakkaat (« Reorganisatie der Garde Corniek ») het schijnt aan te duiden, tegen de
onlangse pogingen tot hervorming van die militie; maar dat niets
toelaat te onderstellen dat die maskerade tot doel: zou hebben gehad; de persoon van Kolonel Van Assche belachelijk te' maken of
een aanslag te plegen op zijn eer,
Wel werden beklaagden beticht de pluim, die het kenteken
van de opperkommandanten
is, te hebben willen nabootsen, maar
die beschuldiging werd niet voldoende bewezen geacht.
Verder bevond de Rechtbank dat enkele tijd na het uiteendrijven der maskerade, terwijl de kolonel per rijtuig een wandeling maakte, enkele gemaskerden voor hem knielden, terwijl hij
voorbijreed en deden alsof ze hem vergiffenis vroegen; en hoewel,
zelfs op karnaval, zulke feiten, misschien zouden kunnen worden
beschouwd als rakende de eer en het aanzien vanl de persoon ten
opzichte van wie ze geschieden, ze hier toch niet het wanbedrijf
van belediging uitmaken, omdat ze niet verricht werden door de
hele maskerade, maar door enkele afzonderlijke gemaskerden en
omdat' ze' tegen geen van de betrokken betichten in het bijzonder
bewezen zijn, zodat de bedoeling de kolonel te beledigen niet bewezeni is lastens de volledige maskerade, evenmin als lastens één
der leden er van in het bijzonder.
Ook deze betichting viel dus weg,
In verband met de beschuldiging van smaad door woorden,
daden en gebaren jegens de Kommandant van de Burgerwacht te
Aalst, maar aanleiding van de uitoefening van zijn ambt, oordeelt
het Gerecht dat uit bovenstaande beschouwingen blijkt dat deze
'belichting jegens geen der beklaagden bewezen is.
Maar, zegt het, het is voldoende bewezen, dat op het ogenblik
zelf, waarop enkele gemaskerden knielden en deden alsof ze vergiffenis vroegen, betichten AV.D.M. en AD.V. vrijwillig tegen Van
Assche beledigende en smadende uitdrukkingen hebben uitgebracht,
en dat die uitdrukkingen de persoon zelf van de Kolonel betroffen en
niet samenhingen met de uitoefening van zijn ambt, zodat zij vielen
onder toepassing van het Strafwetboek.
De .uitslag luidde: V.D.M. en D.V. werden elk tot een geldboete
van 10 fr. en de helft der kosten veroordeeld; de andere betichten
werden vrijgesproken,
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Men kan zich indenken hoe « De Denderbode » jubelde en hoe de
tegenpartij tandenknarste.
In zijn nummer van 12 Juli spreekt « De Denderbode » van « een
bittere teleurstelling voor het Aelstersch kindeken Baba » (bedoeld
wordt: Kolonel Van Assche) en van « een brevet van ezelary hetwelk
bvzonderlvk op zynen snuiter heeft gewerkt, want naer men verzekert is dit lichaemsdeel by dien heer een goed vierendeel verlengd ».
Op 17 Juli 1874scheldt het blad nog meer op de Kononel .« Onnoodig, gelooven wy, op nieuw al de belachelyke verwaendheid en dommigheid te doen uitschynen die onzen Kolonel der komieke garde
aengedreven hebben, zyn voor hem zoo vernederende en misvallen
veldtocht in te spannen tegen eenige vastenavondzotten, in welke hy
zyn evenbeeld en dit zyner aenhangers zag ... » Het blijft echter bij
het standpunt. dat men de Kolonel wegens aanrnatigirig van bevoegdheden die hij niet bezat had dienen te vervolgen.
Van liberale zijde reageert men maar later: Journal de Gand,
6 Augustus 1874:
« Men schrijft ons uit Aalst » ... «De manifestatie tegen de Burgerwacht, door belhamels van de klerikale partij werd zopas berecht
door de Rechtbank te Dendermonde. Maar welk vonnis: drie maand
lang doet het Parket een onderzoek, een honderdtal getuigen worden
gedagvaard, en dat alles om uit te lopen op een vrijspraak, steunend
op het feit dat beledigingen tegen de burgerwacht niet verboden zijn
en dat tijdens de karnaval beledigingen enkel grappen zijn.
» Pikante bijzonderheid: Ridder Van Wambeke, de fameuze burgemeester van Aalst, is de hoofdgetuige ter ontlasting geweest in deze
zaak; en hij die de eerste had moeten zijn om de beledigingen tegen
een lichaam, waarvan hij het hoofd is, te verbieden, heeft enkel maar
verontschuldigingen gevonden ten voordele van de negen betichten.
» Hier volgt het vonnis:
» (D.e Rechtbank was samengesteld uit de Heren Diden, Voorzitter, Angelet en Dierickx, rechters; Van den Wevede, Substituut
van de Procureur des Konings, die het Openbaar Ministerie waarnam
- de laatste drie zijn onlangs benoemd en behoren tot het zuiverste
klerikalisme) )}...
Waarop « De Denderbode » l25f8j74)
:
« ... Volgens die onwetende of deloyale correspondent» (van «Le
Journal de Gand») « zouden onze medeburgers welke voor de zaek
die men kent terecht stonden slechts hun vryspraek verschuldigd zijn
aen de omstandigheid dat de Rechtbank van 2 rechters aen de katholyke denkwyze behoorend op drie en van eenen Substituut des Procureurs van de zelfde denkwyze samengesteld was ... »
Het blad betoogt verder dat de Procureur zelf liberaal is, de Procureur-generaal te Gent en zijn Advokaten-generaal liberaal zijn; dat
de Procureur en de Procureur-generaal het recht hebben het vonnis
na te .zien en er in beroep tegen te gaan, wat niet is gebeurd, zodat ze
het als een regelmatige uitspraak beschouwen.
Er werd geen hoger beroep aangetekend tegen het vonnis; maar
dit laatste had niet gezegd dat de beklaagden de uniform van de Bur-
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gerwacht niet hadden gedragen en daar lag nog een addertje in verscholen.
Inderdaad, de Tuchtraad van de Burgerwacht kan straffen, tot
5 dagen, opleggen ten laste van zijn leden. Er is art. 9 van het reglement voor inwendige dienst van de Burgerwacht te Aalst, reglement
opgemaakt door de Kommandant van die wacht op 17 November 1859
en op de 26ste van dezelfde maand goedgekeurd door de Bestendige
Afvaardiging. En dit artikel 9 bepaalt: Ieder die, met zijn uniform
bckteed, zelfs buiten de dienst
daden zal hebben gesteld die van
'dien aard zijn dat zij de waardigheid van de wacht raken, zal gestraft worden overeenkomstig art. 90 en 91 van de wet van 8 Mei
1848, onverminderd de bij deze wet gestelde straffen.
Verder wordt in de wet van 8 Mei 1848 bepaald dat overtredingen op het dienstreglement bevonden worden in verslagen of processen-verbaal die bewijskracht hebben voor hun inhoud tot bij tegenbewijs en door het hoofd van de wacht aan het openbaar ministerie
(van de Tuchtraad) worden toegestuurd.
Deze feiten kunnen ook door getuigen worden bewezen.
Men merkt dat de Kolonel nog troeven in zijn handen heeft.
En toch wacht hij!
Waarom?
De Tuchtraad werd om de drie maand door het lot aangeduid.
Was de Tuchtraad op het ogenblik dat het vonnis te Dendermonde
werd uitgesproken niet samengesteld naar zijn wens? Wilde hij de
weerklank die het vonnis had laten uitsterven? Wilde hij zeker spelen en hield hij een lang onderzoek van de wetteksten voor nodig?
De bladen van die tijd zwijgen over het geval.
Tot « De Denderbode » van 39/11/74 ons mededeelt dat zes van
de te Dendermonde vrijgesproken betichtenzij die lid waren van
de Burgerwacht - een in een onbegrijpelijk Frans gestelde dagvaarding gekregen hadden, waarin zij werden opgeroepen om voor de
Tuchtraad te verschijnen op Zaterdag 28 November.
Die zitting verliep nogal woelig, vooral in verband met de verwarde taal der dagvaarding. De verdediging vroeg de zitting te verdagen, dat de Raad zich onbevoegd zou verklaren; maar het helpt
niet, de terechtzitting gaat door en de Raad verklaart zich bevoegd.
Toen een bepaalde getuige (ceen lang, smal vrydenkerke» zegt
« De Denderbode ») beweert dat hij daags na de feiten ten huize van
dhr « Kornel» één der betichten, tamboer Segers, in zijn tegenwoordigheid had horen verklaren, dat Vandemeersche en Rumbaut bij de
vermomden waren, roept Segers: « Gy liegt er jandorie om!» De
getuige vliegt op en zegt: {(Wat, schurftige kerel, gy durft gy zeggen
dat ik er om lieg' laet me hem even pakken, die schurfterik !... » En
was men niet tussenbeide gekomen er ware een handgemeen ontstaan.
De Raad houdt de uitspraak in beraad en op 12 December veroordeelt hij betichten Vandemeersche Vandenbroeck, Segers, Keikens
(Kiekens ?), Eeman, Rumbaut (8) :
(8)

de voluitgeschreven namen vindt men enkel in « La Belgique
]875/412 in de bespreking van het arrest van het Hof.
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1,° - tot twee dagen gevangenis om in uniform bijeengekomen
te zijn zonder het bevel van hun overste, maar zonder wapens;
2° - tot drie dagen gevangenis om, bekleed met hun uniform
daden te hebben gesteld die van dien aard zijn dat zij een aanslag
vormen op de eer van de uniform en de waardigheid van de wacht,
De Raad verklaarde bewezen, dat de beklaagden de uniform van
de Burgerwacht werkelijk hadden gedragen, feit dat door de Rechtbankte Dendermonde in het midden was gelaten.
Tegen deze beslissing gingen beklaagden in verbreking en Meester Impens en Eeman riepen zes verbrekingsmiddelen in (9) :
1o - Schending van artikel 14 van de Grondwet omdat het vonnis van de Tuchtraad feiten strafte die enkel de uiting van een mening vormen.
2° - Schending van de regels op de bevoegdheid en met name
van art. 93 der wet van 8 Mei 1848,gewijzigd bij die van 13 Juli 1853,
omdat de Tuchtraad van feiten heeft kennis genomen, die in geen
enkel opzicht de gewone werking van de Burgerwacht betreffen.
3° - Schending en verkeerde toepassing van art. 6 en 93 van dezelfde wet, omdat het vonnis het feit in uniform bijeen te komen beschouwt als vallende onder de toepassing van die artikels, terwijls ze
enkel bijeenkomsten van burgerwachters
als burgerwachters
beogen.
4° - Schending en verkeerde toepassing van art. 9 van het reglement voor inwendige dienst en van art. 93 der wet van 8 Mei 1848,
gewijzigd bij die van 13 Juli 1853,omdat het vonnis een bepaling toepast, die buiten de dienst begane fouten straft en omdat het bij art. 93
van gezegde wet bepaalde straffen toepast, terwijl art. 9 van het reglement naar artikels 90 en 91 dier wet verwijst.
5° - Schending, van art. 360 van het Wetboek van Strafvordering, omdat de door een in kracht van gewijsde getreden vonnis vrijgesproken eisers voor dezelfde feiten vóór de Tuchtraad vervolgd
werden.
6° Schending van art 65 van het Strafwetboek, omdat het bestreden vonnis maar één voort-durend feit bevindt, dat op twee verschillende manieren betiteld wordt en toch twee verschillende straffen
toepast. (10)
De eerste drie middelen betroffen meer in het bijzonder de eerste veroordeling (2 dagen); de volgende de tweede (3 dagen).
Het Hof van Verbreking oordeelde op 9 Februari 1875 (11) :
1° -

Over

de eerste drie

middelen

Dat het vonnis van de Tuchtraad bevonden heeft dat eisers, te
Aalst, op 22 Februari 1874 de straten der stad doorlopen hebben bekleed met hun burgerwachtuniform, maar zonder wapens, dat art. 5,
dep wet van 8 Men 1848 de wachters verbiedt als wachters bijeen
te komen, dat is als korps en bezitters van de gewapende macht; dat
(9) eigenlijk maar 5, daar de door ons 3 en 4 genummerde middelen slechts
2 takken zijn van één middel. Onze nummering is niet de door eisers

aangenomene.
De bovenstaande verwoording is een samenvatting.
(11) La Belgique Judiciaire 1875/412.

(la)
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het in onderhavig geval daar niet om ging; dat geen enkele wet de
door eisers begane feiten straft, zoals die feiten voortvloeien uit de
bevindingen van het bestreden vonnis, zodat de straf van 2 dagen
wegvalt.
2° -

Over

het vierde

middel

Dat krachtens art. 93 der wet van 8 Mei 1848, gewijzigd bij die
van 13 Juli 1853 het beteugelen der overtredingen op de dienstreglementen der Burgerwacht opgedragen wordt aan de Tuchtraad;
Dat luidens art. 9 van het dienstreglement der Aalsterse Burgerwacht ook buiten de dienst, in uniform, gestelde daden kunnen worden bestraft;
Dat de wetten van 8 Mei 1848 en 13 Juli 1853 niet op volstrekte
wijze verbieden buiten de dienst gepleegde daden te beteugelen;
Dat volgens art. 4 van het Aalsters reglement de uniform het
kenmerk van de dienst is, zodat het dragen der uniform aan reglementaire voorwaarden kan worden onderworpen;
Dat door het feit dat ze de uniform dragen de wachters aan die
voorwaarden onderworpen Zijn;
Dat dienstreglementen wezenlijk het handhaven der tucht tot
doel hebben;
Dat zo de in de aangehaalde bepaling vermelde feiten straffeloos
mochten worden begaan tot het bestaan van de Burgerwacht toe zou
kunnen worden in het gedrang gebracht;
Dat gezegde bepaling dus wettelijk is;
Dat de wet de straffen bepaalt die voor overtreding van de dienstreglementen dienen uitgesproken;
Dat die reglementen er geen andere mogen vaststellen; dat als
art. 9 van het Dienstreglement van de Burgerwacht te Aalst verwijst
naar art. 90 en 91 der wet van 8 Mei 1848, dit enkel tot doel heeft de
macht opgedragen aan officieren en postoversten voor te behouden,
zonder het uitoefenen van de rechtsmacht der Tuchtraden te verhinderen, zoals ten overvloede blijkt uit art. 28 van genoemd reglement
dat bepaalt dat iedere overtreding van de bepalingen van het reglement beteugeld wordt overeenkomstig art. 90, 91 en 93 van de wet
van 8-Mei 1848;
Zodat dit middel wordt afgewezen.
3° - Over het vijfde middel
Dat het dragen van een uniform, die aan de persoon die het
aantrekt niet toekomt en de aanslag door de burgerwachter
gepleegd op de eer van zijn uniform twee onderscheiden feiten zijn
die aan verschillende rechtsmachten onderworpen worden en. door
verschillende straffen worden beteugeld.
Dat de vrijspraak voor het eerste dier feiten dus geen gewijsde
vormt voor het tweede.
Ook dit middel wordt dus afgewezen.
4° - -Over het zesde middel
Dat daar del eerste der aan eisers aangewreven overtredingen
van de hand werd gewezen, het middel zonder voorwerp wordt.
Dus wordt het ook afgewezen.
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Alles samen verbreekt het arrest derhalve de eerste straf (2
dagen) maar de zes personen blijven tot drie dagen gevangenis
veroordeeld.
Uit deze samenvatting blijkt dus eens te meer, dat de uitspraak
van de Tuchtraad enkel; is mogelijk geweest omdat de Rechtbank
te Dendermonde zich niet heeft uitgesproken over het feit of de
betichten al dan niet de uniform der Burgerwacht; droegen, zodat
de Tuchtraad te Aalst souverein kon beslissen over dit punt en
daarop zijn straf laten steunen.
Wat het gerecht betreft was daarmee de zaak van de baan.
Alleen de bladen hebben nog wat nagekaart op de vinnige en soms
brutale en beledigende wijze die toen de gewoonte was.
Op 21/2/75 scheldt « De Denderbode » op Kolonel « Van As,
zyn majors en zyn kapiteins» die, « onder het opzicht van rechterlyke kennis op dezelfde rang» staan «van den domsten der
koewachters van het Verbrand Hof» (waarop Van Assche woonde).
. Op 28/2/75 schreef de kapitein-verslaggever
van. de Tuchtraad
(advokaat De Witte) in het liberaal « Verbond van Aalst» dat « De
Denderbode )}beter zou gedaan hebben zijn bek. te houden over een
zaak die hem en zijn vrienden zo weinig tot eer strekte, in plaats
van hem als een miskweekte straatjongen aan te vallen.
({Het is jammer, niet waer, confrater, dat de raedsheren van het
Verbrekingshof geen platzak ken zyn die de wet in uwen zin zouden
uitleggen; hetgeen gy wenscht, nietwaer, is gerechtshoven te hebben
die geen rekening houden van recht en rechtveerdigheid en in uw
voordeel en tegen de liberalen vonnissen ».
Waarop « De Denderbode » : « ... verklaren wij u, heer kapiteinverslaggever, dat wy en onze vrienden het als eene groote eer houden en zullen blyven houden voor onze politieke denkwyze vervolging te lyden ... }) en daarenboven beweert dat het de liberalen geweest zijn die onder Minister Bara echte politieke rechtbanken hadden ingericht tegen de katholieken.
Ten slotte achtte elke partij zich door het Hof van Verbreking
in liet gelijk gesteld, wat tot op een zekere hoogte ook het geval was
en meende ze op de andere te mogen neerkijken ...
Wellicht glimlachen wij wel eens bij het lezen van deze bladzijden: hoe kleinzielig de mensen hier voor 80 jaar konden zijn en
hoe gemeen ze elkaar konden uitschelden in de bladen ... Ja, de mensen van vroeger!
Natuurlijk, de feiten zijn niet te loochenen; maar laten we liever
toch eens nadenken hoe het met ons gesteld is, eer we stenen werpen ...
Nota: Alle hier vermelde wetteksten, de klacht van dhr Van
Assche, de dagvaarding en de vonnissen waren uitsluitend in het
Frans gesteld. Wij hebben - ook voor wat de artikels uit het « Journal de Garid » betreft - woordelijk en waar wij geen aanhalingstekens gebruikten, ook samenvattend vertaald ..
HERDERSEM.
Baziel Boel.
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DE GEMEENTEWAPENS
VAN

HET LAND VAN AALST
(VERVOLG)
RONS~. - Het klooster van Ronse, waarrondom zich de eerste
stedelijke kern zou gevormd hebben, werd, in 825, door Lodewijk de
Vrome, aan de abdij van Inde bij Aken geschonken. Het klooster behield een deel van de stad, dat later het vrij goed van Sint-Hermes
werd.
Gans het grondgebied van Ronse maakte een vrij leen uit, omdat
de abdij van Inde, zoals het klooster van Ronse, het voorrecht van
onschendbaarheid had.
Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen, kocht Ronse van
de abt van Inde in 1280, negen jaar later schonk hij de stad aan zijn
zoon Gwijde van Namen. De stad bleef in het bezit van de graven
van Namen tot in 1421, wanneer Jan van Namen, graaf van Vlaanderen, ze aan Filips de Goede, hertog van Boergondië, verkocht.
Ronse werd achtereenvolgens' door volgende familiën in leen gehouden:
de Watriptmt : in goud twee ruggelings afgewende rode leeuwen;
de la Hamaide: in goud drie zwarte hameien (1);
Granvelle:
in zilver drie zwarte schuinbalken en een gouden
schildhoofd beladen met een uitkomende dubbele zwarte adelaar;
Nassau en de Merode (zie Kwaremont).
Ronse kreeg zijn eerste keure van de heer van Watripont in
1240 en werd aldus een zelfstandige gemeente; nochtans bleven de
plaatselijke heren zekere rechten en voorrechten behouden.
Het huidige wapen van Ronse - iln, goud een dubbele zwarte
adelaar getongd, gebekt en genageld met rood - staat ceeds afgebeeld op een heraldische kaart van Vlaanderen van 1610; ook L'Espinoy maakt er mel ding van. Het prijkt insgelijks op het zegel der voormalige schepenbank.
Dit wapen, aan de stad bevestigd door de Hoge Raad van Adel
op 3 September 1818 en door koning Leopold I op 13 April 1838, herinnert er aan dat Ronse en zijn grondgebied deel uitmaakten van
Rijks- Vlaanderen.
ROZEBEKE.
- Deze gemeente maakte deel uit van de baronie
Schorisse. Haar wapen - in blauw een gouden kerk, met een weerhaan bestaande uit twee kruisjes van hetzelfde, van onderen vergeval!] een beek van net veld met weerspiegeling
van zilver en de
oevers bezet met bebloemde gouden rozelaars - werd verleend on-

zelo

der het Hollands regime op 14 Oogst 1818 en bevestigd bij koninklijk
besluit van 7 December 1844.
(1) De hameien, houten of ijzeren slagbomen vóór de brug van een stad of
kasteel, worden in de heraldiek als verkorte dwarsbalken voorgesteld.
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Een van de figuren uit dit wapen, namelijk de beek met de rozelaars, zal wel betrekking hebben op de naam der gemeente en is
bijgevolg als een sprekende figuur te beschouwen; daarnaast zien we
echter de natuurgetrouwe afbeelding van de dorpskerk met haar prachtige toren. Deze kerk is het doel van een eeuwenoude bedevaart ter
ere van O.L. Vrouw; het beeld der Moeder Gods is er het jaar door
met rozen versierd en op de dag van de bedevaart zegent men er rozen die in de woningen en in de stallen bewaard worden. Het is dan
ook niet uitgesloten dat het geheel in verband staat met de Mariaverering in het dorp, want de kerkvaders spreken van Maria als van
« een roos die opbloeit op de oevers der wateren».
ROZfE.NAKEN. - Rozenaken maakte met Amengijs één heerlijkheid uit, die, zoals wij reeds weten, door de heren van Oudenaarde
in leen gehouden werd van de graven van Vlaanderen. Gedurende
verscheidene eeuwen en tot aan de Franse Omwenteling behoorde het
gezag over de twee dorpen aan de familie de Montmorency.
De gemeente Rozenaken heeft nog geen eigen wapen.
RUIEN. - Dit dorp vormde één schepenbank met Kwaremont
en Zulzeke; de drie plaatsen kwamen achtereenvolgens in handen van
de familiën de Ligne, Nassau en de Merode (zie Kwaremont).
Te Ruien bevond zich de oude heerlijkheid van Calmont of Callenberg, waartoe de Kluisberg behoorde. In de 18° eeuw behoorde dit
goed aan ridder Adriaan-Xaveer de Ghellinck, heer van Elsegem
(wapen: in goud een blauwe dwarsbalk beladen met drie gouden
bezanten elk overladen met een verkort rood kruisje, de dwarsbalk
van boven vergezeld van twee toegewende zwarte leeuwenkoppen,
met rood getongd, en van onder van een aanziende zwarte leeuwenkop, met rood getongd).
Ook deze gemeente heeft nog geen erkend wapen .
. SCHELD'=.RODE.
- Scheiderode was de hoofdplaats van het
land of de baronie van Rode, een der vijf leden van het graafschap
Aalst.
De eerste heren van Rode ontleenden hun naam aan het gewest.
Zij "Voerden in goud een zwarte leeuwen een uitgeschulpte zoom van
hetzelfde, wapen dat op het schepenzegel van het land van Rode afgebeeld stond. Dit land omvatte zeventien dorpen, namelijk: Balegem, Bavegem, Beerlegem, Bottelare, Gentbrugge, Gontrode, Gijzenzele, Landskouter, Letterhoutem, Melle, Melsen, Moortsele, Munte,
Oosterzele, Schelderode, Scheldewindeke en Vlierzele.
De oudste ons bekende heer van Rode was Siger de Rothen, die
leefde in 1118. Jan van Rode werd, in 1300, met Gwijde van Dampierre, te Fauville gevangen gehouden.
-De heerlijkheid van Rode schijnt in de aanvang van de 14° eeuw
door Odo van Rode op de adèllijke familie van Kortrijk overgegaan
te zijn (wapen: in goud vier rode kepers). Daarna vinden wij het domein rechtstreeks onder het gezag van de graven van Vlaanderen.
In 1410 was Rode in het bezit van Robrecht van Bar, heer van
.Kassel (wapen: in blauw twee afgewende gouden baarzen). Van zijn
nazaten kwam het goed aan de graven van Luxemburg (wapen: ge-

dwars balkt met wit en blauw in tien stukken, over alles heen een
dubbelstaartige rode leeuw, met goud genageld, getongd en gekroond).
Ook het huis van Bourbon regeerde over het land van Rode (wapen:
in blauw drie gouden leliën en een rode schuinstaak over alles heen).
Hendrik IV, koning van Frankrijk, uit laatstgenoemd geslacht gesproten, verkocht de heerlijkheid ten jare 1602 aan ridder Simoen
Rodriguez de Evora, zoon van Emmanuel Rodriguez de Evora, zaakgelastigde van de koning van Portugal. Sim oen werd de eerste baron
van Rode.
Op 14 Juli 1682 verhief Karel II de baronie tot markiezaat ten
voordele van Lopez-Maria-Rodriguez de Evora y Vega, om deze te
belonen voor de diensten in de oorlog tegen koning Lodewijk XIV
bewezen (zie Beerlegem).
De familie Rodriguez behield de heerlijkheid Rode tot op het
einde van het oude regime.
Het lijkt zonderling dat de gemeente Schelderode. oude hoofdplaats van het land van Rode, nog niet in het bezit is van een eigen
wapen, terwijl het blazoen van Rode door verscheidene andere gemeenten, namelijk Gentbrugge, Gontrode, Melle en Oosterzele, gevoerd wordt. De kerk van Scheiderode is toegewijd aan Sint Maarten,
bisschop van Tours.
SCHELDEWINDEKE.
- Dit dorp maakte zoals wij daar juist
komen. te zien, deel uit van he'j land van Rode. Bij de verdeling
van dit goed in 1697, werden Balegern, Moortsele en Scheldewindeke er van afgescheiden om een afzonderlijke heerlijkheid te
vormen.
Scheldewindeke kwam, voor een gedeelte althans, aan MagdalenaJ acoba de Evora y Vega, die het domein aan haar echtgenoot Gillis
Dons, heer van Lovendegem, overdroeg. Later verkreeg de familie
Dons gans het dorp. Haar wapen stond, in 1745, op het tegenzegel
van de heerlijkheid afgebeeld. Het is een gevierendeeld blazoen: 1 en
4, in zwart twee gouden dwarsbalken, 2 en 3, in blauw een gaande
brakhond van goud, gehalsband met rood. Helmteken: een uitkomende gouden brakhond.
De- vierschaar van Scheldewindeke, Balegem en Moortsele was in
het eerste dorp gevestigd. Niet min dan 105 lenen werden van het
leenhof van Scheldewindeke gehouden.
- SCHELLEB.:LLE.
- Samen met Wanzele bestond SchellebeUe
uit twee verschillende heerlijkheden waarvan de ene, die de twee
derden van beide plaatsen uitmaakte, aan de heren van Dendermonde en later aan de graven van Vlaanderen toebehoorde. In 1537
werd zij door Karel V verkocht aan Adriaan Bette, heer van Welle.
Behalve tijdens een korte periode op het einde van de 17e eeuw,
bleef het domein tot aan de Franse Omwenteling in het bezit van
de familie Bette, die ook over Lede heerste.
Jan-Frans-Nikolaas Bette (1667-1725), de voorlaatste heer van
Schellebelle, was een der beroemdste veldheren van zijn tijd; hij
onderscheidde zich bij Ramillies in 1706,op het eiland Majorca in 1714
en in Sicilië in 1717.
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- De tweede heerlijkheid, samengesteld uit een derde van Schelle.belle eh Wanzele, was tot in de eerste helft van de 156 eeuw in handen van het geslacht van Belle (wapen: in blauw een gouden leeuw
en een met zilver en rood geblokte zoom). Ze ging vervolgens over
tot de Aalsterse familie de Proost (wapen: in zilver een blauw schildhoofd, rechts beladen met een gouden ster) en, in 1505, tot Leenaart
éotereau, lid van de Raad van Brabant, wiens erfgenamen ze behielden' tot in de 176 eeuw (wapen: gevierendeeld; 1 en 4, in blauw een
zilveren keper, vergezeld van drie stappende gouden hanen, gebekt,
gekamd, gebaard en gepoot met rood, de twee in het schildhoofd toegewend; 2 en 3, in zilver drie rode dwarsbalken).
De laatste heren van dit deel van Schellebelle en Wanzele behoorden tot de familie Papejans de Morehoven (wapen: gevierendeeld; 1 en 4, in rood een gekroonde gouden leeuw; 2 en 3, in goud zes
rode leliën, geplaatst 3, 2 en 1; over alles heen een rood hartschild met
een gouden dwarsbalk beladen met een golvende blauwe dwarsbalk).
Het oud zegel van Schellebelle en Wanzele vertoonde het afgehouwen hoofd van de H. Joannes, prachtig van tekening. De parochiekerk van Schellebelle, eertijds toegewijd aan Sint Gorik, staat sedert
1681onder de aanroeping van de H. Joannes Baptista.
Bij koninklijk besluit van 3 November 1931 werd de gemeente
Schellebelle gemachtigd het wapen van. de familie Bette te voeren,
hetzij in blauw drie' gouden Sint-Anto1niuskrukken.
0)
De heerlijkheid Ertbrugge, onder Schellebelle, had haar eigen zegel waarop in 1594 het blazoen van de familie de Cotereau en in de
17"eeuw dit van het geslacht Papejans afgebeeld stond (2)_
SCHENDELBEKE.
- De oudste heren van Schendelbeke, die
de naam van het dorp droegen, worden o.m. vermeld in oorkonden van de 12", 136 en 14" eeuw, met betrekking tot de abdijen van
Affligem, Beaupré en Ninove. Hun banier prijkte met een zilveren, roodgenagelde leeuw op een blauw veld met zilveren blokjes
bezaaid. Ridder Willem vari Schenàelbeke was hoogbaljuw van
het land van Aalst in 1284.
• In de tweede helft van de 14" eeuw vinden wij de heerlijkheid
in het bezit van Jan Geylinc, gesproten uit een voorname Geraards- bergse familie (wapen: in rood een zilveren schuinbalk beladen met
drie rode kepers).
Nicolaas de Bailleul, heer van Boelare, kocht Schendelbeke in
1334.Van dan af was het dorp in het bezit van de heren van Boelare,
maar bleef steeds een afzonderlijke heerlijkheid.
Een besluit van de Hoge Raad van Adel van 24 Oogst 1818
schonk aan Schendelbeke volgend wapen: « in zilver twee blekers
rustende tegen dEi brug en staande op een terras, alles in matuurlijke kleuren ». Zoals wij het in de inleiding reeds aanstipten, doelt
(1) De Sint-Antoniuskruk, ook genaamd « tau », is vermoedelijk niets anders
dan de afbeelding van de staf met de horizontale kruk door de H. Antonius
gebruikt. In de Oosterse kerk heeft de bekroning van de bisschopsstaf nog
altijd deze vorm.
(2' « De Vrijheerliikheid
Ertbrugge»
door Jules Pieters.
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dit wapen op twee vermaarde
19" eeuw in het dorp bestonden.
der
een
van
stel

lijnwaadblekerijen

die tot in de

SCHORISSE. - Schorisse, oude baronie van Vlaanderen en een
vijf leden van het land van Aalst, behoorde oorspronkelijk aan
gelijknamig geslacht waarvan ons bekend zijn Thierry, heer
Schorisse en Arnold, heer van Schorisse en Materne, deze laatvermeld in 1214. De familie van Schorisse voerde in goud een

dubbele geleliede groene binnenzoom en over alles heen een rode
keper, wapen dat men terugvindt op een zegel van de baronie in

1714 en dat, bij koninklijk besluit van 16 Februari 1847, aan de gemeente toegekend werd.
Margareta, vrouwe van Schorisse, bracht, door haar huwelijk met
Arnold van Gaver, ridder, gouverneur van Vlaanderen, haar goederen
in het huis van Gavere. De nieuwe tak nam het wapen van de heerlijkheid Schorisse aan. Een lid van deze familie onderscheidde zich
tijdens het beleg van Oudenaarde door Lodewijk van Male in 1378;
deze vergunde hem daarvoor de titel van baron. Een der heren van
Schorisse streed dapper te Groeninge en trad na de slag als afgevaardigde van Vlaanderen op om met de Franse koning te onderhandelen.
Later heersten over Schorisse nog de geslachten van Lalaing, Berlaimont en Egmont, waarvan men elders de wapens beschreven vindt.
De baronie strekte zich uit over de dorpen Schorisse, hoofdplaats
van het domein, Mater, Sint-Kornelis-Horebeke, Sint-Blasius-Boekel,
Rozebeke, Welden en Zegelsem.
De gemeenten Sint-Maria-Horebeke en Sint-Kornelis-Horebeke
voeren insgelijks het blazoen van de baronie.
Onder het Hollands bestuur kreeg Schorisse, bij besluit van 4
Oogst 1818, volgend wapen: « in blauw een gouden hand, houdende
een olijftak van hetzelfde »; het werd in 1847 door het embleem der
eerste dorpsheren vervangen.
SEMMERZAKE.
- Dit dorp behoorde reeds aan de heren van
Gavere in de 13" eeuwen bleef in hun bezit tot op het einde van
het oude regime.
Het leen te Oksborn, met een belangrijk pachthof, was gedurende
gans de 18c eeuw het eigendom van de familie van Vaernewyck (zie
Roborst).
Semmerzake bezit nog geen gemeentewapen. De merkwaardige
kerk staat onder de aanroeping van Sint-Pietersbanden.
SERSKAMP.
- Het heerlijk gezag over Serskamp en Wichelen was sedert onheugelijke tijden in het bezit van de graven van
Vlaanderen. Op 14 October 1614 werden beide dorpen door koning
F'ilips IV van Spanje in leen gegeven aan Jan-Karel de Cordes,
heer van Reet, Waarloos. enz. De familie de Cordes, die in goud
twee ruggelings afgewende leeuwen voerde. behield het domein
gedurende ruim een eeuw; toen bracht Anna-Theresia de Cordes,
vrouwe van Wichelen, het als bruidschat aan haar echtgenoot Karel-Alexander' d'Esclaibes (wapen: in rood drie zilveren leeuwen).
Roza-Francisca-Eugenia-Charlotta
d'Esclaibes erfde Serskamp en
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Wichelen en trad in de echt met Karel-Frans-Huibrecht, markies van
Coupignv (wapen: in blauw een gouden hartschild).
In 1789 werd de heerlijkheid der twee dorpen aangekocht door
Theresia Amelot, weduwe van Pieter de Loose, van Gent. De familie
de Loose voerde in groen negen zilveren blokjes.
De voogdij van Serskamp en Wichelen vormde een afzonderlijk
leengoed dat, zoals de heerlijkheid, afhing van het grafelijk leenhof,
te Aalst.
De gemeente Serskamp heeft nog geen eigen wapen.
De parochiekerk is een druk bezochte bedevaartplaats ter ere van
de H. Cornelius.
SINT·ANTELINKS. - Met Woubrechtegem was Sint-Ante links
tot in de eerste helft van de 17" eeuw begrepen onder de een en
twintig dorpen van het land van Aalst die rechtstreeks van de
graaf van Vlaanderen afhingen.
In 1630verpandde Filips IV, koning van Spanje, de twee heerlijkheden aan de abdij van Ninove, die ze tot in de 18e eeuw behield.
Sint-Antelinks heeft nog geen gemeentewapen.
SI NT·BLASIUS·BOEKEL. Sint-Blasius-Boekel maakte eertijds deel uit van de baronie Schorisse. De Gentse abdij van SintPieters had er ook zekere heerlijke rechten.
De parochiekerk van Sint-Blasius-Boekel is toegewijd aan de
heiligen Bavo er~ Blasius; de eredienst tot de tweeàe patroon der
kerk is er vanouds zeer populair geweest. Ook werd aan de gemeente, bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 4 OOgst 1818
een blauw schild met een gouden beeld van de H. Blasius toegekend.
Deze heilige, die in meer dan dertig Vlaamse. dorpen vereerd wordt,
stierf de marteldood te Sebaste, in Cappadocié. Toen hij naar de
strafplaats geleid werd, genas hij een kind dat door een visgraat
in de keel in stervengevaar verkeerde. Daarom wordt Sint-Blasius
voorgesteld terwijl hij, al zegenende, een zieke geneest; zo staat
hij ook in het wapen van Sint-Blasius-Boekel.
SINT-DENIJS-BOEKEL. - De belangrijke heerlijkheid van
die naam heeft lang toebehoord aan de familie van Boekel. Zij
werd daarna het eigendom van het geslacht d'Ailly, gezegd F'ormelis (wapen: in rood een met zilver en blauw geschakeerd schildhoofd en een gouden zoom). Verscheidene leden van die familie
behoorden tot het magistraat van de stad Gent.
In de 16e eeuw was het domein door huwelijk in het bezit van
het huis van Borluut gekomen (wapen: in blauw drie lopende gouden herten) .
Joos Borluut, in de kronieken bekend onder de naam van « Mijnheer van Boude », nam een aanzienlijk deel in de staatkundige gebeurtenissen op het einde van de 16" eeuw. Verkleefd aan zijn volk,
deed hij edelmoedige pogingen om de gemeentelijke vrijheden die nu
eens door het Spaanse despotisme, dan door de revolutionnaire secte
bedreigd werden, te redden.
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De laatste heer van Sint-Denijs-Boekel uit het geslacht der Borluuts was Hendrik Borluut, overleden op 28 Juni 1741.
Ni! hem kwam het domein in handen van de familie van Melle,
namelijk aan Frans van Melle, ingevolge het overlijden van zijn moederlijke grootoom, genoemde Hendrik Borluut. Frans van Melle (wapen: in zilver drie zwarte adelaars) liet slechts één kind na, CorneliaTheresia- Magdalena van Melle, die in de echt trad met J an-BernardJoos Morel, griffier der Gentse schepenen van gedele. In 1790 vinden
wij op het tegenzegel van de parochie en de heerlijkheid zijn volledig
wapen afgebeeld: in zilver een hoekige zwarte dwarsbalk. Helmteken: een zilveren zwanenhals. Schildhouders: twee zilveren hazenwindhonden.
De gemeente Sint-Denijs-Boekel bezit nog geen erkend gemeentewapen.
SINT·GORIKS·OUDENHOVE. - De heerlijkheid Sint-GoriksOudenhove hing destijds af van de baronie Zottegem.
. Het « Huis te Oudenhove » vormde een afzonderlijk leen dat op
het einde van de 14" eeuw in het bezit was van Walter van Herzele
en daarna overging op de familie Vilain, die het tot in de 17" eeuw
behield.
In de 18" eeuw behoorde dit goed achtereenvolgens aan de familiën van der Meere (wapen: in blauw drie gouden plompebladeren)
en Raellen (wapen: doorsneden met goud en zwart en drie everzwijnskoppen van het een in het andere, geplaatst 2 en 1).
In veiling gesteld in 1768 werd de heerlijheid aangekocht door
Bernarcl van Hecke, heel' van Lembeke (wapen: doorsneden: 1. in
blauw drie naast elkander geplaatste gouden belletjes; 2. in goud drie
blauwe wassenaars; over alles heen een zilveren dwarsbalk).
De laatste heren van het huis te Oudenhave behoorden tot het geslacht van Egmont.
Een besluit van de Hoge Raad van Adel van 4 Oogst 1818schonk
aan) Sint-Goriks-Oudenhove volgend wapen: « In blauw een rijf en
een spade schuinkruiselings
geplaatst, langs beide zijden vergezeld
van een bijenkorf en van boven vergezeld van een brandend hart,
alles van gomt ».

SINT·KORNELIS·HOREBEKE. - Het wapen van Sint-KornelisHorebeke wordt als volgt beschreven in het besluit van de Hoge
Raacl van Adel van 2 September 1818 en in het koninklijk besluit
van 29 November 1846: «In goud een blauwe' keper en een schildzoom van hetzelfde, beladen met acht naar het scnunnart geriente
leliën

van het veld

».

Het dorp Sint-Kornelis-Horebeke maakte vroeger deel uit van de
baronie Schorisse en dit gemeentewapen is dan ook het onjuist voorgestelde blazoen van de heren van het land van Schorisse.
.

-

SINT·LI~VENS·ESSE. - De heerlijkheid van Sint-Lievens-Esse
werd in leen gehouden van de heren van Boelare en behoorde achtereenvolgens aan de geslachten van Luxemburg, Egmont, d'Amman
en de Preudhomme d'Ailly, waarvan wij de blazoenen reeds kennen .
. Het gemeentewapen, toegekencl bij besluit van de Hoge Raad
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van Adel van 4 Oogst 1818 en bevestigd bij koninklijk besluit van
2\ Oogst 1843, vertoont in goud een omgewende zwarte leeuw, met
rode acharktauwen,
getongd en genageld van hetzelfde, Ihoudende
in zijn

vooratauwen

een lauwerkrans

in natuurlijke

kleur.

De wapenfiguur is natuurlijk de leeuw van het graafschap Vlaan'deren, omgewend voorgesteld, Bij de bespreking van het blazoen der
gemeente Burst deden wij reeds opmerken dat de leeuw veelal op
die 'wijze afgebeeld werd wanneer de schepenen het embleem van
hun vorst overnamen. De rode kleur van de achterpoten kan herin'neren aan het wapen van de heren van Boelare, die in goud een rood
schild voerden. De lauwerkrans wijst er op dat de H. Livinus te Esse
de martelkroon verwierf. De parochiekerk en de kapel van Sint Lieven bewaren tal van doeken die de marteldood van de schutspatroon
der parochie voorstellen.
SINT-LIEVENS-HOUTEM. - Bij besluit van de Regent van
20 Maart lS47 kreeg deze gemeente volgend wapen: « In blauw een
leeuw

gedwarsbalkf met zilve.r en rood in zeven stukken genageld,
en gekroond met goud; het schild gehouden dool' de H. Uvinus, in bisseêtoppefijk
ornaat, houdende in de rechterhand,
terzelfdertijd als het schild, een paalsgewijs geplaatst patriarchaal kruis
in de linkerhand
een eveneens paalsgewijs geplaatste tang waarvan de1 nijpers een getrOkken tand omknellen; alles van goud »,

getongd

Sirrt-Lierrvens-Houtem was een der dorpen van het land van Aalst
die onder het onmiddelijk gezag van de graven van Vlaanderen
stonden.
Op een gedeelte van het grondgebied had ook de Gentse abdij
van Sint-Baafs zekere heerlijke rechten. Na de afschaffing van dit
klooster door Karel V, ging dit heerlijk gezag over tot het ondertussen
tot stand gekomen bisdom van Gent, uit welken hoofde de bisschop
van Gent zich"als heer van Sint-Lievens-Houtem betitelde,
Dit legt uit waarom" de gemeente in het bezit van het wapen van
het bisdom gesteld werd. Het schild is gehouden door de H, Livinus,
die als patroon der "parochie vereerd wordt. Aan de alomvermaarde
b~devaart ter ere -van die heilige had het dorp trouwens zijn vroegtijdige welstand te danken, Livinus wordt voorgesteld als bisschop.
Zijn attribuut is een tang met een uitgerukte tand, herinnering aan
een der martelingen die de heidenen hem deden ondergaan,
Onder het Hollands bewind, op 4 Oogst 1818, werd aan Sint-Lievens-Houtem volgend blazoen toegekend: « in blauw een duif, houdende-in de bek een olijftak, van boven vergezeld van een stam met
zeven korenaren en van onder van drie ploegkouters, alles van goud ».
SINT-MARIA-HOREBEKE. - Deze gemeente maakte eertijds
deel uit van de baronie Schorisse. Haar wapen: « in gouë een dubbele geleliede groene binnenzoom en een rode keper over alles
neen: het schild geplaatst aan de voet vanne beeltenis der H. Maaga »
is het embleem van gemelde baronie, gehouden door de beschermheilige der parochie,
Onder het Hollands regime gebruikte Sint-Maria-Horebeke, zoals
Sint-Kornelis-Horebeke, een variante van het blazoen van Schorisse,
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namelijk, in goud een blauwe keper, van onder vergezeld van een
letter M van hetzelfde en een blauwe schildzoom beladen met acht
gouden leliën (Besluit van 2 September 1818). Sedert 1931 is de gemeente in het bezit van het juiste wapen van de baronie.
SINT.MARIA-LATEM.
Het dorp Sint-Maria-Latem is een
oud domein van de heren van Gavere. De gemeente is nog niet in
het bezit van een eigen wapen.
.
De zogenaamde heerlijkheid van Latem en Lillare strekte zich
uit in de dorpen Aspelare, Aaigem. Haaltert, Heldergem, Kerksken,
Sint-Antelinks en Woubrechtegem. Karel-Jozef de Lichtervelde, was
heer van Latem en Lillare. Hij overleed in 1783.
SINT-MARIA·LIERDE.
Sint-Maria-Lierde was een der belangrijkste heerlijkheden van het land van Aalst. De oudst bekende heren behoorden tot het geslacht van Massemen.
Margareta van Massemen, vrouwe van Maria-Lierde, bracht het
domein in de familie van haar echtgenoot, André de J auche, heer van
Mastaing (15e eeuw).
De heren van Mastaing voerden in rood een gouden dwarsbalk
van boven vergezeld van een hoekige smalle dwarsbalk van hetzelfde.
Zij behielden de heerlijkheid Maria-Lierde tot in 1642, wanneer
Jan-Frans de Jauche ze verkocht aan Jan-Baptist della Faille, lid en,
vanaf 1650, voorzitter van de Raad van Vlaanderen. De familie della
Faille heerste over het dorp tot aan de Franse Revolutie. Haar wapen
was: in zwart een gouden keper beladen met drie blauwe leliën, van
boven vergezeld van twee afgerukte, toegewende gouden leeuwenkoppen, rood getongd, en van onder van een aanzien de gouden leeuwenkop, houdende in de muil een zwarte ring.
Sint-Maria-Lierde voert « in blauw een zilveren nart met gouden vlammen, beladen met een groene korenschoof, het !hart overtopt met een gouden kroon, deze laatste getopt! met een har~ IVan
Jezus van hetzeltde », wapen aan de gemeente toegekend bij be-

sluit. van de Hoge Raad van Adel van 14 OOgst 1818 en bevestigd
bij koninklijk besluit van 20 December 1846.
SINT·MARIA-OUDENHOVE.
De vroegste heren van SintMaria-Oudenhove zijn niet gekend; men weet alleen dat het dorp
aan! de grafelijke familie van Egmont toebehoord heeft. De laatste
eigenaar uit die familie verkocht het heerlrik domein, samen met
dit van Michelbeke, aan ridder Pieter Blondel die op 28 December 1675
de titel van baron verkreeg, toepasselijk op de drie verenigde heerlijkheden van Maria-Oudenhove, Michelbeke en Rije. Het geslacht
Blondal voerde' in zwart een gouden schuinbalk.
Rond 1760 verschijnt als heer der genoemde plaatsen Karel-Emmanuel, baron van Norman. De Norman's, waarvan wij het wapen
reeds beschreven hebben (zie Erondegem en Ottergem), bleven in het
bezit van Sint-Maria-Oudenhove tot op het einde van het oude regime.
Behalve het reeds vermelde goed van ten Rijen, omvatte SintMaria-Oudenhove nog de heerlijkheid van Lilare. De ingang van
het kasteel van deze heerlijkheid, bestaande uit een voorgebouw.
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voorzien van twee vierkante torens en een brede poort, is op het
wapen der gemeente afgebeeld. We vinden dit wapen als volgt beschreven in het besluit: van de Hoge Raad van Adel vanl 4 Oogst
1818: « In blauw een gouden kasteel en een sClhildhoofd gedeeld
met zilver; en zwart, met het monogram M/A van het ene in het
andere

»,

De schepenen van Sint-Maria-Oudenhove hadden reeds hun eigen
zegel in 'de 15" eeuw (1); het vertoonde de beeltenis van de H. Maagd
met; het kind Jezus tussen twee schilden met het wapen. van Zottegem.
Het randschift luidde « S. SCEPENE VAN SENTE MARIENHOVE ».
Afdrukken van dit zegel hangen aan oorkonden van 1418, 1423en 1483,
bewaard in het Rijksarchief te Gent.
SINT·M.o.RTENS-L1iERDE. - Sint-Marrens-Lierde
was een van
's graven propre dorpen.
In de 156 eeuw behoorde het toe aan de familie van Massemen,
waarna het door huwelijk aan de graven de Lalaing overging. In de
18e eeuw vinden wij het goed in handen van de familie van Putthem
(wapen; in rood een gouden keper vergezeld van drie zilveren rozen).
Een leen te Sint-Martens-Lierde was in de 16" eeuw gehouden
door Nikolaas Couttreel, heer van Lessenbos, Drongen, enz. Deze
voerde in rood zestien zilveren lanspunten, geplaatst 4, 4, 4 en 4.
Op 4 Oogst 1818 kreeg de gemeente een eigen wapen, hetwelk
zich; laat beschrijven als volgt: « in zilver een zicht en een haak
vergezeld noven van een weefgetouw
met spoere en beneden van
een ploeg, atles in natuurlijke
kleuren »,
Sint-Martens-Lierde was een landbouwdorp, waar voornamelijk
graan, koolzaad en vlas geteeld werd, Men verwerkte er het vlas tot
lijnwaad, zodat men er een groot aantal weefgetouwen telde.
SMEEREBBE-VLOERZEGEM.
Smeerebbe en Vloerzegem,
twee dorpen in het land van Boelare, werden pas in de 19" eeuw
verenigd. Smeerebbe maakte één vierschaar uit met Idegem, Vloerzegem vormde er een andere met Schendelbeke.
Een gedeelte van het grondgebied van Smeerebbe behoorde tot
de abljij van Sint-Pieter, die hier reeds in 1201 een van haar belangrijkste pachthoeven, het goed te Berchem, bezat.
Het zegel van Smeerebbe droeg het wapen van de baronie Boelare. Onder het Hollands bestuur werden beide dorpen in het bezit
van een eigen wapen gesteld (Besluit van de Raad van Adel van
4 Oogst 1818).
Smeerebbe voerde in blauw een omgewende klimmende gouden
leeuw, vermoedelijk de leeuw van het oude graafschap Vlaanderen,
doch met de kleuren van het koninkrijk der Nederlanden (zie Burst).
Vhoerzegem kreeg een blauw schilct met ,een klimmende beer,
gekeerd ter Ilnkerzijde en houdende in zijn voorste poten een banier, alles van goud. Op oude wapenkaarten
ziet men doorgaans
de banier van Boelare gedragen door een beer. Die voorstelling
werd in het gemeentewapen overgenomen.
(1) Een prachtig zegeltje hangt aan een charter van 1376 (Sa, Gent, S. JacobsGodshuis) (J. van Cleemput).
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SMETLEDE. - Dit dorp maakte tot op het einde van de 18"
eeuw deel uit van de heerlijkheid Oordegem.
Een van de oudste grondbezitters was de Sint-Pietersabdij te
Gent; ook de familie van Munte (zie de gelijknamige gemeente) had
er belangrijke goederen.
Smetlede heeft nog geen gemeentewapen. De parochiekerk is de
enige van het bisdom die aan de H. Pharaïldis is toegewijd. Het patronaat ervan behoorde aan de abt van Affligem.
STEENHUIZIE-WIJNHUIZE.
De « vrijheid ende prinsdom»
van Steenhuize, een der voornaamste leenroerige bezittingen van
Vlaanderen, werd gehouden van de baronie van Silly, in Henegouwen. Het domein behoorde steeds toe aan machtige geslachten. De
oudste eigenaars droegen de naam van het dorp; zij voerden een
schild geschuinbalkt met goud en blauw in zes stukken, een schaduwleeuw over alles heen en een met rood en zilver geblokte zoom. Wij
treffen dit wapen aan in 1378 op het zegel van Geeraart, heer van
Steenhuize en in 1429 op dit van Jan, heer van Steenhuize en Avelgem.
Op de oorspronkelijke herenfamilie volgt een even aanzienlijk
geslacht, dat van Gruuthuuse, ook bekend onder de naam van van der
Aa en van Brugge. De heren van Gruuthuuse, hadden een belangrijk
aandeel in de staatkundige gebeurtenissen van hun tijd; hun oorspronkelijk wapen - in goud een zwart kruis - werd later gev iecendeeld met het embleem van de familie van der Aa : in rood een zilveren schuinkruis.
In de 17" eeuw staat de heerlijkheid onder het gezag van de Richardots, graven van Galmaarden en baronnen van Lembeek (wapen: in blauw twee schuingekruiste gouden palmtakken, vergezeld
van vier sterren van hetzelfde).
Herhaalde malen onder de hamer gebracht, kende het prinsdom
van Steenhuize nog eigenaars uit de familiën van Bournonville (wapen: in zwart een zilveren leeuw, met goud gekroond, genageld en
getongd); de Wolff, heren van Hergy (wapen: in goud drie klimmende zwarte wolven, met rood getongd) en d'Hane de Steenhuize.
In de 186 eeuw prijkte het zegel
van Steenhuize met het volledig blazoen van graaf Jan-Baptist d'Hane,
heer van Elene en Leeuwergem, hetzij in zilver een rode keper, vergezeld
van drie rood getongde griffioenskoppen en een uitgeschulpte rode zoom.
Het schild getopt met een markiezenkroon en gehouden door twee gouden
griffioenen, dragende ieder een banier, de eerste met het wapen van het
schild, de tweede met het blazoen van
Steenhuize. Onderaan de leuze: « A
Deo et Rege ».
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Te Wijnhuize bestond reeds in de 13" eeuw een schepenbank; het
dorp had dezelfde heren als Steenhuize.
De gemeente Steenhuize is nog niet in het bezit van een eigen
wapen.
STRIJPEN. Strijpen was een heerlijkheid in het land van
Zottegem, maar had in de 12" en de 13° eeuw een machtige familie
die de naam van het dorp droeg en er hoogstwaarschijnlijk
de heerlijke rechten bezat.
Haar wapen was gevierendeeld: 1 en 4, in goud een zwarte leeuw;
2 en 3, in rood drie zilveren sterren; over de vierendeling een blauwe
dwarsbalk en over alles heen een zilveren paal beladen met drie
rode kepers.
Het huidige gemeentewapen
« in blauw een verkort
gouden
Sint.Andrieskruis
met afgeronde armen, ter weerszljden
en van
onder vergezeld van een gouden bijenknrf » werd toegekend bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 4 Oogst. 1818 en bij koninklijk besluit van, 29 Oogst 1842 bevestigd.
Het schuinkruis is het embleem van de H. Andreas, beschermheilige der parochie, terwijl de bijenkorven er aan herinneren dat de
bijenteelt hier vanouds beoefend werd.
TERALFENE.
- Teralfene, thans een gemeente in de provincie
Brabant, behoorde eertijds tot het graafschap Vlaanderen en het
land van Aalst. Met Erembodegem, Iddergern en Welle, vormde
het één meierij, die tot op einde van het oude regime bleef
bestaan en haar eigen zegel had (zie Erembodegem).
Tot in de tweede helft van de 17" eeuw stond het dorp onder het
onmiddellijk gezag van de graven van Vlaanderen.
Te zamen met Erembodegem werd het daarna afgestaan aan de
heren van Mere en kwam achtereenvolgens in het bezit van de familiën du Bosch, de Blondel en Vicq.
VELZEKE·RUDDERSHOVE.
- Over de oorsprong van de gemeentê Velzeke ligt een waas van onzekerheid. Volgens de enen was

het eens een belangrijke stad, volgens de anderen had het een sterke
burcht, door een machtig geslacht bewoond en door vijandelijke handen vernietigd. Wat er ook van zij, in de Middeleeuwen moet de
plaats toch een ongemene belangrijkheid gehad hebben, want het is
bekend dat Velzeke reeds in de 13° eeuw twee schepenbanken bezat,
een voor louter burgerlijke aangelegenheden en een andere voor landelijke geschillen. In 1347 hadden de schepenen al hun eigen zegel,
waarop de H. Martinus, beschermheilige
der parochie, afgebeeld
was. (1).
(1) « Voor het eerst treden de schepenen van Velzeke zelfstandig op in 1245.
Het is ook de eerste maal dat we er de indeling vaststellen
in scabini
forenses of landschepenen
en scabini burgensas
of poortschepenen ... })
J. VAN CLEEMPUT:
Enkele historische
Gegevens over de oudste Geschiedenis van Velzeke in de Middeleeuwen, blz. 37). De eerste vermelding
van het schepenzegel der seabini forenses dateert van 1245 (efr. ibidem,
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Van de 11e tot de 13e eeuw is een familie van Velzeke bekend,
die waarschijnlijk herenrechten uitoefende in het dorp. Later behoorde de plaats tot het domein van Zottegem.
Het wapen door de Nederlandse regering op 2 September 1818
aan de gemeente toegekend vertoont in blauw een gouden poort
met drie torens vergezeld rechts van een met goud en blauw in tien
stukken gegeerd schild en links van een gouden schild beladen met
drie blauwe leeuwen.

Dit wapen werd gevormd naar een schepenzegel uit de 18e eeuw.
De poort met haar twee torens vormt wel een herinnering aan de
oude burcht; de schilden zijn die van het land van Zottegem en van
het prinsdom Gavere, beide echter onjuist beschreven. Zottegem
voerde immers een schild gegeerd met tien stukken goud en rood,
elk rood stuk beladen met drie herkruiste gouden kruisjes met spitse
voet, Gavere, in rood drie gouden leeuwen, genageld en getongd met
blauw.
Ruddershove was een heerlijke bezitting die lange tijd toebehoorde aan de familie van Hoyen. (2).
VlAK;'. - Dit dorp is de bakermat van de doorluchtige familie
van Viane, die dikwijls in de oude kronieken en in historische documenten vermeld wordt.
Het goed bewaard zegel van Geeraard van Viane hangt aan akten
van 1288 en 1293. De ridder is er op voorgesteld in volle wapenrusting en gezeten op een rennend paard. Het dekkleed van het paard
is versierd met het wapen van de heer - in goud, bezaaid met rode
blokjes, een leeuw van hetzelfde, gekroond, genageld en getongd met
blauw -, wapen dat ook op het schild en op de banier prijkt.
Na lange tijd aan het huis van Viane te hebben toebehoord, ging
de heerlijkheid achtereenvolgens over op de familiën van Melun,
Luxemburg en Egmont. In de loop van de 18e eeuw, vinden wij haar
in het bezit van de familie Partz (in zilver een stappende groene
luipaard, rood genageld en getongd). Jan-Paul de Partz, heer van
V-iane, overleed in 1758en werd in de dorps kerk begraven. Zijn dochter en erfgename Regina-Elisabeth de Partz, vrouwe van Viane, enz.
blz. 62). Het zegel van 1347, waarover
schrijver
het heeft, is het zegel
van de landschepenen
aan een acte in het Fonds Wollewevers
(Sa. Gent).
Een ouder en mooier exemplaar
hangt aan een oorkonde der schepenen
van Steenhuize aO 1316 (Arch, Aartsbisd. Mechelen, fonds Beaupré).
Onbekend is het zegel der Poortschepenen,
waarvan een zeer mooi exemplaar aan een charter uit het fonds der St Janskerk
(Ra. Gent, S. Baafskerk, O. 134, a' 1366) (cfr. ibidem, blz. 37, voetnota 53). Op blz. 39 enkele
voorbeelden van brieven, waarbij vreemde schepenbanken
b.v. Hundelgem
(aO 1311) en Steenhuize
(316)
Velzeke om bezegeling verzoeken, niet te
vergeten de beroemde schepenbrief
van Bochoute (1249), die de schepenen van Velzeke als hun hoofdschepenen
om bezegeling vragen (J. van
Cleemput).
(2) Het enig-bewaarde
onbekende zegeltje van de schepenen van Ruddershove
(Ra. Gent, S. Janskerk,
B, 15). Legende:
S. SCABINORUM DE ROGGECVRIA, 35 mmo diam. (ehr. J. VAN CLEEMPUT:
Enkele historische
Gegevens over de oudste Geschiedenis
van Velzeke in de Middeleeuwen,
blz. 35, voetnota 42),
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trad in de echt met Jan-Baptist-Jozef, baron van Blondel, laatste heer
van Viane.
Het wapen aan de gemeente Viane toegekend bij besluit van
7; October 1818 vertoont in blauw drie zespuntige gouden sterren,
Geen enkele van de familiën die vroeger over het dorp regeerden
heeft dit wapen gevoeràen het ware dan ook wenselijk het te vervangen door het hierboven beschreven blazoen van het machtige
huis van Viane, de oudste heren van het dorp.
VLEKKEM.
- Vlekkem voert in goud een rode dwarsbalk beladen met drie zilveren sterren. Dit wapen, aan de gemeente toege-

kend bij besluit van de Hoge Raad van Adel gedagtekend van 29
April 1818, werd ontleend aan het blazoen van de familie van den
Bossche, die in het bezit was van de heerlijkheid Rotselaar in de
18" eeuw (zie Aaigem).
Aaigem en Vlekkem stonden onder één vierschaar.
VLIERZELE.
- Reeds in 804 behoorde het heerlijk gezag over
Vlierzele aan de Sint-Baafsabdij van Gent, een eeuw, later was dit
sticht ook in het bezit van het belangrijk goed te Papagem. De
abten van Sint-Baafs werden in de 16e eeuw door de bisschoppen
van Gent opgevolgd (zie ook Bavegem).
De gemeente Vlierzele kreeg, op 29 April 1818. bij vergunning
van de Hoge Raad van Adel, een sprekend wapen: ((in goud een
vlierplant
in natuurlijke
kleuren, staande op een groel!e grond ».
Vlierzele vormde één schepenbank met Bavegem.
VOLKEGEM.
Bij koninklijk besluit van 7 September 1928
werd deze gemeente gemachtigd het wapen ·van de familie de la
Kethulle aan t(~ nemen, hetzij in zwart een geknotte zilveren paal

ondersteund
zespuntige
beeld van

door een dwarsnal«
van hetzelfde, vergezeld van drie
gouden sterren; het schi Id geplaatst
vóór een gouden
de H. Martinus. De parochiekerk
van Volksgem is de

H. Martinus toegewijd. Deze volksheilige stond reeds afgebeeld op
het blazoen dat onder het Hollands bestuur aan de gemeente toegekend werd; hij is als schildhouder bij het huidige wapen opgenomen.
De heerlijkheid Volkegem, die met Edelare en Leupegem één
vierschaar vormde, was al in het bezit van de familie de la Kethulle
in de 15e eeuw. Jan de la Kethulle, raadsheer van de hertog van Boergondié wordt immers als heer van Volkegem, Asse (Deerlijk), Avrije,
enz. vermeld in 1546. Het domein bleef gedurende meer dan twee
eeuwen aan dit geslacht toebehoren.
In 1693 voerde vrouwe Ernestina de Herissem het gezag over Volkegem. Zij bracht de heerlijkheid in de familie van haar echtgenoot
Filip Wouters, heer van Vinderhoute (wapen: in goud een rode keper
beladen met vijf zilveren leliën en vergezeld van drie opvliegende
groene papegaaien, rood gebekt en gepoot, de twee in het schildhoofd
toegewend) .
Christina-Ernestina
Wouters, vrouwe van Volkegem, huwde met
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Karel d'Alegambe, heer van Basinghien (Drongen) en van Ouwegem,
die als heer van Volkegem vermeld wordt in 1724 en zijn goederen
overliet aan zijn zoon Karel-Willem d'Alegambe (wapen: in rood drie
breedarmige zilveren kruisen en een gouden hartschild met een zwarte adelaar).
.
VOORDE. - Evenals dat van Steenhuize verhief het domein
van Voorde van het leenhof van Silly in Henegouwen. De oudste
heren droegen de naam van het dorp; hun zegel, waarop de leeuwenfiguur prijkte, hangt aan verschillende oorkonden uit de 13" eeuw.
Twee eeuwen later vinden wij de heerlijkheid in het bezit van
de familie van Oostkerke (wapen: in rood drie zilveren wassenaars),
opgevolgd door het huis van Wedergrate.
Margareta van Wedergrate, die Voorde geërfd had, trad in de
echt met Joris van der Meere, heer van Huisgaver. enz. (1494). Deze
echtverbintenis had voor gevolg dat Voorde tot op het einde van het
oude regime onder het gezag van de familie van der Meere zou staan.
De van der Meere's verwierven in de 18" eeuw de titel van graaf
van Kruishoutem; zij voerden in blauw drie gouden plompebladeren.
Te zamen met Nukerke kreeg Voorde, op 4 Oogst 1818, als gemeentewapen een blauw sehild beladen met een gouden beeld van
de godin Geres. Dit wapen werd bij koninklijk besluit van 26 Oogst
1844 bevestigd. Voorde is steeds een landbouwdorp geweest en voert
daarom de graangodin in zijn blazoen.
VURSTE. - Vurste maakte deel uit van de heerlijkheid Gavere;
de Sint-Pietersabdij bezat er enkele eigendommen.
Het gehucht Wassene, eertijds een afzonderlijk dorp, was reeds
in de 17"eeuw met Vurste verenigd.
Het domein Borgwal behoorde op het einde van de 18" eeuw aan
de familie Maelcamp (wapen: in rood een stappend zilveren hert, de
hals doorboord met een schuingeplaatste gouden pijl, de punt omhoog) .'
_ Vurste bezit geen gemeentewapen; de kerk is aan de H. Martinus
toegewijd.
WAARBEKE.
- Wij hebben reeds gezien dat Waarbeke met
Nieuwenhove een heerlijkheid vormde onder de baronnen van Boelare. Van 1658 tot op het einde van het oude regime bleef zij in het
bezit van de familie de Steenhault of beter van Steenhout, aldus genaamd naar haar domein te Vollezele (zie ook Nieuwenhove).
De gemeente Waarbeke heeft geen eigen wapen; kerkpatroon is
de H. Amandus.
WANZEL~. - Zoals elders gezegd was deze gemeente in leenroerig opzicht met Schellebelle verenigd. Nochtans maakten beide
dorpen twee afzonderlijke heerlijkheden uit, de ene bestaande uit de
twee derden en de andere uit een derde van de twee plaatsen (zie
Schellebelle) .
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Wanzele en Schellebelle vormden te zamen een schepenbank,
waarvan het zegel het afgehouwen hoofd van de H. Joannes, beschermheilige van Schellebelle, vertoonde .
. De kerk van Wanzele is toegewijd aan de H. Bavo; de gemeente
heeft nog geen eigen wapen.
WEDERGRl~TE. - Wedergrate of Contrecoeur was een belangrijke heerlijkheid die de dorpen Appelterre, Denderwindeke, Eichem,
Neigem en Pollare omvatte. Haar schepenzegel vertoonde geruimen
tijd, o.m. in 1515en in 1546het wapen van het geslacht de Goux.

Op het zegel van de heerlijkheid stond in de 17"eeuw het blazoen
van Filip-Guillaume de la Pierre, baron van Wedergrate, afgebeeld
(zie ook Appelterre-Eichem).
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WELDEN.
Welden bestond eertijds uit twee afzonderlijke
domeinen; het eerste behoorde aan de baronnen van Schorisse, het
tweede was het eigendom van het geslacht Vilain en ging in de
17" eeuw over op de familie d'Hane. In 1715 werd deze heerlijkheid
aangekocht door Nikolaas van Overstraeten, algemeen aannemer der
levensmiddelenvoorziening van de legers in de Nederlanden. De nieuwe heer van Welden stamde uit een oud Brabants boerengeslacht,
afkomstig van het « Hof te Overstraeten » te Sint-Martens-Lennik;
hij werd op 27 Mei 1750 tot de adelstand verheven.
Een besluit van 4 Oogst 1818 schonk aan Welden een wapen
van zilver met de beeltenis van de H. Martinus, patroon der parochie, in natuurlijke kleuren. Dit wapen, werd op 7 October 1928
vermeerderd met het blazoen van de familie van Overstraeten en
staat in het koninklijk besluit als volgt beschreven: ({In zwart een
zilveren leeuw, rood genageld en getongd; het schild geplaatst
een gouden beeld van de H. Martinus ».

vóór

WELLE. - Welle, oorspronkelijk een van 's graven propre dorpen, werd, ten tijde van Keizer Karel V, verpand aan de familie de
Gruutere. In 1698 kwam het dorp, benevens Iddergern, in het bezit
van de familie Viain XlIII. Izabella-Maria-Jozefa Vilain, erfgename
van de twee dorpen, huwde met Karel-Frans de Baillet, burggraaf
van Merlemont, laatste heer van Iddergem en Welle, die in 1809 overleed (wapen: in blauw een zeil bevestigd aan een ra, alles van goud).
In bestuurlijk opzicht was Welle met Erembodegem, Iddergern en
Teralfene onder één meierij verenigd.
Een besluit van de Hoge Raad van Adel van 4 Oogst 1818 verleende aan. Welle volgend blazoen, dat bij koninklijk besluit van
12 Oogst 1843 bevestigd werd: ({In goud twee in elkaar geslagen
recnterhanden i n natuurlijke
kleur, bal ksgewijze geplaatst en dragende· een groene Olijftak; de armen gekleed met rood en beide
komende uit een wolk in natuurtüxe kleuren »,

De gemeente koos zich dus als wapen het zinnebeeld van de eendracht.
WESTREM. - Aanvankelijk was dit dorp een heerlijkheid,
afhangende van het grafelijk leenhof te Aalst. In de eerste helft van
de 15"eeuw, evenwel, had deze reeds dezelfde heren als het naburige
Massemen; die toestand bleef tot in de 18"eeuw voortduren. Westrem
vormde ook één vierschaar met Massemen.
Het dorp omvatte de heerlijkheid Voorde. In 1718 kwamen beide
domeinen in het bezit van Karel-Frans Bosschaert die in 1748 overleed. De kinderen uit zijn huwelijk met Catharina van den Brande
werden in 1756 tot de waardigheid van ridder verheven. Zij voerden
een wapen gepaald met goud en zwart, met een zilveren schildhoofd
beladen met twee rode sterren en een ingedreven punt van goud
waarop een zwarte boom zonder bladeren vergezeld van drie kievitten van hetzelfde, twee van boven en een van onder.
In 1756 kwamen Westrem en Voorde. door aankoop in de familie
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Verstraeten (wapen: in goud een blauwe dwarsbalk beladen met een
golvende zilveren dwarsbalk en vergezeld van drie zwarte jachthoorns naast elkander in het schildhoofd) .
Westrem bezit nog geen gemeentewapen.
WIGHEL~N. - Bij koninklijk besluit van 22 Mei 1909 werd de
gemeente Wichelen er toe gemachtigd een zegel te gebruikenl met
de beeltenis van de H. Gertrudis, houdende in de rechterhand een
kromstaf en in de linker-

een boek.

Het is het oude zegel ter zaken van de parochie Wichelen, hetwelk in 1776 de beeltenis van genoemde heilige vertoonde. Gertrudis
is de patrones van de gemeente; haar feestdag werd er steeds met
luister gevierd en een plechtige ommegang had er plaats. De heilige
staat op het oude schepenzegel afgebeeld als abdis, terwijl tegen haar
staf en haar mantel ratten en muizen omhoogklimmen.
WIEZE. - Onder het oude regime was Wieze, zoals Moorsel, in
twee delen verdeeld, het ene behorende tot het land van Dendermonde en afhangende van het kapittel van de O.L. Vrouwkerk in die
stad, het andere dat een van 's graven dorpen uitmaakte.

Dit laatste gedeelte, dat ons alleen aanbelangt, was van 1384 tot
op het einde van de 18"eeuw achtereenvolgens eigendom van de drie
familiën van Wieze, van Idegem en de Clerque Wissocq.
De familie van Wieze, een aanzienlijk Vlaams geslacht, voerde
in zilver drie schuingeplaatste klophamers. Amelricus en Boudewijn
van Wieze worden in oorkonden uit de 12° eeuw vermeld; Robrecht
van Wieze voerde het bevelhebberschap over het kasteel van Edingen.
Door huwelijk kwam Wieze in het huis van Idegem, dat wij
reeds meermalen vermeld hebben. Jan van Idegem, heer van Wieze,
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kwam Filips de Goede in zijn verschillende krijgsondernerningen ter
hulp. Leden van dezelfde familie ontmoet men tussen de hoogbaljuws
van Dendermonde, van het land van Aalst en van de kastelenij Ieper.
In 1671 ging de heerlijkheid Wieze bij koop over tot Lieven-Philibert de Clerque, burggraaf van Wissocq (Artesië).
In de 18"eeuw vinden wij het wapen van de burggraven de Clerque Wissocq - in zilver een blauwe keper vergezeld van drie rode
rozen - afgebeeld op het zegel van het dorp en de heerlijkheid Wieze.
De gemeente bezit nog geen eigen wapen; ze zou de machtiging
kunnen aanvragen haar oud zegel opnieuw te mogen gebruiken, met
bijvoeging van het embleem van de heerlijkheid van Wieze-Kapittel.
WOUBRECHTEGEM.
- Met Sint-Antelinks hing Woubrechtegem tot in de 17°eeuw rechtstreeks van de graven van Vlaanderen af.
Op dit tijdstip kwam het dorp in het bezit van de abdij van Ninove,
die het tot op het einde van het oude regime behield.
De heerlijkheid Hollebeke, onder Woubrechtegem, ging omstreeks
1741 over op Albrecht van Pottelsberghe, die er de drie graden van
het gerecht verkreeg. Hij voerde in zwart een zilveren hoorn, gemond en beslagen met goud, gesnoerd met rood, en een gouden
schildhoofd.
Op 4 Oogst 1818 werd de gemeente Woubrechtegem gemachtigd
dit wapen over te nemen, echter met een rood schildhoofd beladen
met drie vleeskleurige gehelmde hoofden, ter herinnering aan het
geslacht de Wapenaert dat in de 17" eeuw zekere heerlijke rechten
verwierf in het dorp.
Sedert 26 Februari 1842voert Woubrechtegem alleen nog een gedeelte van dit blazoen, namelijk in zwart een gouden hoorn, gesnoerd
met rood,

ZANDBERGEN.
Zandbergen behoorde eerst aan een gelijknamige familie en kwam daarna in handen van de geslachten van
dër Aa, van Oelter, d'Oisy en van Edingen. Door haar echtverbintenis met Jacob van Lalaing, burggraaf van Oudenaarde, bracht Maria van Edingen, erfgename van Zandbergen, het goed in het machtige huis van Lalaing.
Maximiliaan-J ozef van Lalaing, burggraaf van Oudenaarde, heer
van Zandbergen en andere plaatsen, gouverneur van Lier, daarna
grootbaljuw van de stad en het Vrijé van Brugge, werd in 1749 gemachtigd zijn wapen op een hermelijnen mantel te plaatsen en zijn
schild met een kroon van vijf fleurons te versieren. Aldus zien wij
het afgebeeld op het schepenzegel van Zandbergen in 1776. Naar dit
zegel werd het huidige gemeentewapen, toegekend bij koninklijk besluit van 1 Februari 1937, gevormd. Hierna volgt de beschrijving:
« In rooa tien aaneengesloten en aanstotende zilveren ruiten, geplaatst 3, 3, 3 en 1. Het schild gehouden door twee omgewende gouden griffioenen
en geplaatst op een rode mantel, gevoerdl met her·
melijn en getopt met een kroon met vijf fleurons ».
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ZARLARDINGE.
- Deze gemeente voert in zilver
leeuw. getongd met rood, wapen verleend bij koninklijk

een zwarte

besluit van

2 Oogst 1843.
Zarlardinge was een vrij heerlijkheid die eerst aan de Sint-Pietersabdij, te Lobbes, schijnt toebehoord te hebben.
In 1289was het goed in de handen van ridder Wouter van Braine.
Antoine van Braine, kastelein van Binche, zegelde met de leeuwenfiguur evenals Wouter van Braine, die ook vermeld wordt als slotvoogd van dezelfde stad en tevens heer van Galmaarden en Zarlardinge was. Vermoedelijk is het wapen van de kasteleinen van Binche
aan de gemeente Zarlardinge gebleven.
In de 17" en de 18" eeuw had het dorp dezelfde heren als Wedergrate.
Zegelsem was een dorp in de baronie Schorisse.
De Hoge Raad van Adel schonk het. op 6 Oogst 1.818een wapen
van blauw beladen met een eg, vergezeld van een hooivork en en
ZEGELSEM,

-

rijf, in het schildhoofd
van goud.

een oog en in

de

schildvoet

een ploeg,

alles

ZONN~GEM. - Aanvankelijk hing Zonnegern rechtstreeks van
de graven van Vlaanderen af; in 1644 werd het, samen met Bambrugge, Burst en Kottem, door Karel van den Broucke aangekocht.
Van dan af had het dorp dezelfde heren als Burst.
Op 4 Oogst 1818 kreeg Zonnegern een sprekend wapen: (( in
blauw een gouden zon

i).

ZOTTE~EM~ - De heren van Zottegem. uit het gelijknamige
huis, werden bij de machtigsta van Vlaanderen gerekend. Zij waren
verwant met. de van der Aa's, de Maldegems, de van Gavers en andere
roemrijke geslachten. Hun domein vormde met de dorpen Roborst,
Erwetegem, Godveerdegem, Grotenberge, Michelbeke, Sint-GoriksOudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen en Velzeke een der vijf
baanderijen van het land van Aalst.
De oude heren van Zottegem voerden in hun banier een gouden
leeuw op een blauw veld beladen met gouden blokjes. Toen Geeraard
van Edingen het domein verkreeg nam hij de naam van Zottegem
over, maar hij behield het wapen van het huis van Edingen, waarvan
hij echter de kleuren wijzigde omdat hij niet de oudste der familie
was. De heerlijkheid bleef in het bezit van dit blazoen tot op het
einde van het oude regime.
Na het huis van Edingen regeerden nog over Zottegem de familiën van Melun (wapen: in blauw negen gouden bezanten en een
schildhoofd van hetzelfde), van Luxemburg (gedwarsbalkt met zilver en blauw in tien stukken, over alles heen een dubb elsta arti ge
rode leeuw, getongd, genageld en gekroond met goud) en van Egmont
(wapen: gekeperd met goud en rood in twaalf stukken).
De in de geschiedenis beroemde graaf Lamoraal van Egmont behoorde tot dit geslacht en. was heer van Zottegem; we geven hier de
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beschrijving van zijn wapen, als voorbeeld van een samengesteld blazoen: « gevierendeeld; 1 en 4 gedeeld, a) gekeperd met goud en rood
in twaalf stukken (Egmont), b) in zilver twee beurtelings gekanteelde rode dwarsbalken (Arkel); 2 en 3 gedeeld, a) in blauw een
gekroonde gouden leeuw, genageld en getongd met rood, b) in goud
een zwarte leeuw, genageld en getongd met rood; een gevierendeeld
hartschild, 1 en 4, in zilver een zwarte leeuw, genageld en getongd
met rood (Fiennes), 2 en 3 in rood een achtpuntige zilveren ster
(Beaux) ».
De heren van Zottegem waren op hun zegel afgebeeld met opgeheven schild. Het zegel van de landschepenen vertoonde een ridder
in volle wapenrusting, houdende in de ene hand een schild met het
blazoen van de heerlijkheid en in de andere een opgeheven zwaard.

Afdrukken van dit zegel bevinden zich aan oorkonden van 1348,1367,
1375 en 1570. Op het zegel van de schepenen der heerlijkheid stond
de beeltenis van de H. Maagd, patrones van Zottegem, geplaatst tussen twee schilden met het blazoen van de heerlijkheid. Dit blazoen
werd 'op Z September 1818 en op 13 April 1838 aan de gemeente toegekend, jammer genoeg met onjuiste kleuren, zodat we het als volgt
beschreven vinden: ((gegeerd met tien stukxen blauwen
goud, elk
&,Guden stuk beladen met drie latijnse spitsvormige blauwe kruisjes ».
ZULZEKE. - Zulzeke behoorde eerst toe aan de familie de Ligne
en kwam daarna in het huis van Nassau, ingevolge het huwelijk van
Ernestina de Ligne met Jan, graaf van Nassau.
In 1714kocht Joachim de la Serre, voorzanger van de kathedraal
te Gent, het domein dat, met Kwaremont en Ruien, één vierschaar
uitmaakte.
Het wapen van Zulzeke, toegekend op 4 Oogst 1818 en bevestigd
oP 18 Juni 1845, vertoont in blauw een vrouwenbeeld vergezeld ter
Iinkel'2ijde van een zoekende hond, alles van goud, op een grasgmnd
van 111etzelfde.

Zoals Nukerke en Voorde koos Zulzeke zijn wapenfiguur in de
antieke godenleer. Het vrouwenbeeld in oude kostumering, met er
naast de speurende hond, is de gebruikelijke voorstelling van Diana,
godin van de velden, de bossen en de jacht.

354

BIJLAGE
ASPELARE.
- Bij koninklijk besluit van 5 Maart 1954 werd
de gemeente Aspelare gemachtigd opnieuw gebruik te maken van
haar oud zegel, dat wij reeds vermeld
hebben en waarvan een afdruk van 1296
gekend is. Hogervermeld
besluit beschrijft het aldus:
« Een gemetselde
, kerktoren gedekt door een zadeldak, getopt rechts en links met een kruis, de
toren vergezeld rechts door een wassenaar paalsgewijs begeleid van twee sterren, links door een lelie eve!!eens paalsgewijs begeteln van twee sterren, en
de schildvoet door een ster, de sterren
met zes stralen».
GROTENBERGE.
- Een koninklijk besluit van 17 September
1953 schonk aan deze gemeente het wapen van de heren van Zot, tegem die, zoals wij, weten, over het dorp
heersten. Dit wapen ,laat zich als volgt beschrijven: « Gegeerd met goud in tien stukken, elke rode geer beladen met drie nerkruiste zilveren kruisen met spitse vo~t,geplaatst Z en 1 en de voeten naar het schildhart ger ieht, Het schild gedekt door een baronnenmuts »,
Wij zagen reeds dat het door Zottegem
gebruikte gemeentewapen
niet overeenstemt
met dat van de vroegere heren; het juiste
blazoen wordt thans door Grotenberge
gevoerd.
LE~UWERGEM. - Aan deze gemeente werd het wapen van
het gelijknamigq geslacht toegekend: « In blauw, bezaaid met gouden' blokjes, een leeuw van hetzelfde, gekroond, getongd en genageld met' zilver» (Besluit van de Hoge Raad van Adel van 2l September 1818 en koninklijk besluit van 13 April 1838).
MELDERT.
- Wapen toegekend bij, koninklijk besluit van 12
December 1953: « Twee naast elkander' geplaatste sclhi!den; rechts,
in zilver' een zwarte leeuw, rood genageld en getongd; links, gedeeld : 1. ilTi goud een rode leeuw' ingesloten in een gebloemde en
tegengebloemde
versmatue binnenzoem van hetzelfde; 2. in rood
een zwaard met de punt naar beneden en twee schuin kruisgewijze
opgestelde sleutels, de sleutelbaarden
naar omhoog en naar buiten
gedraaid, er over heengaande, Ihet geheel van zilver ».
Het eerste schild vertoont

een variante

van het wapen van Asse,
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hetwelk, volgens het koninklijk besluit van 31 Januari 1912, een zilveren leeuw op een zwart veld voorstelt.
In « Eigen Schoon» (April 1914) deelt Dr Jan Lindemans echter
een stuk mede met een andere beschrijving van het wapen van Asse :
« De wapenen slants van Assche es een en climmende Leeuwe staende
in een wit velt, swert in alle zijn leden, behalve rood van tonge ende
rood van klauwen. Quod attestor Pr van Ginderachter », Volgens
deze Pieter van Ginderachter, « clerck » der bank van de abdij ten
Rozen in de parochie Mazenzele, zou het wapen van Asse moeten zijn

« in zilver een zwarte leeuw met rode tong en klauwen », zoals het
thans aan de gemeente Meldert, die van het land van Asse deel uitmaakte, toegekend werd.
Een groot deel van Meldert stond onder het gezag van de abt van
Affligem. Daarom kreeg de gemeente nog een gedeeld schild met de
emblemen van het aartsbisdom Mechelen en van de abdij Affligem.
Deze abdij heeft de attributen van haar beschermheiligen Petrus en
Paulus - de sleutels en het zwaard - aangenomen.
In 1561 werd het klooster van Affligem bij het nieuw opgerichte
aartsbisdom Mechelen ingelijfd. Dit legt uit waarom men hier de
blazoenen van Affligem en van het aartsbisdom samengevoegd ziet.
Vermelden wij terloops dat dit laatste het wapen van Schotland voert
ter herinnering aan zijn schutspatroon, de H. Rumoldus. die uit het
koninklijk huis van dit land zou afstammen .
. NIEUWERKERKEN.
- De drie gehelmde hoofden in het wapen van deze gemeente werden overgenomen, uit het blazoen van
de familie de Wapenaert, die eigendommen bezat in de gemeente.
ROBORST. Bij koninklijk besluit van 15 November 1928
werd de gerneerite Roborst gemachtigd het wapen van haar oudste
heren, uit het huis van der Gracht, te voeren, hetzij « in zilver een
rode keper vergezeld

van drie zwarte

merletten

».

ERRATA
GERAARDSBERGEN.
Het randschrift van het stadszegel
van 1287 luidt « SIGILLUM DE MONTE GHERAUDI)} en niet
« SIGILLUM DEI MONTE GERARDI ».
MELSEN. -
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Op de tiende regel lees Melsen i.s. van Melden.
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Kerkdiefstal te Bassevelde en een
uitgezeilde molenaar
Nic. B., 53 jaar oud, geboren te Ninove, molenaar van beroep, was op
30.11.1774 met vrouwen
dochter - zijn andere kinderen,
een jongen van 14
jaar woonde te Zinnik bij een priester
en een dochter van 18 jaar was in
dienst - sedert vijf weken, « alsoo hij geruineert»
was, vertrokken
uit Geraardsbergen,
waar hij woonde. Nu ging hij op ·het plat land « bij de molders
allemoesen » vragen en soms in de kloosters en bij particulieren.
Zo op pad zijnde, werd hij te Ranst aangehouden,
omdat hij aan iemand
zou gezegd hebben dat hij de offerblokken
van de kerk van Bassevelde
geplunderd had en te Boekhoute bij Bassevelde in het dak van een schuur een
som van 40 gulden had verstopt, die hij als aalmoezen van de molenaars gekregen had.
Een drietal jaren vroeger was hij te Boekhoute boven Gent ook aangehouden geworden omdat hij het « cordon gepasseert » was « gespannen»
ten
tijde van de ziekte van het hoornvee. Na betaling van de kosten, werd hij
echter vrijgelaten.
Hij was aldaar toen met vrouwen
kinderen en een armzalig pakje kleren aangekomen
bij zijn kozijn, J.B. van den B., 40 jaar oud,
geboren te « Erlinckhoven » bij
inove, boerenarbeider,
wonende op de ({Waeterdeyck ». Bij gebrek aan plaats had hij er drie weken in de schuur gelogeerd.
Dit alles leidde tot een onderzoek te Bassevelde. Pieter Bern. de Letter,
24 jaar oud, aldaar geboren als zoon van de koster en wiens dienst hij toen
waarnam,
was om halfzeven de kerk gaan openen. Deze was « staende » in
het midden van het dorp (daar moet men altijd voor zorgen ... ), met de koor
aan de kant van de « plaetse », en de grote kerkdeur
van achter. Links van
die deur, 15 voet verder, was een kleine deur. Aan de rechterkant
van de
grote beuk waren vijf grote glazen vensters, 12 voet boven de grond buiten
en 14 binnen. De grote deur was « sluitende met eene hou te ribbe» en aan een
« crarrrp was hangende een groot eysere slot ». Aan de eerste twee van de vijf
pilaren links was er een offerblok, 3 voet boven de grond. Aan elke kant van
het koor was er ook zulke offerblok. Dit was de plaats van de offerblokken
na de eerste diefstal in 1769. De 3de offerblok bevond zich toen aan de predikstoei en de 4de buiten de kerk « aen het Beenhuys ». Hoeveel geld er instak
';;:'as niet bekend, alleen dat het geld dat dagelijks werd omgehaald
in een
van de blokken gestoken werd.
In de nacht van 26 op 27 Oktober 1770 waren de offerblokken
alweer geplunderd geworden, nl. de twee aan de pilaren. de andere aan het St Agathaen aan het O.L.v.-altaar.
Een van die offerblokken
werd weergevonden
achter de hoeve van Jan de Scheppere. De dieven waren langs een van de grote
ramen boven het gestoelte binnengeraakt.
door middel van drie ladders:
een
uit een engesloten stal van kapelaan Daenens, 50 roeden van de kerk verwijderd, en twee van Jan Fonteyne. Joannes Claes, 44 jaar, geboren te Kluizen,
pachter, bevestigde
de verklaringen
van de kosterszoon.
D'Heer Franciscus
de Guchteneere,
51 jaar, geboren te Merlebeke
(Merelbeke?),
« baillieu van
de stede ende ambachte van Bouchoute », wist ook nog dat de diefstal gebeurd
was op 26/27 Oktober 1770, want hij had er notitie van gehouden in zijn
almanak ...
Onze molenaar
werd zonder schuld bevonden, maar om er binnen zijn
rechtsgebied
van af te zijn, verwees de Drossaard
hem voor eeuwig buiten
het Hertogdom Brabant, op straf van geseling. (Dross., nr 174).
ST-GENESIUS-RODE.
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Vragen en Antwoorden
Ad 27) In 1792/93 zijn de grenzen van de gemeenten NEDERHASSELT en
ASPELARE gewijzigd.
De gehuchten Slettem. Vogelenzang en Terbert zijn op dat ogenblik
van Aspelare afgenomen en aan Nederhasselt toegekend.
Op de wijk Vogelenzang (gelegen nabij Denderhoutem) bevindt zich
een Jodenveld en een Jodenstraat.
Het Jodenveld bevindt zich tussen de Jodenstraat
De naam Jodenveld blijkt echter te verdwijnen ..

en de « Dreen ».

In 1792/93 reed de heer Blondeel, vrederechter te Ninove, gezeten op
een wit paard, langsheen het grensgebied van NederhasseIt en Aspelare. De baan, langswaar hij reed, duidde de scheidingslijn aan. De
wijk" Wildendries zou, samen met de drie hoger vermelde wijken aan
NederhasseIt toegekend geweest zijn, maar een boer Jef Sterckx en
zijn buren bedreigden, met rieken gewapend, de vrederechter. Deze
durfde het niet aan langs die kant te rijden en op die manier is de
wijk Wildendries op het grondgebied van Aspelare gebleven.
(Gustaaf van der Scnueren)
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