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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK VAN
DE KASTEELBERG

TE GERAARDSBERGEN-VIANE (1976)
1. WOORD VOORAF.

Het archeologisch bodemonderzoek van de Kasceelberg. te Viane, gemeente
Geraardsbergen, werd mogelijk dank zij de toelating van de familie De Schuyte-
neer, Akrenstraat, 70, te Viane, eigenares van het perceel, en van de verantwoor-
delijke dienst voor het waterbeheersingsplan voor de Markvallei, de Directie van
de Landelijke Waterdienst, Bestuur der Landbouwstructuren, vertegenwoordigd
door de heren W. Goderis, eerstaanwezend ingenieur-hoofd van de Directie Lan-
delijke Waterdienst, en J. Strubbe, eerstaanwezend ingenieur-hoofd van dienst.

De opgraving greep plaats in de zomer van 1976. Voor de materiële hulp
zorgden de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en de bovenvermelde
Directie van de Landelijke Waterdienst. De fotografische opnamen werden door de
heer M. Van Ghijzeghem (Berlare) gemaakt. De heer G. Viaene, uit Londerzeel,
die ons het uitvoeren van de grondwerken in het site had gesignaleerd, kwam ons
regelmatig ter hulp bij de opgravingen. Lic. J. P. De Cuyper, assistent V.U.B.
bezorgde ons meerdere inlichtingen over de gemeente Viane en over de Kasteel-
berg. Een geologisch onderzoek van het terrein werd door dr. L. Walschot, conser-
vator bij het Geologisch Instituut R. U .G. verricht. Het c 14-onderzoek van hout-
monsters hebben wij te danken aan prof. dr. E. Gilet, van het Laboratoire de Chi-
mie Inorganique et Nuc1éaire U.c.L. Lic. M. de Waha bezorgde ons nuttige date-
ringselementen. Aan al deze personen betuigen wij onze oprechte erkentelijkheid.

2. INLEIDING ..
Door in de 19de eeuw drager te worden van een windmolen, veranderde de

Kasteelberg niet enkel van naam (Molenberg) maar zag deze tevens zijn historische
betekenis op de achtergrond geraken, Dit verklaart waarom de' hoogte nooit de
aandacht van de historici en archeologen kreeg en waarom ze herhaalde malen
gehavend werd zonder dat de minste poging tot een deskundig bodemonderzoek
plaatsgreep.

In 1973 werd een plan voor de verbetering van de loop van de Mark op touw
gezet. Hierdoor werd de totale verdwijning van de Kasteelberg bezegeld. De diens-
ten voor archeologisch onderzoek werden hiervan niet officieel verwittigd, Het is
pas toen de grondwerken reeds een aanvang hadden gekregen en dat de noorder-
lijke kant van de heuvel was afgegraven, dat wij door de heer G. Viaene op de
hoogte van de toestand werden gebracht. In overleg met de Directie van de Lande-
lijke Waterdienst konden wij het verder doorsnijden en afgraven van de Kasteel-
berg volgen en een noodopgraving organiseren. Hierdoor werden de voornaamste
fasen van de ontwikkeling van de kern van de heuvel opgetekend.

De overblijfselen die onder deze kern aan het licht kwamen, konden niet volle-
dig worden onderzocht wegens de timing van de werken voor de verbetering van
de loop van de Mark. Een nieuwe opgraving is dus noodzakelijk om de oudste
bewoningssporen onder de kunstmatige ophoging grondig op te graven,

Ondanks ernstige verminkingen in de loop van de eerste decennia van de 20ste
eeuw zijn de gegevens, die de Kasteelberg op het gebied van de morfologie en van
de chronologie van de burchtheuvels heeft bezorgd, interessant. Het onderzoek
laat eveneens toe een aantal punten van de geschiedenis van het grensgebied tussen
Rijksvlaanderen en Henegouwen te belichten.
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3. HET SITE.

3.1. Ruimtelijke situering.
De Kasteelberg lag op het grondgebied van de voormalige

gemeente Viane, sedert december 1975 deelgemeente van
Geraardsbergen (kantonhoofdplaats, arrondissement Aalst, pro-
vincie Oost-Vlaanderen), op 900 m van de dorpskerk en op 50 m
van de voormalige gemeentegrens van Moerbeke (Fig. 1) (1). Het
site maakt deel uit van het N.O.-Z.W.-georiënteerde Markdal,
dat zich tussen de dorpscentra van Moerbeke en Viane uitstrekt.
Op 150 m ten O. van de plaats van de heuvel loopt de steenweg
van Geraardsbergen naar Edingen, die de verbinding tussen de
twee dorpen doorheen de beemd verzekert.'

Op het huidig kadasterplan draagt de ophoging het nr. 608a,
het perceel waarin het lag, het nr. 6070 (Sect. A). Op het POPP-
plan dragen deze percelen respectievelijk de nummers 607a-607
bis en 608 (Sect. A) (Fig. 2).

3.2. Fysiografie.
3.2.1. Topografie en hydrografie (fig. 3; pl. I).

De Kasteelberg lag in de vrij diepe en brede vallei van de
Mark, die begrensd is door duidelijk dissymmetrische hellingen.
De noordelijke oever, die aanleunt bij heuvelruggen m~t hoogten
van 55 m tot 77 m langs het N.W. en van 57 m tot 107 m langs
het N.O., is steiler dan de zuidelijke oever, die overgaat in een
zwak golvend landschap met een gemiddelde hoogte van 30 m.
Het archeologisch site bevindt zich in het midden van de alluviale
vlakte, tussen de niveau's van 20 m en 24 m, op ca. 600-700 m
van de dichtst bij gelegen heuvelranden (1). r-

Tot in 1976 lag de ophoging tussen twee armen van de Mark.
De splitsing en het opnieuw samenvoegen van deze armen
situeerde zich op respectievelijk 1200 men 400 m van de opho-
ging. Stroomopwaarts van deze laatste maakten de twee takken
een plotse bocht. De afstand tussen de basis van de heuvel en de
Oude Mark bedroeg slechts 75 m daar waar deze arm van de
rivier het dichtst bij de Kasteelberg liep; de andere arm, of Mark,
liep niet dichter dan 200 m van de voet van de hoogte. Deze
laatste arm, die de voormalige watermolen van Viane voedde, was
merkelijk breder dan de Oude Mark. Tussen de twee rivierarmen

1) Gegevens ontleend aan: A. LOUIS, Bodemkaart van België. Verklarende
tekst bij het kaartblad Geraardsbergen lOOW, Gent, 1975, 13-16.
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Fig. 1
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bestonden er nog in 1~76 enkele kunstmatig gegraven draineer-
grachten. Op de rechter oever van de Oude Mark, ietwat stroom-
opwaarts van de ophoging, mondde de Hollebeek uit in deze
rivierarm.

De grondwerken van 1976 hadden tot doel het gedeelte van
de loop van de Oude Mark dat zich uitstrekte van ca. 350 m
stroomopwaarts tot ca. 350 m stroomafwaarts van de Kasteelberg
door een nieuwe waterloop te vervangen. De zuidelijke arm is
bewaard gebleven maar is nu minder belangrijk dan de nieuwe
rivierloop. Het overgebleven gedeelte van de Oude Mark werd tot
een gewone gracht herleid. De loop van de Hollebeek werd ver-
lengd om een uitmonding in de nieuwe Mark mogelijk te maken.
Twee andere beken hebben in 1976 geen wijziging ondergaan.
Het gaat ten eerste om de Wijzenbeek, op de linker Markoever, en
de Schillebeeklokte, op' de rechter oever.

3.2.2. Geologie (2).
In het gebied van de Mark bestaan de tertiaire afzettingen

hoofdzakelijk uit Ieperiaan (Eoceen). De kleifacies van deze afzet-
ting (Yc) ligt beneden de 50 m. Tijdens het Pleistoceen werden
deze zandige en kleiige sedimentaire formaties min of meer sterk
door erosie aangetast. Gedurende het Holoceen, vanaf het Atlan-
ticum, werd de vallei bedekt met terrigeen kleiig of lemig mate-
riaal dat door het water werd aangevoerd. .

3.2.3. Pedologie (3)
In de buurt van Viane en Moerbeke behoort de Markvallei

tot het alluviale landschap. Hoofdzakelijk lemige of kleiige allu-
viale sedimenten vormen er het bodemoppervlak. In deze vlakte
nemen de graslanden er de volledige plaats in. De vallei ligt te mid-
den van een zandleemlandschap. Ten noorden van het bestu-
deerde site, tussen Geraardsbergen en Moerbeke, bestaat de
bodem uit heterogene zandleemgronden die min of meer door het
ondiep tertiair substraat zijn beïnvloed. De sterke variaties in de
bodemgesteldheid, in de natuurlijke drainering en in het reliëf
hebben een grote invloed op het gebruik van de bodem, zodat er,
naast enkele grote stukken akker- en weiland, zeer kleine percelen
voorkomen. Ten zuiden van de Mark domineren de zandleem-
gronden met een onvoldoende natuurlijke drainering, die even-
eens sterk door het ondiep tertiair substraat zijn beïnvloed. In dit

( 2) LOUIS, 1975, 16-18.
( 3) t»; 18-19.
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Fig. 3
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vochtig landschap met zwak golvend reliëf treft men hoofdzake-
lijk weiden aan. .

Ten hoogte van de Kasteelberg bestaat de bodem uit gronden
die tot de series Aep en Lep behoren. Het heuveltje werd aange-
legd op Lep-gronden. Het gaat om sterk gleyige gronden op zand-
lemig materiaal met reductiehorizont en berustend op lemig mate-
riaal. Deze sterk hydromorfe alluviale (of colluviale) gronden zijn
nat tot plaatselijk geïnundeerd in de winter en vochtig in de
zomer. Ze zijn voor de akkerbouw ongeschikt, wel als weide
bruikbaar (4).

Vlak ten W. en ten Z. W. van de ophoging begint een kleine
zone bestaande uit gronden die tot de serie Aep behoren. Het gaat
om sterk gleiige gronden op lemig materiaal met reductiehorizont.
Nogmaals heeft men te doen met sterk hydromorfe alluviale
bodem. Besproken zone behoort meer bepaald tot de uAep-
gronden. Deze zijn gekenmerkt door een lemig dek dat tussen
0,40 m - 0,80 m diepte op alluviale klei rust. Vooral de uAep-
gronden hebben een sterke en langdurige wateroverlast in de win-
ter en de lente en zelfs in de zomer. Bij uAep-gronden zakt het
overtollige water in de lente veel trager dan bij Aep-gronden. Al
deze gronden zijn enkel voor weide geschikt (5) (Fig. 4).

Wij stellen vast dat de burchtheuvel binnen een smalle strook
lag, die de alluviale vlakte bijna loodrecht doorkruist en waar de
gronden betrekkelijk minder vochtig zijn dan in de omliggende
zone. Het is eveneens langsheen deze strook dat de huidige baan
van Geraardsbergen naar Edingen de vallei oversteekt (Fig. 5).

3.3. Morfologie.
3.3.1. De Kasteelberg (pl. I).

Op het ogenblik van het begin van het archeologisch onder-
zoek vertoonde de Kasteelberg een onregelmatig elliptisch grond-
plan waarvan de grote as W.Z.W.-O.N.O. en de kleine as
N.N.W.-Z.Z.O. georiënteerd waren. De grote as was ca. 75 m
lang en de kleine ca. 65 m. Het profiel van de heuvel was zwak
convex met een lichte afvlakking bovenaan. De basis van de opho-
ging lag op het niveau van + 20,50 m, de hoogste punten ervan
op + 24 m. De maximale hoogte mag op 4,45 m worden geschat.
De Kasteelberg was omringd door een vlakke weide.

( 4) LOUIS, 1975, 75.
( 5) LOUIS, 1975, 70-71.
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Fig. 4
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Fig. 5 De gronden van het site van de Kasteelberg, gegroepeerd
volgens hun vochtigheidsgraad.
1. Moerassig (Agp).
2. Geïnundeerd of zeer nat in de winter en het voorjaar; ook nat

in de zomer (Aep, uAep, Afp, uAfp, Efp, Egp, Up, uUp,
Vfp).

3. Nat tot plaatselijk geïnundeerd in de winter; vochtig in de
zomer (Adp, Eep, Lep, uLep,Uep).

4. Ongunstig in de winter wegens trage oppervlakkige en zeer
trage inwendige natuurlijke drainering Edp (soms te droog in
de zomer), Lep, Lhp, Pdp, (gunstig in de zomer).

5. Gunstig het ganse jaar (Pep).
6. Bebouwde zone. .
7. Baan van Geraardsbergen naar Edingen.
8. Kasteelberg.

(Naar: A. LOUIS, Bodemkaart van België. Verklarende tekst bij het kaartblad
Geraardsbergen lOOW, Gent, 1975,43-81).

3.3.2. De Mark.
Wat de morfologische kenmerken van de Mark betreft ver-

wijzen wij naar de beschrijving van de hydrografie van het site.
Wij zouden nochtans de aandacht willen vestigen op een bijzon-
derheid van de rivierloop, vermoedelijk inverband te brengen met
het oude verdedigingsstelsel, nl. de reeds vermelde bochten die,
vóór 1976 de Oude Mark en de Mark ten hoogte van de ophoging
vertoonden.

3.3.3. Het wegennet.
Het dichtst bij de Kasteelberg gelegen weg is de steenweg van

Geraardsbergen naar Edingen, die 150 m ten O. van de heuvel
loopt en er het Markdal oversteekt. Men moet zich meer dan 3000
m stroomopwaarts van het site begeven om een andere weg door-
heen de vallei te vinden (molen van Galmaarden). Stroomaf-
waarts, tot aan de uitmonding van de Mark in de Dender, treft
men slechts enkele onbelangrijke veldwegen die eertijds beide
oevers met behulp van een houten brugje verbonden.

De Markvallei wordt langs weerskanten door straten en
wegen parallel gevolgd. Op de rechter oever loopt de Heuvel-
straat, die Moerbeke met Over boel are en met het gehucht Bou-
reng (Deux-Acren, gem. Lessen) verbindt. In vogelvlucht is deze
straat 450 m van de Kasteelberg verwijderd. Tussen Viane en
Deux-Acren loopt de Akrenstraat, die op de linker oever de allu-

----------------------------------------------------------------------------~



Fig. 6.
Luchtfoto 7.8842-976/30-1032 (4/10172).

Reproductie met toelating van het Ministerie van Openbare Werken.
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viale vlakte volgt en even ver als de Heuvelstraat van de Kasteel-
berg ligt. De Beverstraat splitst zich af van de steenweg van
Geraardsbergen naar Edingen ter hoogte van het huidig kasteel-
park van Viane. '

3.4. Evolutie van het site.

3.4.1. De archeologische context.
Viane ligt niet in de buurt van Romeinse wegen waarvan het

traject gekend of vermoed is (6). Enkele Romeinse vondsten wer-
den ten W. en ten N. van Viane vermeld. In het groot bos van
Acren, te Deux-Acren, werden fragmenten van tegulae gevonden,
alsook een vaas met munten, toegeschreven aan de Romeinse
periode (7). Te Moerbeke werden in 1806, een aantal Romeinse
munten ontdekt (8).

Wat de middeleeuwen betreft dienen twee kunstmatige opho-
gingen te worden vermeld. De eerste is de Kasteelberg van Bever,
op ca. 3000 m ten Z. van deze van Viane. Ongeveer dezelfde af-
stand scheidt deze laatste ophoging van de plaats van een verdwe-
nen hoogte nabij het dorpscentrum van Galmaarden, in het Mark-
dal; wellicht ging het ook om een overblijfsel van een versterking.
Op het gedeelte van de gemeente Deux-Acren dat in 1962 bij
Viane werd gevoegd, treft men een gehucht genaamd des Mottes
alsook een champ des Mottes aan. Geen enkel archeologische
vondst werd op deze plaatsen vermeld (9).

3.4.2. De Kasteelberg.
Luchtfoto's van 1970 (l0), 1972 (l1) (fig. 6) en 1974 (12)

tonen de Kasteelberg zoals deze eruitzag bij de aanvang van de
graafwerken van 1976.

Dorpsbewoners deelden ons mede dat de ophoging in 1970
met behulp van een bulldozer gedeeltelijk werd afgegraven. Een
luchtfoto van 1959 (13) bevestigt dit. Het document toont de

6) Archeologische kaarten van België. 1-2, J. MERTENS, met de medewerking
van A, DESPY-MEYER, België in het Romeins tijdvak, Brussel, 1968.

7) V.J. GUIGNIES, Découverte d'antiquités à Acren, in: A,CA.M., 10, 1870-
1871,582-583.

8) F. DE POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis van de gemeenten der
provincie Oost- Vlaanderen, 5de reeks, 3, 1898, 2.

9) V,G. GUIGNIES, Notice historique sur la commune de Deux-Acren, in:
A.CA.E., 2, 1883,405-406.

(10) Ministerie van Openbare Werken. Dienst voor Topografie en Fotogramme-
trie, Negatief 7.3274-60 H, 30-814 (28/9/1970).

(11) u., neg. 7.8842,976,30-1032 (4/10/1972).
(12) l.G.M., opdracht B1R74, pl. 30, nr. 1716 (27/5/1974).
(13) Ministerie van Openbare Werken. Negatief 6.2564-108 A (4/6/1959).

~~~ ,l
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Fig. 7.
Luchtfoto 6.2564.108A (3/6/59).

Reproductie met toelating van het Ministerie van Openbare Werken.
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Fig. 8
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burchtheuvel met een- bijna cirkelvormige plattegrond en een
N.N.W.-Z.Z.O.-georiënteerde vierkante top (fig.7). Het cirkel-
vormig perceel dat de heuvel op het kadasterplan van POPP (fig.
2) situeert, stemt overeen met het grondplan dat door de luchtfoto
van 1959 wordt weergegeven. Van het midden van de 19de eeuw
tot het midden van de 20ste eeuw schijnt de vorm van de heuvel
dus geen belangrijke wijzigingen te hebben ondergaan.

De voorstelling van de Kasteelberg op de kaart van FERRA-
RIS (14) wijkt af van deze die door de recentere bronnen wordt
gegeven. Op deze kaart vertoont de heuvel de vorm van een recht-
hoekig parallellepipedum met de afgeronde hoeken en met een
N.W.-Z.O.-georiënteerde langste as. Het is evenwel merkwaardig
dat deze plattegrond kan worden teruggevonden in de grondver-
kleuringen die op de luchtfoto's van 1970 en 1972 omheen de heu-
vel voorkomen (15).

In 1830 stond er een stenen korenwindmolen op de top van
de Kasteelberg. deze was in 1879 reeds verdwenen (16).

3.4.3. De Mark.
Een onderlinge vergelijking van een plan van 1973 (17), staf-

kaarten (18), luchtfoto's (19) en het kadasterplan van POPP, laat
toe te concluderen dat de 'loop van beide rivierarmen en van de
grachten en beekjes geen merkbare wijzigingen tussen het midden
van de 19de eeuwen 1976 hebben ondergaan. Dezelfde topogra-
fische kenmerken kunnen trouwens in de grote lijnen worden
teruggevonden op de kaart van FERRARIS. .

3.4.4. De watermolen.
De maalderij van Viane werd in 1938 ingericht in de voorma-

lige watermolen die door de zuidelijke arm van de Mark was ge-

(14) J. de FERRARIS, Handschriftelijke kaart van de Oostenrijkse Nederlanden,
1777 (K.B., Kaarten en Plannen, ms. 49-5. (Zie fig. 8).

(15) Op de luchtfoto van 1972 is een rechthoekvormige donkere band ten Z.W.
van de heuvel zichtbaar; op deze van 1970 is de heuvel door een N.W.-Z.O.-
georiënteerde rechthoekige grondverkleuring omringd.

(16) Inventaris van wind- en watermolens van Oostvlaanderen, in: Kultureel Jaar-
boek der Provincie Oosrvlaanderen, 1960, 104.

(17) Waterbeheersingsplan waterloop nr. 5.'219 "Oude Mark", 1ste deel, grond-
plan fase 2, lot 1, plannummer 0273. 2-1 (1I500ste), Brussel, juni 1973
(Ingenieursbureau Agrorecnic, N. V . ,Brussel).

(18) Carte topograpbique de la Belgique, Insritur Géographique Militaire, Brus-
sel, 1864 (Grammont, blad'XXX, pl. 7 (1I20.000ste).
Stafkaart Geraardsbergen 3017, Militair Georgrafisch Instituut, Brussel,
1962 (1I10.000ste).

(19) Zie hoger, voetnoten 10-12.
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spijsd. Vanaf 1900 kon de molen in geval van nood reeds met
behulp van een stoommachine werken. Het bestaan van de water-
molen werd in het Belgisch kadaster van 1830 en in het Hollands
kadaster van 1819 vermeld (20). De Armenrekeningen van Viane
bevestigen het bestaan van de watermolen in 1668-1669 (21).

3.4.5. Het wegennet.
Op de kaart van G. FRICX (22) komt alleen de weg van

Geraardsbergen naar Edingen, over Moerbeke, Galmaarden en
Herne, voor. Rond het midden van de 18de eeuw zou deze weg
dus de belangrijkste ader tussen deze twee steden zijn geweest
(23). De andere oude verbindingen tussen de dorpen en steden uit
deze streek kunnen uitsluitend op de kaart van FERRARIS, op de
19de-eeuwse kadasterplannen en in de atlassen van de wegen wor-
den teruggevonden. Het is voornamelijk aan de hand van deze
laatste topografische bronnen dat wij een poging tot reconstructie
van het middeleeuws wegennet in de buurt van de Kasteelberg
hebben gedaan (Fig. 9).:

Nr. 1. Weg van Geraardsbergen naar Edingen over Moerbeke
en Viane.

Deze weg werd in 1840 door de nieuwe baan van Geraards-
bergen naar Edingen vervangen (24). In de dorpskom van Viane
vertoonde deze laatste baan geen merkwaardige afwijkingen ten
opzichte van de oude weg die op de kaart van FERRARIS is gete-
kend. Wij vermoeden nochtans dat de overgang van de Mark niet
steeds het rechtlijnig tracé vertoonde dat door FERRARIS werd
weergegeven. Een wad verzekerde wellicht op een bepaald ogen-
blik de verbinding tussen de twee oevers. Een weg (nr. 2), die
vanuit het N.O. komt en die de heuvelkam op de rechter Dender-
oever volgt, sluit ten N. van de dorpskom van Moerbeke bij de
weg van Geraardsbergen naar Edingen aan. Deze weg splitst zich

(20) Inventaris van de wind- en watermolens, 1960, 103, 104.
(21) DE POTTER en BROECKAERT, 5de r., 5de dl., 1900, 17.
(22) Carte particulière des enuirons de Bruxelles, allee le Bois de Soigne, et d'une

partie de la Flandre, jusques à Gand, Brussel, 1746
(23) De kaat van FRICX is zeer summier. Ze geeft geen andere wegen in de buurt

van Viane weer en verwaarloost tal van banen zoals bv. deze tussen Lessen en
Geraardsbergen.

(24) J. DE SOIG lES, Histoire des uoies de communication par terre et par eau,
principalement au point de vue du Hainaut, in: Mémoires et Publications du
Hainaut, 3de r., 9, 1873,257. Atlas des communications vicinales de la com-
mune de Viane, 1844 (Gemeenrebesr. Geraardsbergen).
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in twee takken ten hoogte van Nieuwenhove; een aftakking loopt
naar Meerbeke en de andere naar Denderwindeke (25).

Nr. 3. Weg van Overboelare naar Galmaarden ..
Deze liep op de rechter oever van de Mark, over Moerbeke,

waar hij de weg van Geraardsbergen naar Edingen kruiste (26).

Nr. 4. Weg van Viane naar Denx-Acren en Lessen.
Deze volgde de' linker Markoever (27).

Nr. 5. Weg van VÎane naar Galmaarden.
Deze volgde de linker Markoever tot aan de watermolen van

Galmaarden, waar hij de rivier overstak.

Nr. 6. Weg van Viane naar Bever (29).

Nr. 7. Weg van Viane naar Bois-de-Lessines (30).

Nr. 8. Weg van Viane naar Aat en Bassilly (31). .
Deze neemt een aanvang in het gehucht Klein-Frankrijk'

(Viane) en loopt in zuidelijke richting, over het gehucht Burgh
. (Bever). Iets ten noorden van het dorp Bassilly splitst deze zich in
twee takken waarvan de ene naar Aat, over Ghislenghien, en de
andere naar Bassilly en verder naar Chièvres loopt.

3.5. Besluit.
De Kasteelberg, in de vrij brede en vochtige vlakte van het

Markdal gelegen en langs het N. bij de vermoedelijk middel-
eeuwse loop van de Mark aanleunend, genoot een uitstekende
defensieve positie. Het site kan hoogstens voor de veeteelt geschikt
zijn geweest. Het akkerland lag ten zuiden van de rivier, omheen
het dorpscentrum.

(25) Deze laatste aftakking behoorde volgens A. WAUTERS (Histoire des enui-
rans de Bruxelles, Brussel, 1, 1855,298) tot een Romeinse diverticulum van
Borgt-Lombeek naar Moerbeke.

(26) Chemin d'Overboeiaere à Gammerages, chemin n° 1 (Atlas des communica-
tions uicinales de la commune de Moerbeke. Arrondissement administratif
d'Alost. Prooinee de Flandre orientale, door H. HEUSCHLING, volgens 'de
gegevens opgetekend door landmeter VAN DER SNICK, Brussel, 1 maart
1844 (schaal: 1/2500ste) (Gemeentebestuur Geraardsbergen); weg van
Moerbeke naer Galmaerden (POPP).

(27) Kouterstraat, chemin n° 3 (Atlas Viane).
(28) Chemin de Viane à Gammerages, chemin n° 1 (Atlas Viane).
(29) Beverstraat (POPP, Viane), chemin n? 4 (Atlas Viane).
(30) Chemin de Viane à Bois-de-Lessines (POPP, Viane); chemin n° 3 (Atlas

Viane), rue Haute (POPP, Bois-de-Lessines).
(31) Chemin de Biévène à Ath (POPP,.B,!ssilly).
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De morfologie van de overblijfselen van de Kasreelberg, de
voorstelling van deze laatste in de cartografische bronnen alsook
de situatie van de ophoging, wijzen erop dat het wel om een
burchtheuvel ging.

Het site moet eveneens dat van een oude wad zijn geweest.
Meerdere wegen van regionaal belang staken er de rivier over. De
bodemkaart toont aan dat, vóór de bouw van de brug over de
Mark, de meest geschikte plaats om de rivier en het moerassige dal
over te steken onmiddellijk naast de burchtheuvel lag.

4. DE HISTORISCHE GEGEVENS.
4.1. De kerk van Viane.

De dorpskerk behoorde tot de abdij van Ghislenghien (32),
een benedictinessenklooster dat in 1126 werd gesticht en in 1132
tot abdij werd verheven (33).

4.2. De heerlijkheid Viane.
Op het einde van het Ancien Régime behoorde Viane tot het

graafschap Aalst. Het grondgebied van deze heerlijkheid vormde
toen een enclave in het graafschap Henegouwen en was, langs het
W. en het Z.W. door de kastelen ij Aat, langs het Z.O., door het
baljuwschap Edingen en, langs het 0., door een afhankelijkheid
van het land van Lessen en Vloesberg (leen van Galmaarden)
begrensd (34).

In de 19de eeuw was Via ne in het bezit van de familie Blondel
de Beauregard, in de 18de eeuw van de familie Partz. Van de 16de
eeuw tot in de eerste helft van de 18de eeuw was de heerlijkheid in
de handen van de graven van Egmont, die ze hadden verworven
door het huwelijk van Francisca van Luxemburg, prinses van
Gaver, met Jan, graaf van Egmont. Jacob van Luxemburg, heer
van Fiennes, hield Viane in 1373 in leen van de heer van Outer
(35). De heerlijkheid zou uit hoofde van de Melun's in de handen
van de Luxemburg's zijn gekomen. In de eerste jaren van de 14de

(32) DE POTTER en BROECKAERT, 5, 1900, 13.
(33) E. de MOREAU, Histoire de l'Eglise en Belgique, compl. deel 1, Brussel,

1948,479. .
(34) FERRARIS; F.J. DE SMET, Description de la uille et du duché d'Alost,

Aalst, 1852 (kaart).
(35) DE POTTER en BROECKAERT, 5de r., 5, Gent, 1900,9. Rond het mid-

den van de 17de eeuw bestond er te Viane, naast de. dorpsbeerlijkheid, een
ander leen, met naam Toren van Viane; dit werd rond 1659 door de gravin
van Egmont te koop gesteld (lb., 18-19).
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eeuw was de heerlijkheid in de handen van Geraard, heer van Zot-
tegern (36). In de 13äe eeuw werd een geslacht vermeld, dat de
naam van het dorp droeg: in 1282 werd een Geratdus dominus de
Viane vermeld (3oz.). In een charter uit 1288 werd de echtgenote
van deze laatste urouu/e van Viane genoemd (38) .

. Sommige schrijvers hebben beweerd dat Viane zijn naam aan
het beroemd geslacht van Vianden heeft gegeven (39). In werke-
lijkheid zouden de graven van Vianden met de heren van Viane
verward zijn geweest (40).

4.3. De grens tussen Rijks- Vlaanderen en Henegouwen.
Viane lag in de Z.W.-hoek van het graafschap Biest (41), een

van de vier administratieve onderdelen van de Karolingische
pagus Bracbantensis. Het dorp maakte nadien deel uit van de
marke die, rond het midden- of in de tweede helft van de 10de
eeuw, na de aanhechting van Lotharingen bij het Rijk, door Otto I
(42) of Otto 11(43), werd opgericht. Deze marke werd uit de twee
westerse graafschappen van de pagus Bracbantensis samengesteld,
nl. Biest en Chièvres, en werd aan graaf Godfried van Verdun toe-
vertrouwd. Ze kwam nadien in de handen van Reinier V (1018-
1039), graaf van Henegouwen, tengevolge van zijn huwelijk met
de kleindochter van graaf Godfried. In 1033 bezette Boudewijn V,
graaf van Vlaanderen, het zuidelijk gedeelte van de marke, het
oude graafschap Chièvres. In 1047 kwam dit laatste gebied
opnieuw in de handen van de graaf van Henegouwen, in ruil tegen

(36) Ib., 8.
(37) lb., 7; S. BORMANS en J. HALKIN, Table chronologique des cbartes et

dipl{Jmes imprimés concerhant l'histoire de Belgique, XI, 2de dl., Brussel,
1912,444; Monuments pour seruir à l'histoire des provinces de Namur, Hai-
naut et Luxembourg, F. de REIFFENBERG, Cartulaire de Hainaut, 1, Brus-
sel, 1844, 392; E. WARLOP, De Vlaamse adel vóór 1300, Handzame,
1968, dl. 1, 368. Geraard, heer van Viane, werd in 1290 als leenman en
getuige van de graaf van Vlaanderen vermeld (de REIFFENBERG, 1, 1844,
234-235). . -,

(38) DE POTTER en BROECKAERT, 5de r., 5, 190Ö, 7.
(39) A. DE PORTEMONT, Recherches historiques sur la uille de Grammont, 2,

1870, 332-333.
(40) Ph. de L'ESPINOY Recherches des antiquitez et noblesse de Flandre, Douai,

1632, 110) zou aan de bron van de verwarring liggen. (de REIFFENBERG,
1,1844,784: DE POTTER en BROECKAERT, 5de r., 5, 1900, 8).

(41) P. BONENFANT, Le Pagus de Brabant, in:' Tijdschrift van de Belgische
'Vereniging voor Aardrijkskundige Studies, 5,1935,37.

(42) BONENFANT, Le Pagus de Brabant, 37.
(43) J. DHONDT, Note critique sur les comtes de Hainaut au dixième siècle, in:

A.S.A.M., 59, 1945, 138-139. .
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het voormalig graafschap Biest dat voortaan het graafschap Aalst
ging vormen (44).

Als onderdeel van dit laatste graafschap maakte Viane deel
uit van het gebied dat vanaf 1246 tussen de Avesnes en de Dam-
pierre's werd betwist (45) en in 1323, door een overeenkomst tus-
sen Lodewijk van Nevers en Willem I van Henegouwen, definitief
bij Vlaanderen werd ingelijfd.

In het èonflict dat na 1323 tussen beide graafschappen
omtrent de zgn. "terres de débat" (46) ontstond en waarvoor er
nooit" een bevredigende oplossing werd gevonden, schijnt Viane
niet rechtstreeks te zijn betrokken geweest (47). De aanpalende
dorpen Acren en Bois-de-Lessines, respectievelijk ten W. en ten
Z.W. van Viane gelegen, behoorden daarentegen wel tot het be-
twiste gebied (48).

4.4. De kastelen van Viane.
'Volgens de historische bronnen heeft Viane twee kastelen

gehad, die elkaar chronologisch hebben opgevolgd maar op
afzonderlijke plaatsen hebben gestaan. .

Het recentste kasteel zou in het begin van -de 18de eeuw
gebouwd zijn geweest (48). Het stond ten Z.O. van de Mark, tus-
sen de rivier en de dorpskerk (50). De vroeg-ere burcht zou in de
16èle eeuw, tijdens de godsdienstoorlogen vernietigd zijn geweest
(51). Volgens een charter van 1545 was de versterking toen zoda-
nig bouwvallig, dat de kapelaan er niet meer de mis kon opdragen
(52). De versterking lag in de Kasteelmeersch (53). In de 19de
eeuw waren er de grondvesten, het tracé van de grachten en spo-

(44) BONENFANT, Le Pagus de Brabant, 38.
(45) V. FRIS, Geschiedenis van Geraardsbergen, Gent, 1911, 46-49. Ridder

Geraard van Viane stond aan de zijde van Gwijde van Darnpierre, toen er, in
1287 te Geraardsbergen een akte van verzet tegen het onderwerpen van
Rijks-Vlaanderen aan Jan van Avesnes werd ondertekend (Ib., 54).

'(46) v. CAMPEN., Les terres de débat, in: B.M.G.O.G., 30, 1922, 12.
(47) C. FAIDER, Note sur les anciennes terres de débat et sur les confits de juri-

diction, in: La Belgique ]udiciaire, 8, 1850, col. 162-166.
(48) CAMPEN, 1922, 12-26. .
(49) P. VANDERMAELEN, Dictionnaire géographique de la Flandre occiden-

tale, Brussel, 1834, 222.
(50) DE POTTER en BROECKAERT,5de r., 5, 1900, 19.
(51) Volgens VANDERMAELEN (1834, 222) op bevel van Alva.
(52) Een nieuwe burchtkapel werd in de buurt van de dorpskerk gebouwd; ze

werd zelf in 1774 afgebroken (DE POTTER en BROECKAERT, 5de r., 5,
1900, 19).

(53) Ib.
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ren van een "onderaardse gang" nog zichtbaar en was de plaats
onder de benaming Donjon gekend (54).

In een niet-gedagtekend mandement (1346?) bevool Lode-
wijk, graaf van Vlaanderen, het donjon van Viane, dat de zijnen
ongerechtig in bezit hadden genomen, aan de gravin van Hene-
gouwen en haar zoon, Willem van Beieren, terug te schenken (55).
De vraag stelt zich of deze tekst niet betrekking heeft op het kas-
teel van Viaenen, in Zuid-Holland. Het graafschap Holland
behoorde toen aan Margareta, gravin van Henegouwen, Holland
en Zeeland en haar zoon, Willem (56).

4.5. Besluit.
Viane was in de 12de-13de eeuw de enige vooruitgeschoven

plaats van het graafschap Vlaanderen ten Z. van de Mark. Het
feit dat de grens tussen de dekenijen Geraardsbergen en Halle,
vóór 1559, tussen Viane en Moerbeke lag, zou er kunnen op wij-
zen dat Viane op een bepaald ogenblik niet tot Rijks- Vlaanderen
behoorde.

Het site van Viane schijnt geen noemenswaardige rol op agra-
risch gebied te hebben gespeeld. Als strategische plaats, daarente-
gen, zal het wel een niet te verwaarlozen betekenis hebben gehad.
Meerdere wegen van regionaal en interregionaal belang kwamen
er bijeen.

5. DE TOPONYMIE.
5.1. De Kasteelberg.

Dit toponiem komt op de kaart van FERRARIS voor (Castel-
bergh}. Het werd wellicht rond 1830 door Molenberg vervangen
(57); dit laatste toponiem bleef tot 1975-1976 in voege. De beemd
waarin de ophoging lag, was rond het begin van de 20ste eeuw
onder de benaming Kasteelmeersch gekend (S8).

(54) VANDERMAELEN, 1834,222. De benaming schijnt een verband te heb-
ben gehad met de hogervermelde heerlijkheid van de Toren van Viane.

(55) "Comme aucuns de nos gens de Flandres, de leur uolentet, sans le gret et
conssentement de nos tréscbier signeur et père, cui Dius absoille, presissent
par force el encore détiennent, pris par uiolensce, le dongnon el les apparte-
nances de 'Yiane, à tort et sans cause de raison, qui sont de le contel de Hayn-
nau" (Monuments pour seroir à l'bistoire des provinces de Namur, de Hai-
naut et de Luxembourg, dl. I1I,4. L. DEVILLERS, Analyse et extraits de eer-
taines pièces des cartulaires de Hainaut, Brussel, 18,466).

(56) F. VINCHANT, Annales de la prooinee et du comté de Hainaut, Brussel-
Bergen, 3, 1849, 226.

(57) Zie hoger, p. 6.
(58) DE POTTER en BROECKAERT, 5de r., 5, 1900, 19.
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5.2. De Mark.
Meestal werd het toponiem Mark met het Germaans marka

("grens") geassimileerd (59). Volgens andere auteurs zou Mark
een hydroniem zijn en zou het te identificeren zijn met het Keltisch
marca ("paard"), omdat waterlopen als manifestaties van dieren-
goden waren beschouwd (60). Wat er van zij dient te worden
opgemerkt dat de Mark gedurende eeuwen een grens vormde. De
rivier was de kerkelijke en feodale grens tussen Viane en Moer-
beke (61).

5.3. De Vianehaag.
Gedurende de middeleeuwen lag er op het grondgebied van

Viane een bos van meer dan 12 bunder, de Vianrehaghe of Viaen-
hage (62). Het lag ten z.W. van het dorpscentrum, paalde an het

. bos van Acren en aan de weg van Viane naar Bassilly over Burgh
(63).

Het toponiem is interessant omdat het in verband met een
verdedigingsstelsel zou kunnen hebben gestaan (64).

6. DE SAGEN IN VERBAND MET DE KASTEELBERG.
Oude bewoners van Viane wisten rond 1975 nog te vertellen

dat de burchtheuvel van Viane met deze van Bever door een
onderaardse gang was verbonden. Sommige personen beweerden

(59) L. VANDERKINDERE, La formation territoriale des principautés belges au
moyen àge, Brussel, 2, 1902, 103;

(60) F. SCHEURS, L'hydronyme Marca, in: Bull. Soc. roy. Le Vieux-Liège, 86,
1950, 476.

(61) Vóór 1559 behoorde Viane tot de dekenij Geraardsbergen terwijl Moerbeke
deel uitmaakte van de dekenij Halle (de MOREAU, compl. dl. 1, 1948,
kaart 11). Op het einde van de 12de eeuw waren deze dorpen afzonderlijke
heerlijkheden die tot het graafschap Aalst behoorden (DE POTTER en
BROECKAERT, 5de r., 3, 1898, 5). De Mark scheidde eveneens Moerbeke
en Deux-Acren (T. BERNIER, Dictionnaire géographique, historique,
archéologique, biographique et bibliographique du Hainaut, Bergen, 1891,
449,450).

(62) DE POTTER en BROECKAERT, 5de r., 1900,·17.
(63) Haie de Viaene (Stafkaart nr. 38/3, 1/10.000ste), l.G.M., Brussel, 1934.
(64) De rol van de hagen als versperringen is gedurende de middeleeuwen belan-

grijk geweest. In het tweede capitularium van Pirre (864) beveelt Karel de
Kale de castella, fimitates en haias die zonder koninklijke vergunning waren
opgericht, te vernietigen (l.F. FINO, Forteresses de la France médiévale,
Parijs, 1970, 73). De term haia zou nochtans later eenvoudig "bos" hebben
betekend ·(A. ,VINCENT, Les noms de lieux de la Belgique, Brussel, 1927, .
92).



72

zelf te hebben gesproken met twee mannen die "in de jaren '30"
door de onderaardse gang tot Bever zouden hebben gelopen! Er
werd te Viane eveneens verteld dat de Molenberg door mensen "in
de tijd van de kasteelheren" werd opgehoogd (65). Wegens de
kenmerken van de bodem van het Markdal, waar een hoge
waterstand bestendig heerst, behoort het bestaan van een derge-
lijke gang tot de fictie. Nochtans is het interessant te constateren
dat de traditie een verband tussen de burchtheuvels van Viane en
van Bever legt.

7. HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK.

7.1. Probleemstelling.
In verband met de Kasteelberg stelden zich drie hoofdvragen.

Ten eerste, de concrete functie, ten tweede de chronologische, ten
derde, de historische rol van de kunstmatige ophoging.

Uit de ligging van het site, de morfologie van de ophoging, de
cartografische, historische en toponymische gegevens omtrent
deze laatste, bleek de indentificatie van de Kasteelberg als burcht-
heuvel voldoende gegrond. De ontwikkeling van de bouwwerken
en de mogelijke veranderingen in de functie van de versterking ble-
ven evenwel open vragen.

Hiernaast stelden zich volgende chronologische vragen: ten
eerste, het al dan niet bevestigen van de door de historische bron-
nen gegeven datum van verlaten van de burcht (midden 16de
eeuw?); ten tweede, de datering van de aanvang en van de entwik-
kelingsfasen van de bezetting van het site. .

Het verband tussen het site en de 13de-eeuwse ridders van
Viane lijkt ons onbetwistbaar. Doch, de opkomst van deze heren
en hun rol in de ontwikkeling van de feodale structuren is niet
gekend. Anderzijds is de juiste rol van Viane in het kader van de
historische gebeurtenissen een vraagpunt dat, bij gebrek aan vol-
doende geschreven bronnen, op archeologisch vlak dient te wor-
den onderzocht. .

7.2. Methode.
Het terrein werd in vierkanten van 5 m op 5 mingedeeld (pl.

1I). Eerst werden sleuven doorheen de ophoging en aan de basis

(65) Mededeling van lic. j.P, De Cuyper, assistent V.U.B. (1976). VANDER-
MAELEN (1834, 222) vermeldt het bestaan van deze gang.

(66) A.M. VANDEN HERREWEGEN, Geraardsbergen, volkskundig bekeken
in sagen, legenden, liederen, gebruiken, volksrecht en volkskunst, Tielt,
1977, p. 36-38.



73

van deze gegraven. De steriele lagen werden nadien met behulp
van de kraan afgegraven. Onder de burchtheuvel werd het terrein
afgevlakt om eventuele gebouwsporen te kunnen optekenen. Het
onderzoek bleef nochtans beperkt tot de niveaus boven het grond-
waterpeil.

De sporen werden horizontaal en vertikaal op schaal van
1/ 20ste opgetekend. De n,ummering van de vierkanten geschiedde
met behulp van letters en cijfers. De lagen werden door middel
van minuskels en minuskels plus exponent aangeduid. De volg-
orde van de paalgaten, palen, kuilen en muren werd met Arabi-
sche cijfers gegeven, deze van de gebouwen, met Romeinse cijfers.

7.3. Het onderzoek.
·7.3.1. De stratigrafie van de burchtheuvel (pl. lIl, IV).

Op de top van de verminkte burchtheuvel toonde het profiel
C-D, op een hoogte van ca. 2 m ( + 22 m tot + 24 m), een opeen-
volging van zandlagen (w, y) met leemachtige tussenlaagjes (u, v,
x); deze ophoging was aangelegd boven een kern van geredu-
ceerde blauwe klei (d). Geen enkel woonniveau werd in dit
gedeelte van het profiel ontdekt.

De oorspronkelijke burchtheuveltop lag hoger dan de
hoogste laag die wij onderzochten. Een dikke grondlaag op de
taluds (profielen A-B en E-E', laag b), bestaande uit leem en bevat-
tende baksteen- en breuksteenpuin alsook mortel, was herkomstig
van de burchtheuveltop. De aanwezigheid van deze laag leverde
het bewijs dat de burchtheuvel door een stenen constructie was
bekroond geweest.

Onder de kleikern (d) werd een laag van gereduceerde blauwe
zandlemige grond (e) aangetroffen; deze was op sommige plaatsen
(prof. F-G) door een laag boom- en struiktakken en door een don-
kere humeuze laag (f) bedekt. Laag e was in profiel A-B, naar het
O. toe door een licht convexe ophoging (± I m) begrensd (nr.
VII); deze welving bestond uit lichtblauw zandlemige grond (e3);
langs het W. toe, maar niet bij de rand van laag e, was eveneens
een ophoging (e3) aanwezig (nr. VI); deze was langs buiten door
een lichte lensvormige depressie begrensd. Het profiel F-G toonde
eveneens, langs het W., een ophoging bij de rand van laag e; deze
hoogte bestond uit humeuze grond (f).

Langs het O. was laag e door een depressie van minimum 2 m
diepte begrensd (nr. VIII); aan de overkant van deze laatste waren
twee ophogingslagen aanwezig (el, e2); ze bestonden, zoals laag
e, uit gereduceerde zandachtige grond en waren elkeen door een
laag takken bedekt.
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De niveaus e en e1-e2 vormden vermoedelijk twee kunstmatig
opgehoogde platformen gescheiden· door een smalle gracht. Het
natuurlijk niveau van de alluviale vlakte werd, wegens de hoge
grondwaterstand, niet bereikt. Het lag beneden + 18,50 m.

Samenvattend kan de stratigrafie van de burchtheuvel als
volgt worden voorgesteld (pl. V):
1. niveau van gereduceerde zandlemige grond, onmiddellijk

boven de natuurlijke bodem (lagen e, el, e2); dit vertoonde
sporen van bezetting.

2. Ophogingslaag d; deze heeft als kern gediend bij het ophogen
van de heuvel. •

3. ophogingslagen van zand een leem (u, v, w, x, y), bedekt door
een leemlaag (b); 'deze laatste vormde de top van de burchthen-
vel en de bodem waarop een eerste gebouw werd opgericht.

7.3.2. Oorspronkelijk grondplan en vorm van de burchtheuvel
(pl. V).

Het onderzoek van de grondlagen in de profielen A-B, C-D,
E'-E en F-G leidt tot de conclusie dat de burchtheuvel de vorm van
een afgeknotte kegel op cirkelvormig of licht elliptisch grondplan
vertoonde (basisdiameter: ca. 47 m).

7.3.3. De gracht aan de basis van de burchtheuvel (nr. IX) (pl.
IV, V).

Bij de zuidelijke basis van de burchtheuvel werden de randen
van een gracht ontdekt. Deze was langs de buitenkant begrensd
door een lensvormige ophoging van ca. 6 m breedte en 1 m
hoogte, bestaande uit zandachtige grond (laag m). In het profiel
vertoonde deze gracht een breedte van 7 m; de exacte breedte
ervan moet ca. 5 m hebben bedragen (nr. X, profiel E'-E). Ten Z.
van de ophoging werden sporen van een gebouw ontdekt (67).

7.3.4. De stenen weermuur (nr. V) (pl. lIl, V).
Langs het N. van de burchtheuvel werden twee segmenten

gevonden van zware muren die een hoek van ca. 90° vormden
(nrs. 23,24). Deze waren 2,10 m breed en bestonden uit een fun-
dering van gegoten breuksteen bevat tussen een parement van
kalkstenen van klein formaat (18 x 17 x 20 x 7) en de burchtheu-
velwand. Bovenop was een baksteenmuur opgetrokken waarvan
slechts twee lagen in situ en een puin waren overgebleven. De ste-

(67) Zie verder: 7.3.6.b.
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nen vertoonden volgende afmetingen:
27 x 1.3,5 x 6,5
28 x 14 x 6

In het puin werden eveneens stenen met de volgende afmetin-
gen gevonden:

26,5 x 12 x 6
Boringen wezen op het bestaan van baksteenpuin langs het Z.

van de burchtheuvel. Een doorsnede kon langs deze kant evenwel
niet worden uitgevoerd. Voorlopig mag worden vermoed dat de
ommuring een rechthoek vormde met een N.O.-Z.W.-as, een
lengte van ca. 75 m en een breedte van ca. 65 m.

De wanden van de oorspronkelijke burchtheuvel werden
gedeeltelijk afgegraven om de muren te bouwen. De ophoging lag
in de N.-hoek van de ommuring en de ruimte binnen deze laatste
schijnt niet volledig met aarde gevuld te zijn geweest.

7.3.5. De waterput (nr. 11) (pl. VI).
Het gebouw op de top van de burchtheuvel was voorzien van

een ronde stenen waterput, waarvan de overblijfselen tot op het
niveau van de grondwaterstand van 1976 (+ 18,50 rn) werden
onderzocht. Deze put had een totale diameter van ca. 2,30 m, een
interne diameter van ca. 1,60 m en een muurdikte van ca. 0,65 m.
Achter een parement van bekapte stenen van klein formaat be-
stond de muur uit gietwerk. Het geheel werd met kalkmortel
gemetseld. De put was met aarde, breuksteen, .leipannen, mortel
en fragmenten van kepers of balken gevuld.

7.3.6. De houten gebouwen.
a. het gebouw onder de burchtheuvel (nr. IV).

In de vierkanten N7, N8, 08 en 09 werden elementen van een
houten gebouw ontdekt. Deze kwamen aan het licht op het niveau
van laag e.

Het ging om vier bekapte palen (nrs. 29,30,32,33) en om
drie niet-bekapte ronde palen (nrs. 31, 34, 35). Drie van deze
palen waren vrij zwaar (nr. 33: 0,20 x 0,20 m; nr. 31: diam.
0,23; nr. 29: 0,16 m x 0,17 m). Vier palen stonden schuins in de
bodem (nrs. 30,32,34: 45°; nr. 29: 15°) en vertoonden verschil-
lende oriëntaties.

Al de palen waren met de bijl afgekapt, wat laat vermoeden
dat ze ter gelegenheid van de afbraak van het gebouw niet uit de
grond konden worden getrokken (pl. VII).

Op hetzelfde niveau werden eveneens losse houten bouwele-
menren ontdekt. Drie ervan dienen teworden vermeld: 1. een grof
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bekapte puntige paal, bovenaan horizontaal afgezaagd (1,90 m
lengte en 0,275 m max. diameter) (fig. 10,a); 2. een fragment van
een zware balk (nr. 36) (1,82 m lengte; zijkanten: 0,26 m op 0,18
m). Langs een uiteinde is deze voorzien van een staart, vermoede-
lijk met pingaten, en, nabij hetzelfde uiteinde, van een balkgat met
pingat; op 0,65 m van het balkgat is een ondiepe inkeping (0.06
m) aanwezig; bij het afgebroken uiteinde merkt men een schuinse
en een hoekige inkeping (resp. diepte: 0,03 m en 0,04 m) (fog.
10,b; pl. VI, nr. 36). Deze balk behoorde wellicht tot het gebint
van een dak. Wegens het ontbreken van vergelijkingsmateriaal
kan de juiste functie ervan niet worden bepaald; 3. het derde
bouwelement is een houten blok in de vorm van een rechthoekige
parallellepipedum (0,44 m x 0,23 m x 0,13 m) met rechthoekige
halfhoutse inkeping (0,23 m x 0,08 m; diepte: 0,065 m) (fig.
11,b). Het gaat hier wellicht om een zool bestemd om het staart-
deel van een gebintstijl te ontvangen; het stuk heeft nochtans geen
pingaten.

Bij de rand van de hogervermelde eerste ophoging (laag e)
werden eveneens drie schuinse palen ontdekt (nrs. 25, 27, 28,
profiel F-G) (pl. III). Deze behoren vermoedelijk tot dezelfde
periode als het gebouw nr. IV).

b. het gebouw ten zuiden van de burchtheuvel (nr. lIl).
In vierkanten L16-L17 (sleuf 1) werden, op 1 m onder het

niveau van de weide, houte palen, negatieve sporen van palen en
paalgaten ontdekt. He1:ging om de overblijfselen van de W.N.W.-
kapt van een rechthoekig gebouw met een W.N.W.-O.Z.O.-
georiënteerde as. Deze constructie berustte op bekapte draagstij-
len die een onderlinge afstand van ca. 1,30 m vertoonden. De
hoekstijlen waren puntig en rechtstreeks in de bodem ingeheid
(nrs. 14 en 20), de tussenstijlen hadden een vlakke bodem en
waren rechtstreeks op de bodem of op de vlakke bodem van
ondiepe kuilen geplaatst (nrs. 5, 7, 18, 19, 21). Enkele dunne
palen werden eveneens buiten en binnen de omtrek van het
gebouw gevonden. Ze waren allen rechtstreeks ingeheid. Twee
hiervan staken diep in de grond (nr. 6: 1,20 m; nr. 9: 1,90 m) (Pl.
VIII).

Slechts enkele scherven van reducerend gebakken keramiek
werden binnen de constructie gevonden. Sporen van een haard
ontbraken. De bodem bestond uit een grijze laag zonder duidelijke
sporen van organisch materiaal (stro, hout). Wellicht hadden we
noch met een woning noch met een stal te doen.
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7.3.7. De andere sporen.
a. spoor nr. I (pl. 11)..

Ten w.. van de burchtheuvel werd een langwerpig en ondiep
spoor ontdekt. Het was N.W.-georiënteerd, ca. 1 m breed, mini-
mum 16 m lang en maximum 0,20 diel6; het lag slechts op fren
twintigtal centimeters onder het niveau van de weide. De vulling
bestond uit grijze humeuze grond, houtskool, keramiekscherven,
baksteen- en dakpanfragmenten. In de buurt van spoor nr. I lagen
eveneens potscherven verspreid (vierkant E6, nr. la).

b. sporen ten Z. van de burchtheuvel (fig. 12).
Op een luchtfoto van 1974 (68) kunnen, ten Z.O. van de

burchtheuvel, stroomafwaarts van de voormalige watermolen,
twee U-vormige sporen worden gezien. Ondiepe boringen in deze
buurt (vindplaatsen nrs. 37 en 38) leverden dierebeenderen en
potscherven alsook baksteen- en leifragmenten (vindplaats nr.
39). Deze sporen zouden op het bestaan van een voorburcht kun-
nen wijzen.

7.3.8. De ontwikkeling van de bezetting.
Het bodemonderzoek heeft het bestaan van vijf fasen van

ontwikkeling getoond:

Fase A: nederzetting, misschien tweeledig, vermoedelijk op lichte
ophoging.

Fase B: burchtheuvel of motte, wellicht oorspronkelijk door een
houten gebouw bezet; het bestaan van een gebouw ten Z. van de
ophoging wijst op de aanwezigheid van een voorburcht.

Fase C: vondsten van natuur- en baksteen op de hellingen wijzen
onbetwistbaar op het bestaan van een gebouw van metselwerk op
de burchtheuveltop; dit gebouw was wellicht geïsoleerd; meerdere
baksteenformaten wijzen op verbouwingen. .

Fase D: de burchtheuvel werd vermoedelijk door een rechthoe-
kige weermuur omringd, zodat een waterburcht tot stand kwam;
de voorburcht van het mottekasteel bleef wellicht in gebruik gedu-
rende deze fase.

Fase E: de waterburcht werd gesloopt en het site werd verlaten.

(68) I.G.M., mission BJR74, pl. 30, nr. 1716 (111850), 27-V-1974.
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7.4. De vondsten.
7.4.1. .Inleiding.

De oudste fasen van de bezetting van de Kasteelberg (A en B)
hebben in de door ons onderzochte lagen geen dateerbare kera-
miek achtergelaten. Het gevonden materiaal is uitsluitend her-
komstig van de puinlagen die in verband met de afbraak van de
burcht stonden. Er werd hoofdzakelijk keramiek ontdekt. Som-
mige scherven helpen de chronologie van de bezetting en van het
verlaten van de burcht te preciseren. De aandacht dient eveneens
te gaan naar bouwmateriaal herkomstig uit het puin (69).

7.4.2 . .De keramiek.
a. de vondsten uit sporen I en la.
1. de reducerend gebakken keramiek.

Vijf vaatwerktypes dienen te worden vermeld. Het gaat ten
eerste om de kan met cylindrische hals en met aaneengerijgde
pootjes (B.4928/l, 2, 3, 14,21); verder, 'om de drinkbeker met
konische buik (B,4928123, 24) (70), om de kookpot (B,4928/22),
om de voorraadpot met aaneengerijgde indruksels onder de rand
(B.4928112) en om de teil (B,4928/5, 6, 13,99, 100). .

2. de oxyderend roodgebakken keramiek.
De scherven van oxyderend roodgebakken keramiek behoren

meestal tot grapen met cylindrische buik, min of meer trechtervor-
mige hals, hoekige oren met ronde dwarsdoorsnede, en met drie
pootjes met drielobbig uiteinde; ze zijn gedeeltelijk met onge-
kleurd of met geelgroen loodglazuur bedekt (B,4928/7, 8, 9, 17,
20, 25). Grapen van dat type behoren tot de productie van de
werkplaats die te Lennik, in de Vandersteenstraat, werd opgegra-
ven (71).

3. het steenwerk.
Naast een fragment van een Siegburg-beker met bikonische

buik (B,4928/ 11) (72) werden meerdere scherven van met zout-

(69) Zie verder: 9.2. Yondstencatalogus.
(70) Vgl.: R. BORREMANS en S. VANDENBERGHE, Middeleeuwse potten-

bakkerijen te Sint-Ku/intens-Lennik, in: Bijdragen tot de Geschiedenis uan
Lennik, Lennik, 1978, fig. 3, nr. 4 (context gedateerd russen 1325 en 1450).

(71) Onuitgegeven materiaal (opgraving: R. BORREMANS, 1968-1969); voorlo-
pige datering: tussen 1325 en 1450 (BORREMANS-VANDENBERGHE,
1978).

(72) Het type behoort tot per. 4 van de Siegburg-productie; deze start na 1300 (B.
BECKMANN, The main Types of the first four Production Periods of Sieg-
burg Pottery, in: V.I. EVISON, H. HODGES en J.G. tjURST, (uitg.),
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glazuur bedekt vaatwerk ontdekt. Het gaat om een fragment van
een beker met ellipsoïde buik, met één of twee platte oren en zon-
der duidelijke randlip (B.4928/15), om een' fragment van een
beker met sferische buik en korte cylindrische rand (B.4928/19)
(73), om fragmenten van een cylindrische hals (B.4928/16, 25)
(74) en van een sferische buik (B.4928/26) van kannen alsook om
een standringfragment, vermoedelijk van kannen (B.4928/10,
27, 28). Een enkele scherf draagt een doffe paarse deklaag; het
gaat om een met de touw gesneden voet van een kleine beker
(B.4928/29).

4. datering.
De vondsten uit sporen I-la zijn vermoedelijk niet vóór het

tweede kwart van de I-lde eeuw dateerbaar. Wegens de aanwezig-
heid van Siegburger steenwerk kan de chronologie van het mate-
riaal tot in het begin van de Léde eeuw reiken.

b. de vondsten uit de waterput.
1. de reducerend gebakken keramiek.

In de vulling van de waterput werden twee scherven gevon-
den van reducerend gebakken aardewerk, een rolrond oor
(B.4928/97) en een vlakke voet van een kan (B.4928/98).

2. de oxyderend roodgebakken keramiek.
, Onder de vondsten van roodgebakken keramiek dienen vol-

gende scherven te worden vermeld: een standring van grote pot,
aan de binnenkant met donkerbruin loodglazuur bedekt
(B.4928 /30); een randscherf van een grape, aan beide zijden met
olijfgroen loodglazuur bedekt (B.4928/3I) (75), een oor van een
pot van hetzelfde type (B.4928/95), een rand van een teil
(B.4928/94), een rand scherf van een pot van niet-geïdentificeerd
type (B.4928/96).

3. het steenwerk.
Vier scherven van 'steenwerk werden in de put gevonden:

twee wandscherven van kannen bedekt met zoutglazuur

Medieval Pottery frorn Excavations, Londen, 1974, 199; fig. 17, nrs. 127,
128), Het type wordt te Spangen omstreeks 1400 gedateerd (J.G.N.
RENAUD, Middeleeuwse gebruiksvoorwerpen (Zuid-Holland), in:
B.R.O.B., 3, 1952, 61; fig. 3, nr.l).

(73) BECKMANN, 1974, 199; fig. 16, nr. 117 (per. 4).
(74) BECKMANN, 1974, 197; fig. 14, nrs. 91 en 98 (per. 4) en nr. 94 (per. 3).

Type gedateerd ca. 1400 te Spangen (RENAUD, 1952,61; fig. 3, nr. 4).
(75) Vgl.: het fragment van grape of kookpot B.4928/22 uit sporen I-la.
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(B.4928/90, 91), een wandscherfje van een dunne pot, wellicht
een beker, van Iichtgrrjs steenwerk met, aan de buitenzijde, een
laag bruin loodglazuur (B.4928/92), alsook een rand scherf van
een beker van lichtgrijs steenwerk (B.4928/93) (76). Deze twee
laatste scherven behoren tot de Siegburger keramiek.

4. datering.
De keramiek uit de waterput is verwant met deze uit sporen 1-

la; ze situeert zich dus binnen dezelfde chronologie, hetzij van het
tweede kwart van de 13de eeuw tot in het begin van de 16de
eeuw.

c. de vondsten uit de vindplaatsen nrs. 37 en 38.
Deze plaatsen hebben enkele scherven van reducerend gebak-

ken keramiek, vrij veel oxyderend roodgebakken keramiek en
enkele scherven van witgebakken keramiek, steenwerk en faïence
geleverd.

1. de reducerend gebakken keramiek.
Scherf van kleine kan met vlakke bodem (B.4928/81) (77).

2. de oxyderend roodgebakken keramiek.
Dienen te worden vermeld: de fragmenten van twee volledige

geglazuurde kannen met cylindrische hals en rolrond oor
(B.4928/61, 62), van kookpotten (B.4928/67, 89), van kommen
met vertikale oren (B.4928/66) en met één of twee horizontale
oren (B.4928/63) (78), van kommetjes met horizontaal oor en
binnenzijde bedekt met gele slib (B.4928/64, 71) (79). Scherven
van meerdere teilen werden eveneens ontdekt; deze zijn aan de
binnenzijde geglazuurd (B.4928/32-53) (80). Scherven van bor-
den met concentrisch slibdecor en glazuurlaag (B.4928/67-70)

(76) Vgl.: BECKMANN, 1974, 198; fig. 16, nrs. 110-112 (per. 4).
(77) Vgl.: scherven uit de porrenbakkerij in de Vanderstecnstraat, te Lennik (niet

gepubliceerd).
(78) Vgl.: verwant type, op drie poten, gedateerd 18de-19de e. (S. VANDEN-

BERGHE, Archeologisch onderzoek van grafkelders in de Sint-Pieter- en
Pauluskerk te Mechelen (1972-1973) (slot), in: H.K.L.K.M., 78,1974.173;
fig. II, nr. 60).

(79) Vgl.: exemplaar uit een context gedateerd 16de e. - 17A (S. VANDEN-
BERGHE, Archeologisch onderzoek van een aalput aan St. Romboutskerk-
hof te Mechelen, in: H.K.O.L.K.M., 76, 1972, 112, 131; fig. V, nr. 37).

(80) De randen nrs. B.4928/34, 44, 49, 50 en 53 kunnen worden vergeleken met
een stuk gedateerd 18A (vermoedelijk) (S. VANDENBERGHE, Het
oudheidkundig bodemonderzoek in het Mechelse in 1975 en 1976, in:
H.K.O.L.K.M., 80, 1976, 169-170; fig. 1, nr. 8).
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kwamen eveneens voor (81). Een fragment van een deksel
(B,4928/60) en randen van niet-geïdentificeerde potten
(B,4928/54-58) dienen eveneens te worden vermeld, alsook een
rand van een komfoor (B,4928/87) en scherven van een grote
diepe kom (B,4928/88).

3. de oxyderend witgebakken keramiek.
Enkele scherven van oxyderend witgebakken en geglazuurde

keramiek werden enveneens gevonden. Dienen hieronder te wor-
den vermeld: een knop van een deksel (B,4928178), een rand-
scherf van een schotel (B,4928/80) en een randscherf van een kom
(B,4928179).

4. het steenwerk.
Randscherven van drie kannen met cylindrische hals

(B,4928 173 , 74, 76), een bodemscherf van een kan (B,4928 177),
en een randscherf van een cylindrischepot zonder lip (B,4928I7S)
werden eveneens gevonden. Deze fragmenten schijnen niet tot de
productie uit de 16de-17de eeuw te behoren (82). Ze kunnen dan
enkel van latere datum zijn.

S. de faïence.
Enkele scherven van faïence werden eveneens ontdekt. Het

gaat om fragmenten van borden met blauw (B.4928/102, 104),
blauw-geel-groen (B.4928/l03, lOS) en blauw-rood decor
(B.4928/)06), bedekt met tinglazuur.

6. da tering.
De meeste vondsten uit de vindplaatsen nr. 37 en 38 dagteke-

nen van de 16de tot de 19de eeuw. Een scherf van reducerend
gebakken keramiek dagtekent wellicht van de 1Sde eeuw of iets
vroeger.

7.4.3. Het glas.
In het profiel C-E, laag a, werd een konische hals met rib van

een fles ontdekt (B,4928/ 18) (83). Het stuk behoort wellicht tot
de huisraad van de laatste bewoningsperiode op de burchtheuvel.

(81) Het decor met concentrische sliblijnen werd in België tot in de loop van de
19de eeuw toegepast (R. BORREMANS, La céramique paysanne d'Attert
(XIXe siècle), in: B.I.A.L., 35, 1960,49-53).

(82) De productie uit Bouffioulx uit deze periode komt in ieder geval niet in aan-
merking (Zie: A. MATTHYS, Les grès communs de Bouffioulx et Cbàtelet
(XVle-XVlIe S.), Brussel, 1971, (Répertoires archéologiques, ser. B, VI).

(83) Het type komt te Mechelen in 18de-19de-eeuwse contexten nog voor (VAN-
DENBERGHE, 1974, 162; fig. I, nr. 14).
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7AA. Bouwmateriaal.
a. bakstenen.

Hoger werden reeds afmetingen gegeven van bakstenen uit de
stenen ommuring. Hier vermelden wij de afmetingen van de bak-
stenen die in het puin herkomstig van de burchtheuveltop werden
gevonden:

24 x 11 x 0,55
25 x 12 x 0,6
27 x 13 x 0,6
28 x 13 x 0,65
28 x 13,5 x 0,6

Uit de waterputvulling kwamen fragmenten van gebogen
bakstenen te voorschijn (pl. 22, 1).

b. leipannen.
T al van fragmenten van platte leipannen van roodgebakken

aardewerk werden in het puin ontdekt. Sommige exemplaren
waren bovenaan afgerond (pl. 22, 2), andere waren rechthoekig
(pl. 22, 3); de doorboring naast de nop was vierkantig of rond.
Een stuk van een -gebogen hoekpan, met een band loodglazuur
onderaan, werd eveneens gevonden (pl. 22, 4).

c. leien.
Fragmenten van leien werden eveneens ontdekt. Het mate-

riaal kon in twee groepen worden ingedeeld (84):

1. Zwartgrijze fylladen (basis van het Onder-Salmiaan, Sm 1 a),
uit de driehoek Werbomont-Spa-Stavelot (met uitzondering van
elke andere herkomst). De gevonden fragmenten vertonen de ken-
merken van een natuurlijk c1ivage (dikte: 0,5 - 0,8 cm).

2. Groengrijze fylladen met magnetiet (karakteristiek niveau van
het Opper-Deviliaan, Dv 2, van Tubize); drie herkomsten zijn
mogelijk: a) in Brabant: niveaus bekend te Rodenem en Buizingen
(Halle) en Court-Sa int-Etienne; b) in de Ardennen: niveau bekend
te Bellevaux-Ligneville en omheen Grand-Halleux; c) in Frank-
rijk: massief van Rocroi, streek van Deville. Een fragment werd
met behulp van een splijpsteen afgevlakt maar moet oorspronke-
lijk een natuurlijk c1ivage hebben gehad (dikte: 0,8 - 1 cm).

d. natuursteen (85).
Volgende steensoorten werden in het puin ontdekt: 1. Zand-

steen, ontkalkt en gesilicificeerd, met numme/iet vario/arius (en

(84) Identificatie door ir. R. LEGRAND (Geologische Dienst, Brussel).
(85) Identificatie: ir. R. LEGRAND.
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laeviagtus?). Lediaan, zgn. "steen van Balegem", herkomstig van
de Vlaamse Heuvels. De ralrijkheid van de nummulieten sluit een
herkomst uit Brabant ten O. van de Zenne uit. Het materiaal is
niet herkomstig van een ondergrondse steengroef maar werd aan
de oppervlakte of zeer ondiep opgeraapt. Een monster met sporen
van bekapping werd volledig met mortel bedekt. 2. Kalkachtige
zandsteen, in plaatje gestratificeerd, binnenin bruin (iets limoniet-
achtig). Lediaan. Herkomstig van de Vlaamse Heuvels. Het mate-
riaal is niet herkomstig van een ondergrondse steengroef, maar
werd aan de oppervlakte of ondiep opgeraapt. 3. Zandsteen, glau-
coniethoudend. Paniseliaan, Pl c. Oppervlakkig materiaal her-
komstig van de Vlaamse Heuvels. Een trede, vermoedelijk her-
komstig van een draaitrap, werd in het puin op de burcht-
heuvelhelling ontdekt (fig. II,a); het materiaal kon niet worden
geïdentificeerd.

e. mortel.
De gevonden kalkmortel bevat een klein percentage baksteen-

gruis.

7.5. Datering.
In het site van de Kasteelberg werd het bestaan van vijf fasen

van ontwikkeling vastgesteld. Voor een aantal van deze fasen be-
schikken wij over absolute dateringselementen:
Fase A: de balk nr. 36 (vierkant N7, e) van gebouw IV onder de
burchtheuvel, werd met behulp van het c 14-onderzoek gedateerd
AD 960 (86). ,
Fase B: twee paalfragmenten van gebouw III werden eveneens
aan het c 14-onderzoek onderworpen. Paal nr. 18, een van de tus-
senlijsten waarop het gebouw oorspronkelijk steunde, werd AD
1100 gedateerd (87). Paal nr. 6, een bouwelement dat wellicht
achteraf bij de constructie werd gevoegd, werd AD 1120 geda-
teerd (88).
Fase C: in het puin herkomstig van de burchtheuveltop zijn vier
baksteenformaten gevonden geweest (89). De vraag stelt zich of
deze wel op het bestaan van vier bouwperioden wijzen. Er werd
vastgesteld dat kleine afwijkingen tussen de formaten (1 à 2 cm)
door de samenstelling van de klei en door het bakken kunnen

(86) U.C.L. Laboratoire de chimie inorganique et nucleaire. Laboratoire du
carbone-14 (Prof. E. GILOT), Echantillon Lv-924,

(87) Laboratoire du carbone-14. Echantillon Lv-829.
(88) Laboratoire du carbone-14. Echantillon Lv-828,
(89) 28 x 14 x 6; 27 x 13,5 x 6,5; 25 x 12 x 6; 24 x 11 x 5,5.
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veroorzaakt zijn geweest (90). Rekening hiermee gehouden zou-
den er te Viane slechts twee duidelijk te onderscheiden formaten
zijn geweest; het grootste hiervan mag wellicht worden gedateerd
in de periode gaande van het eerste kwart van de 13de eeuw tot in
het begin van de 14de eeuw; het kleinste, van de tweede helft van
de 14de eeuw tot in de loop van de 16de eeuw (91). Wegens het
vrij beperkt aantal vergelijkingen en rekening gehouden met de
mogelijkheid van een simultane invoer van materiaal uit streken
met verschillende baksteenformaten (92) is een preciesere datering
voorlopig niet mogelijk.
Fase 0: volgens de baksteenformaten zou de bouw van de weer-
muur van de waterburcht kunnen worden gesitueerd in de periode
gaande van het eerste kwart van de 13de eeuw tot kort na 1300.
Fase E: de keramiekvondsten laten toe het einde van de bezetting
van de waterburcht in het begin van de 16de eeuw te situeren; de
keramiek herkomstig van de vindplaatsen ms. 37 en 38 (voor-
burcht?) wijst op een bezetting van de l6de tot in de 19de eeuw.

8. BESLUIT.
In het derde kwart van de lOde eeuw ten vroegste, werd, ten

zuiden van de Mark, te midden van de vochtige vallei, vermoede-
lijk op een lichte kunstmatige ophoging, een vrij zwaar gebouw
opgericht. Het maakte deel uit van een vermoedelijk tweeledige
nederzetting met defensieve kenmerken. Boven deze nederzetting
werd later een motte opgericht. De vorm van deze ophoging en de
kenmerken van het oudste gebouw dat hierop ·werd opgericht
kunnen niet met zekerheid worden bepaald. De bouwontwikke-
ling laat evenwel aanvaarden dat er eerst een houten constructie
werd gebouwd. Naast de ophoging lag de voorburcht die ten
minste een houten gebouw bezat. Het houten mottekasteel moet
van het einde van de llde eeuw tot in de eerste helft van de 12de
eeuw hebben bestaan. Het houten gebouw op de motte werd mis-
schien door een natuurstenen toren vervangen. De baksteenvond-
sten wijzen hetzij op verbouwingswerken aan deze hypothetische
toren, hetzij op de bouw van een nieuwe toren, dit tussen het
begin van de 13de eeuwen het begin van de 14de eeuw. Door de
bouw van een weermuur van natuur- en baksteen ontwikkelde

(90) W.J.A. ARNTZ, Tijdstip en plaats van ontstaan van onze middeleeuwse
baksteen, in: B.K.N.O.B., 6de r., 7,1954, col. 26.

(91) Zie: Tabel!.
(92) J.e. BESTEMAN, en H.A. HEIDINGA, Het klooster Galilea Minor bij

Monnichendam, Een historisch en archeologisch onderzoek, in: Hollandse
Studiën, 8, 1975, 55.
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zich het mottekasteel tot waterburcht. De juiste datum hiervan
kan niet worden bepaáld, maar schijnt niet veel later dan 1300 te
moeten worden gesitueerd.

De waterburcht bleef tot in het begin van de 16de eeuw
. bewoond. De historische bronnen die vermelden dat de verster-
'king rond het midden van de 16de eeuw bouwvallig was, worden
bijgevolg bevestigd. Het is niet uitgesloten dat de voorburcht nog
later bewoond bleef.

Het site werd zeker wegens defensieve kenmerken gekozen.
De nederzetting kan een rol hebben gespeeld in het toezicht op het
wegennet en op een wad op de Mark. In de 12de eeuw moet het
mottekasteel van Viane een niet te verwaarlozen rol hebben ge-
speeld als vooruitgeschoven verdedigingswerk van Rijks-
Vlaanderen ten Z. van de Mark, tegenover Henegouwen en in de
onmiddellijke nabijheid van territoria die tussen Henegouwen en
Vlaanderen waren betwist.

Tabel 1. Baksteenforma ten (vergeli jkingen).

Plaats Formaat Datering Noot

KLOOSTERZANDE 30 x 14,5 x 8 13B
(gem. Houtenisse)

KOKSIJDE, ter 29-30 x 12,5-13,5 x 7,5-8,5 1214 4
Duinen
VARSENARE 28-31 x 14-14,5 x 7,5-8 13 2
BEERSEL 28 x 13 x 6 kort na 1300 3
VIANE 28 x 14 x 6 4
VIANE 27 x 13,5 x 6,5 4

BRUGGE, St.-Jans- 27 x 13 x 7 beg. 13 5
Hospitaal
AXEL 26 x 13 x 6 14B ten 6

vroegste
AXEL 26-27 x 13 x 6,5 begin 15 6
BEERSEL 26 x 12 x 5,5 1491-1508 7
LEUVEN, Groot- 25 x 11,5 x 5,5 1545-1546 8
Begijnhof 15 x 12 x 6 1546 9

VIA E 25 x 12 x 6 10
VIANE 24 x 11 x 5,5 10
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( 1) L DEVLIEGHER, De vroegste gehouwen van baksteen in v laanderen, In:

B.K.N.O.B., 6de r., io, 1957, col. 248-249.
( 2) lb., col. 247.
( 3) Eerste bouwcampagne (M. DE WAHA, Un chàteau brabançon: Beersel,

Brussel, 1973, 206 (Mémoire de licence inédit, U .LB.).
4) Uit Je ommuring IV en uit het puin herkomstig van de burchtheuveltop.

( 5) DEVLIEGHER, 1957, col. 247.
( 6) J.A. TRIMPE BURGER, Opgravingen in de oude stad va/1 Axel (Steentijd,

Romeinse tijd, middeleeuwen), in B.R.O.B., 17, 1967,44-48.
7) DE WAHA, 1973,207.
8)' R.M. LEMAIRE, L. Fr. GENICOT, R. VAN THIELEN en A. MATTHYS,

L'infirmerie du Grand Béguinage de Louuain, Leuven, 1969,50, 104.
( 9) lb., 130, 132.
(10) Uit het puin herkornstig van de burchtheuveltop.

9. APPENDICES.
9.1. Beknopte beschrijving van de archeologische sporen.
9.1.1. De grondlagen.
a Leemlaag op helling van burchtheuvel.

Profiel A-B.
b Leemlaag met baksteenpuin, op helling van burchtheuvel. herkomsrig van de

afgegraven burchtheuveltop.
Profielen A-B en E-E'.
Dikte: min. 1,80 m.

c Leemgrond met russenlaagjes van geel zand en met roestsporen.
Dikte: 0,25 m - 1,20 m.
Ophogingslaag van de burchtheuvel.
Profiel A-B.

d Blauwe gereduceerde klei met tussenlaagjes van geel zand.
Dikte: 0,50 m - 3 m.
Ophogingslaag van de burchrheuvel.
Profielen F-G en A-B.

Blauwe gereduceerde zandachtige grond.
Profielen F-G en A-B

el Blauwe gereduceerde zandachrige grond, bovenaan door een laag rakken
bedekt.
Dikte: min. 1,50 m .
Profiel F-G.

e2 Blauwe gereduceerde zandachtige grond, gescheiden van el door een laag van
rakken.
Dikte: 0,10 m - 1,50 m.
Profiel F-G

e3 Blauwe gereduceerde zandachtige grond.
Dikte: max. 1 m.
Profiel F-G
Grijze humeuze grond met houtskool.
Dikte: 0,10 - 0,70 m.
Profiel F-G.
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g Harde leemlaag met baksteen- en leipannenfragmenten aan de basis.

Dikte: 0,10 m - 0,70 ni..
Profief E-E'.

h Weinig geharde roestachtige leemlaag met enkele baksteen- en leipannenfrag-
menten.
Dikte: 0,20 m - 0,50 m.
Profiel: E- E'.

Laagje van groenachtig zand.
Dikte: 0,05 m - 0,10 m.
Z.-helling van de burchtheuvel.
Profiel E-E'.
Geelbruin zand met roestvlekken.
Dikte: min. 1,10 m.
Z.-helling van de hurchtheuvel.
Profiel E-E'.

k Gereduceerde blauwe klei.
Z.-helling van de burchtheuvel.
Profiel E-E'.
leem met roestvlekken.
Dikte: min. 1,10 m.
Profiel E-E'.

m Lensvormige laag van geel zand met roesttussenlaagjes en plantaardige resten.
Dikte: 0,10 m - 0,50 m.
Profiel E-E'.

n Laag van grijsachtig bruine grond met roestvlekken.
Dikte: 0,60 m.
Profiel E-E'.

o Laag van donkerbruine humeuze grond.
Dikte: 0,05 m - 0,20 m.
Sleuf 1.
Profiel E-E'.

p Laag van bruine leemgrond met roestvlekken.
Dikte: 0,10 m - 0,30 m.
Sleuf 1.
Profiel E- E'.

q Laag van gereduceerde blauwe klei.
Sleuf 1.
Profiel E-E'.
Laag van gereduceerde lichtblauwe kleiachtige grond met'baksteenfragmenten
aan de basis. 0

Dikte: 0,30 m.
Profiel E- E'.

Lichtgroene zandlaag.
Dikte: 0,10 m - 0,30 m.
Profiel E-E'.

Lichtblauwgrijze kleiachtige laag.
Dikte: 0,25 m'- 0,60 m.
Profiel E-E'.

u Uchtgdjze grond met roestvlekken en dunne tussenlaagjes bestaande uit hout-
resten en beenclerfragmenten.
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Dikte: ca. 0,70 m.
Profiel CoD.

v Lichtgrijze humeuze grond met roestvlekken en tussenlaagjes bestaande uit
houtresten en beenderfragrnenten.
Dikte: max. 0,80 m.
Profiel CoD.

w Laag van groenachtig zand met dunne roestachtige tussenlaagjes en lensen van
lichtgroene klei. _
Dikte: 0,30 m - 1,20 m.
Profiel C-D.

wl Idem.
Dikte: 0,10 m - 0,40 m.
Profiel CoD.

w2 Laag van groenachtige grond met dunne roestachtige tussen laagjes en lensen
van lichtgroene klei.
Dikte: 0,20 m - 0,50 rn.
Profiel CoD.

X Laag van bruine leem met russenlaagjes van groene klei.
Dikte: 0,20 m - 0,40 m.
Profiel CoD.

y Laag van geel zand met tussenlaagjes van gereduceerde blauweklei en roest-
sporen.
Dikte: min. 0,70 m.
Profiel CoD.

z Laag van oranjekleurige grond.
Dikte: 0,05 m - 0,30 m.
Profiel CoD.

zl Laag van roestachtig zand.
Dikte: 0,05 m - 0,30 m.
Profiel CoD.

9.1.2. De genummerde sporen en overblijfselen.
5 Paal. Hout bewaard. Rechthoekige dwarsdoorsnede; vlak uiteinde. Ondiep in

de bodem geplaatst (omtrek van kuil niet zichtbaar).
0,27 m x 0,235 m.
Sleuf 1.
Vierkant L 16.
Vgl.: paal nr. 7.

6 Paaltje. Hout bewaard. Elliptische dwarsdoorsnede; puntig. Rechtstreeks in de
bodem ingeheid (geen paalkuil).
Dwarsdoorsnede: 0,135 m x 0,11 m.

7 Paal. Hout bewaard. Rechthoekige dwarsdoorsnede; vlak uiteinde. Ondiep in
de bodem geplaatst (geen paalkuil zichtbaar).
Dwarsdoorsnede: 0,25 m x 0,245 m.
Sleuf 1.
Vierkant L16.

8 Paaltje. Hout bewaard. Puntig. Rechtstreeks in de grond ingeheid.
Diameter: 0,07 m.
Sleuf 1.
Vierkant L16.
Vgl.: nr. 10.
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9 Paaltje. Hout bewaard .•Puntig. Rechtstreeks ingeheid (geen paalgar).
Diameter: 0,15 m.
Sleuf 1.
Vierkant L16.
Vgl.: nr. 6.

10 Paaltje. Hout bewaard. Puntig. Rechtstreeks ingeheid. Diameter: 0,07 m.
Sleuf I.
Vierkant L16.
Vgl.: nr. 8.

11 Paaltje. Hout bewaard. Elliptische dwarsdoorsnede. Puntig. Rechtstreeks
ingeheid. Roestkring.
Dwarsdoorsnede: 0,09 m x 0,08 m.
Sleuf 1.
Vierkant L16.
Vgl.: nrs. 8 en 10.

12. Paaltje. Hout bewaard. Roestkring. Diameter: 0,08 m.
Sleuf 1.
Vierkant L16.
Vgl.: nrs. 8,10 en 1I.

13 Rond roestvlekje (spoor van uitgetrokken paal?).
Diameter: 0,05 m.
Sleuf I.
Vierkant L16.

14. Paalgat. Vulling: bruine grond (paal vergaan of uitgetrokken). Elliptische
dwarsdoorsnede; puntig.
0,31 m x 0,265 m.
Sleuf 1.
Vierkant L16.

"
15 Paalgaatjes. Vulling: bruine grond. Roestkring. (spoor van een rechtstreeks

ingeheid paaltje).
Ronde dwarsdoorsnede.
Diameter: 0,045 m.
Sleuf 1.
Vierkant L16.

16 Paaltje. Hout bewaard.
Diameter: 0,03 m.
Sleuf I.
Vierkant L16.

17 Rond roestvlekje (spoor van uitgetrokken paal).
Diameter: 0,035 m.
Sleuf 1.
Vierkant L16.

18 Paal. Max. 0,10 m hoogte ervan bewaard. Rechthoekige dwarsdoorsnede.
vlak uiteinde. Geen paalkuil.
0,30 m x 0,25 m.
Sleuf I.
Vierkant L16.
Vgl.: nrs. 5 en 7.

19. Paalspoor. Volledig vergane paal met vlak of puntig uiteinde. Onregelmatig
rechthoekige dwarsdoorsnede.
0,33 m x 0,31 m.
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Sleuf 1.
Vierkanten L16 - U7.

20 Paalspoor. Volledig vergane puntige paal. Onregelmatige hoekige dwarsdoor-
snede.
0,32 rn x 0,29 m.
Sleuf 1.
Vierkant U7.

21 Paalspoor. Volledig vergane puntige paal met spoor van paalkuil. Onregelma-
tige ronde dwarsdoorsnede.
0,24 m x 0,24 m.
Sleuf 1.
Vierkant U7.

25 Paal. Schuin in de bodem.
Diameter: 0,35 m.
Laag d.
Profiel F-G.

26 Fragment van balk.
Lengte: 0,25 m; dikte: 0,10 m.
Laag d , boven e en f.
Profiel F-G.

27 Paal.
Diameter: 0,34 m.
Schuin in de bodem.
Laag f.
Profiel F-G.

28 Paal.
Diameter: 0,40 m.
Schuin in de bodem
Laag f. Profiel F-G.

29 Paal. Rechthoekige dwarsdoorsnede.
0,16 m x 0,17 m.
Schuin in de bodem (helling: ca. 15°; oriëntatie: W.-O.).
Met de bijl afgekapt.
Gebouwsporen IV.

30 Paal. Trapeziumvormige dwarsdoorsnede.
0,17 m x 0,10 m.
Schuin in de bodem (helling: ca. 45 0; oriëntatie: N.W.-Z.O.).

31 Paal.
Diameter: 0,23 m.
Vertikaal in de bodem. Met de bijl afgekapt.
Vierkant '8.
Gebouwsporen IV.

32 Paal. Rechthoekige dwarsdoorsnede.
0,13 rn x 0,13 rn.
Schuin in de bodem; (helling: ca. 45°; oriëntatie: N.W.-Z.O.).
Vierkant N8.
Gebouwsporen IV.

33 Paal. Vierkante dwarsdoorsnede.
0,20 m x 0,20 m.
Vertikaal in de bodem. Met de bijl afgekapt.
Vierkant 8.
Gebouwsporen IV.
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34 Paal.

Diameter: 0,13 - 0,16 m; lengte: min. 2,30 rn,
Schuin in de bodem (helling: ca. 4So; oriëntatie: N.W.-Z.O.).
Vierkant N8.
Gebouwspoor IV.

3S Paal.
Diameter: 0,12 m.
Vertikaal in de bodem.
Vierkant N7.
Gebouwsporen IV.

36 Balk.
Lengte: 1,82 m; dwarsdoorsnede: 0,26 m x 0,18 rn ,
Vierkant N7.
Gebouwspoor IV.

37 Ten Z. van de burchtheuvel, op de rechter oever van de Mark, stroomafwaarts
van de voormalige watermolen: vindplaats van fragmenten van beenderen, van
dieren en keramiekscherven, op geringe diepte.

38 Idem, stroomafwaarts van nr. 37.

39 Stroomafwaarts van plaats nr. 38: baksteen- en leifragmenten.

Langwerpig spoor gevuld met humeuze grond, potscherven en puin (vierkan-
ten E6 - E7 E8).

la Laag van humeuze grond met potscherven (vierkant E6).

II Waterput (vierkanten UI - U2).

III Houten gebouw in voorburcht (vierkanten U6 - U7).

IV Houten gebouw onder de burchtheuvel (vierkanten 7 - N8 - 08 - 09).

V Stenen en bakstenen ommuring van motte (warerburchr).

VI Aarden wal? (vierkanten J6 - KS - K6).

VII Aarden wal? (vierkanten N7 - 07).

VIII Gracht (vierkanten N6 - 06).

IX Aarden wal? (vierkanten U4 - US - M14 - M1S).

X Gracht omheende burchtheuvel (vierkanten L13 - NB).

XI Sporen van bezetting ten Z. van rechter oever van de Mark (loop van vóór
1976).

9.2. Vondstencatalogus.
De vondsten herkomstig van de opgraving en van de prospec-

tie in de onmiddellijke omgeving van de Kasteelberg dragen, in de
verzameling van de afdeling "Oud België" van de Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis, het algemeen invetarisnum-
mer B.4928; elk voorwerp of fragment draagt bovendien een volg-
nummer. Onder het volgnummer en de verwijzing naar de illustra-
tie zijn vindplaats en laag vermeld; hierachter volgt de beknopte
beschrijving.
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Afkortingen:
Br.: breedte.
Diam.: diameter.
L.: lengte .•

B.4928/1 (pl. IX, nr. 1).
Randscherf van kan, met rolrond oor. Gedraaid. Reducerend baksel.
Diam.: ca. 9 cm.
(Spoor I).

2 (pl. IX, nr. 2).
Bodemscherf van kan, met aaneengerijgde geknepen pootjes. Gedraaid en geboet-
seerd. Reducerend baksel.
Diam.: ca. 14 cm.
(Spoor I).

3 (pl. IX, nr. 3).
Bodemscherf van kan, met aaneengerijgde geknepen pootjes. Gedraaid en geboet-
seerd. Reducerend baksel.
Diam.: ca. 12 cm.
(Spoor I).

4 (pl. IX, nr. 4).
Randscherf van voorraadpot? Onder rand: aaneengerijgde indruksels. Gedraaid en
geboetseerd. Reducerend baksel.·
Diam.: ca. 30 cm.
(Spoor I).

S (pl. IX, nr. SJ.
Randscherf van kom. Gedraaid. Reducerend baksel.
Diarn.: ca. 24 cm.
(Spoor I).

6 (pl. IX, nr. 6).
Randscherf van kom. Gedraaid. Reducerend baksel.
Diam.: ca. 26 cm.
(Spoor 1).

7 (pl. IX, nr. 7).
Bodemscherf van grape; poot met drielobbig uiteinde. Geboetseerd. Oxyderend
rood baksel. Aan beide zijden met ongekleurd loodglazuur bedekt.
(Spoor I).

8 (pl. IX, nr. 8).
Randscherf van grape. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Aan beide zijden met
ongekleurd loodglazuur gedeeltelijk bedekt.
Diam.: ca. 14 cm.
(Spoor I).

9 (pl. IX, nr. 9).
Randscherf van grape met fragment van hoekig oor. Gedraaid. Oxyderend rood
baksel. Aan beide zijden met geel groen loodglazuur bedekt.
Diam.: ca. 12 cm.
(Spoor I).
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10 (pl IX, nr. 10).
Standring van kan. Vaatwerk gedraaid, standring golvend geboetseerd. Steen-
werk.
Diam.: ca. 8 cm.
(Spoor I).

11 (pl IX, nr. 11).
Rand van bikonische beker. Gedraaid. Grijs steenwerk.
Diam.: ca. 10 cm .

. (Spoor I).

12 (pl IX, nr. 14).
Rand van grote pot (vervormd). Onder rand: aaneengerijgde indruksels. Gedraaid
en geboetseerd. Reducerend baksel.
Diam.: ca. 38 cm.
(Spoor I).

13 (pl. IX, nr. 15).
Randscherf van teil met aanzet van giersneb. Gedraaid. Reducerend baksel.
Diam.: )
(Spoor I).

1<: (pl. IX, nr.17).
Bodemscherf van kan met aaneengerijgde ingeknepen pootjes. Gedraaid en geboet-
seerd. Reducerend baksel.
Diam.: ca. 12 cm.
(Spoor I).

15 (pl. IX, nr. 12).
Rand- en buikscherf van beker, met aanzet van oor op middenbuik. Gedraaid. Aan
beide zijden met zoutglazuur bedekt. Steenwerk.
Diam.: ca. 10 cm.
(Spoor 1).

16 (pl. IX, nr. 13).
Scherf van cylindrische hals van kan. Fijne draaigroeven. Volledig met geelgroen
zoutglazuur bedekt. Steenwerk.
Diam.: ca. 17 cm.
(Spoor I).

17 (pl. IX, nr. 16).
Poot van grape; drielobbig uiteinde. Geboetseerd. Oxyderend rood baksel.
Binnen- en buitenzijde gedeeltelijk met loodglazuur bedekt.
(Spoor 1).

18 (pl. IX, nr. 20).
Hals van glazen fles met afgeronde rib bij het uiteinde.
Diam.: 2,6 cm.; wanddikte. 0,4 - 0,5 cm.
(Prof. C-E, laag a).

19 (pl. IX, nr. 18).
Rand- en buikscherf van beker, met aanzet van oor. Grijs steenwerk. Binnenzijde:
lichtbruine glazuurlaag.
Diam.: ca. 7 cm.
(Spoor la).

20 (pl. IX, nr. 19).
Randscherf van grape. Oxyderend rood baksel. Buitenzijde volledig en binnenzijde
gedeeltelijk met ongekleurd loodglazuur bedekt.
Diam.: ca. 14 cm.
(Spoor la).
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21 (pl. IX, nr. 21).
Cylindrische hals van kan, met aanzet van rolrond oor. Gedraaid. Reducerend
baksel.
Diam.: ca. 10 cm.
(Sporen I-la).

22 (pl. IX, nr. 22).
Randscherf van pot. Gedraaid. Reducerend baksel.
Diam.: ca, 10 cm.
(Sporen I-la).

23 (pl. IX, nr. 23)
Bodemscherf van konische beker. Gedraaid. Reducerend baksel.
Diam.: ca. 4 cm.
(Sporen I-la).

24 (pl. IX, nr. 24).
Bodemscherf van konische beker. Gedraaid. Reducerend baksel.
Diam.: ca. 5,3 cm.
(Sporen I-la).

25 (pl. IX, nr. 25).
Randscherf van grape met konische hals. Gedraaid. Oxyderend rood baksel.
Binnen- en buitenzijde met ongekleurd loodglazuur bedekt.
Diarn.: ca. 18 cm.
(Sporen I-la).

25bis (pl. IX, nr. 26).
Randscherf van kan met cylindrische hals. Gedraaid. Fijne draairibben. Steen-
werk, bedekt, aan de buitenzijde met grijs en, aan de binnenzijde, met lichtbruin
zoutglazuur.
Diam.: ca. 8 cm.
(Sporen I-la).

26 (pl. IX, nr. 27).
Buikscherf van kan met cylindrische hals. Gedraaid. Fijne draairibben. Steenwerk.
Buitenzijde volledig, binnenzijde gedeeltelijk met zoutglazuur bedekt.
Diarn.: ca. 10 cm.
(Sporen I-la).

27 (pl. IX, nr. 30).
Bodemscherf van kan met gegolfde standring. Lichaam gedraaid en ring geboet-
seerd. Steenwerk. Buitenzijde met vrij doffe bruinrode laag bedekt.
Diarn.: ca. 8 cm.
(Sporen I-la).

28 (pl. IX, nr. 28).
Bodemfragment van kan met gegolfde standring. Lichaam gedraaid en ring geboet-
seerd. Steenwerk. Buitenzijde gedeeltelijk met bruinrode tot gele zoutglazuur
bedekt.
Diam.: ca. 10 cm.
(Sporen I-la).

29 (pI. IX, nr. 29).
Voer van beker. Gedraaid. Bodemvlak met touw afgesneden. Wit steenwerk. Bui-
tenzijde: paarsbruine en vrij doffe deklaag.
Diarn.: ca. 4 cm.
(Sporen I-la).
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30 (pl. IX, nr. 31). •
Bodemscherf met standring. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Binnenzijde met
donkerbruin loodglazuur bedekt.
Diam.: ca. 13 cm.
(Waterput 11).

31 (pl. IX, nr. 32).
Randscherf van grape. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Buitenzijde volledig en
binnenzijde gedeeltelijk met olijfgroen loodglazuur bedekt.
Diam.: ca. 16 cm.
(Waterput 11).

32-53 (pl. X, ms. 1-22).
Randscherven van teilen. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Binnenzijde met
loodglazuur bedekt.
Diam.: 22 cm.: nr. 47; 28 cm.: nr. 46; 30 cm.: ms. 30,42,48; 32 cm.: ms. 33,
37,39,40,41; 34 cm.: nes. 32,34,49,51,52; 36 cm.: nes. 35,36; 38 cm.: nes.
44,45,53.
(Sporen ms. 37-38).
54 (pl. X, nr. 23).
RandscherE: Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Binnenzijde met ongekleurd lood-
glazuur bedekt. .
Diam.: ca. 28 cm.
(Sporen nrs. 37-38).
55 (pl. X, nr. 24).
Randscherf. Gedraaide.Oxyderend rood baksel. Aan beide zijden ongekleurd lood-
glazuur.
Diarn.: ca. 20 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).
56 (pl. X, nr. 25).
Randscherf. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Aan beide zijden bruin loodgla-
zuur.
Diam.: ca. 28 cm.
(Sporen nes. 37 - 38).
57 (pl. X, nr. 26).
Randscherf. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Aan beide zijden bruin loodgla-
zuur.
Diam.: ca. 30 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).
58 (pl. X, nr. 27).
Randscherf. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Aan beide zijden bruin loodgla-
zuur.
Diam.: ca. 28 cm.
(Sporen ms. 37 - 38).
59 (pt. X, nr. 28).
Randscherf van komfoor met vertikaal rolrond oor. Gedraaid. Oxyderend rood
baksel. Buitenzijde met ongekleurd loodglazuur bedekt.
Diam.: ca. 18 cm.
(Sporen nes. 37 - 38).
60 (pl. X, nr. 29)'-
Randscherf van deksel. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Aan beide-zijden met
ongekleurd loodglazuur bedekt.
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Diam.: ca. 38 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

61 (pl. X, nr. 30).
Randscherf van kan met cylindrische hals. Oxyderend rood baksel. Aan beide zij-
den ongekleurd loodglazuur.
Diam.: ca. 8 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

62 (pl. X, nr. 31).
Randscherf van kan met aanzet van rolrond oor. Gedraaid. Oxyderend rood bak-
sel. Aan beide zijden groenachtig loodglazuur.
Diam.: ca. 14 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

63 (pl. X, nr. 32).
Rand- en buikscherf van kom met horizontaal rolrond oor. Gedraaid. Oxyderend
rood baksel. Aan beide zijden groenachtig loodglazuur.
Diam.: ca. 18 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

64 (pl. X, nr. 33). .
Rand- en buikscherf van kommetje met horizontaal rolrond oor. Gedraaid. Oxy-
derend rood baksel. Aan beide zijden groenachtig loodglazuur.
Diam.: ca. 13 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

66 (pl. X, nr. 34).
Randscherf van kom met vertikaal rolrond oor. Gedraaid. Oxyderend rood bak-
sel. Aan beide zijden ongekleurd loodglazuur.
Diam.: ca. 20 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

67 (pl. X, nr. 35).
Rand- en buikscherf van pot met rolrond oor. Gedraaid. Oxyderend rood baksel.
Aan beide zijden ongekleurd loodglazuur.
Diam.: ca. 22 cm.
(Sporen nrs. 37-38).

68 (pl. X, nr. 38).
Randscherf van bord. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Binnenzijde: concentri-
sche witte sliblijnen bedekt met geelgroen loodglazuur.
Diarn.: ca. 28 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

68bis (pl. X, nr. 39).
Randscherf van bord. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Binnenzijde: decor van
concentrische witte sliblijnen bedekt met ongekleurd loodglazuur.
Diam.: ca. 30 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

69 (pl. X, nr. 40).
Randscherf van bord. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Binnenzijde: decor van
concentrische witte sliblijnen bedekt met ongekleurd loodglazuur.
Diam.: ca. 28 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

70 (pl. X, nr. 41).
Bodemscherf van bord met standring. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Binnen-
zijde: decor van concentrische lijnen en ranken van witte slib, bedekt met oxyde-
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rend loodglazuur.
Diam.: ca. 14 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).
71 (pl. X, nr. 36).
Bodemscherf van kommetje op standring. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Bin-
nenzijde: decor met witte slib, bedekt met geel loodglazuur .
Diam.: ca. 6 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).
72 (pl. X, nr. 37).
Knop van deksel. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Buitenzijde met ongekleurd
loodglazuur bedekt.
Diarn.: ca. 4,4 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).
73 (pl. XI, nr. 1).
Cylindrische hals van kan met rolrond oor. Gedraaid. Steenwerk; lichtgrijze zout-
glazuurlaag aan beide zijden.
Diam.: ca. 7 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).
74 (pl. XI, nr. 2).
Cylindrische hals van kan. Gedraaid. Steenwerk, bedekt met grijsgroen - lichtbruin
zoutglazuur aan de buitenzijde en met lichtbruin zoutglazuur aan de binnenzijde.
Diam.: ca. 8 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).
75 (pl. XI, nr. 3).
Randscherf van sferische pot met horizontaal afgevlakte opening zonder geprofi-
leerde lip. Gedraaid. Steenwerk.
Diarn.: ca. 8 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).
76 (pl. XI, nr. 4).
Cylindrische hals met plat oor van een kan. Gedraaid. Steenwerk. Volledig met
bruin zoutglazuur bedekt.
Diarn.: ca. 8 cm.
(Sporen nrs, 37 - 38).
77 (pl. XI, nr. 5).
Bodemscherf van kan, met ribben. Gedraaid. Steenwerk. Grijze zoutglazuurlaag
aan de buitenkant.
Diarn.: ca. 8 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).
78 (pl. XI, nr. 6).
Knop van deksel. Gedraaid. Oxyderend wit baksel. Buitenzijde bedekt met groen
loodglazu ur.
Diarn.: ca. 4,4 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).
79 (pl. XI, nr. 7).
Randscherf van kom met vertikaal oor. Gedraaid. Oxyderend wit baksel. Buiten-
zijde met bruin- en binnenzijde met geel-groenachtig loodglazuur bedekt.
Diarn.: ca. 37 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

80 (pl. XI, nr. 7).
Randscherf van schaal of bord. Gedraaid. Oxyderend wit baksel. Buitenzijde met
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bruin en binnenzijde met geelgroen loodglazuur bedekt.
Diarn.: ca. 24 cm. •
(Sporen nrs. 37 - 38).

81 (pl. XI, nr. 9).
Vlakke bodem van kleine kan. Gedraaid. Reducerend baksel.
Diam.: ca. 4,5 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

82 (pl. XI, nr. 11).
Vlakke bodem. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Binnenzijde met bruin loodgla-
zuur bedekt.
Diam.: ca. 6,5 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

83 (pl. XI, nr. 10).
Bodem met lichtgegolfde standring. Gedraaid en geboetseerd. Oxyderend rooJ
baksel. Aan beide zijden met bruingroen loodglazuur bedekt.
Diam.: ca. 6,5 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

84 (pl. Xl, nr. 12).
Bodemscherf met standring. Gedraaid. Vrij grof. Oxyderend rood baksel. Sporen
van loodglazuur.
Diam.: ca. 13,5 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38) ..

85 (Pl. xi, nr. 14).
Zware geboetseerde poot van grote pot. Oxyderend rood baksel. Op binnenzijde,
bruin loodglazuur.
L.: 8 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

86 (pl. xr, nr. 13).
Randscherf van buis? Gedraaid. Oxyderend rood baksel.
Diam.: ca. 12 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

87 (pl. XI, nr. 15).
Randscherf van komfoor, met aanzet van vertikaal oor en doorboring in rand.
Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Aan beide zijden ongekleurd loodglazuur.
Diam.: ca. 20 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

88 (pl. Xl, nr. 16).
Randscherf en horizontaal oor van grote pot (open vaatwerk). Oxyderend rood
baksel. Binnenzijde met ongekleurd loodglazuur bedekt.
Diam.: ca. 40 cm.
(Sporen nrs. 37 - 38).

89 (pl. XI, nr. 17).
Randscherf met rolrond oor van pot (gesloten vaatwerk). Oxyderend rood baksel.
Volledig met loodglazuur bedekt; buitenzijde ongekleurd, binnenzijde bruin.
Diam.: ?
(Sporen nrs. 37 - 38).

90 (-)
Wandscherf van kan. Gedraaid; buitenzijde geribd. Steenwerk. Binnenzijde bruin-
grijs, buitenzijde met bruin loodglazuur bedekt.
(Waterput Il).
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91 (-)
Wandscherf van kan. Gedraaid, buitenzijde geribd. Steenwerk. Binnenzijde licht-
bruin, buitenzijde met grijze zoutglazuurlaag bedekt.
(Waterput 11).

92 (-)
Wandscherf van beker? Gedraaid. Lichtgrijs steenwerk. Buitenzijde gedeeltelijk
door een laag bruin leemglazuur bedekt.
(Waterput 11).

93 (pl. XI, nr. 18).
Randscherf van beker. Gedraaid, met fijne ribben onderaan. Lichtgrijs steenwerk.
Diam.: ca. 12 cm.
(Waterput 11).

94 (pl. Xl, nr. 19).
Randscherf van teil. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Binnenzijde met onge-
kleurd loodglazuur bedekt.
Diam.: ca. 30 cm.
(Waterput 11).

95 (pl. XI, nr. 20).
Oor van grape, met driehoekige doorsnede. Oxyderend rood baksel. Vlekken
ongekleurd loodglazuur.
(Waterput lIJ.

96 (pl. Xl, nr. 21).
Randscherf van pot. Gedraaid. Oxyderend rood baksel. Buitenzijde met ongek-
leurd loodglazuur bedekt.
Diam.: ca. 22 cm.
(Waterput 11).

97 (pl. xr, nr. 22).
Rolrond oor van kan. Reducerend baksel.
(Waterput lIJ.

98 (pl. Xl, nr. 23).
Vlakke bodem van kan. Gedraaid. Reducerend baksel.
Diam.: ca. 7 cm.
(Waterput lIJ.

99 (pl. XI, nr. 24).
Randscherf van teil. Gedraaid. Reducerend baksel.
Diam.: ca. 36 cm.
(Spoor I).

100 (pl. Xl, nr. 25).
Randscherf van kom of teil. Gedraaid. Reducerend baksel.
Diam.: ca. 38 cm.
(Spoor 1).

101 (pl. Xl, nr. 26).
Wandscherf van beker met plat oor op middenbuik. Gedraaid. Grijs steenwerk.
Bedekt met loodglazuur , lichtbruin aan de binnenzijde en lichtgrijs aan de buiten-
zijde.
(Spoor I).

102 (pl. XI, nr. 27).
Bodem van bord. Witte klei. Blauw decor. Bedekt met tinglazuur.
(Sporen nrs. 37-38).
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103 (pl. XI, nr. 28).
Bodem van bord. Witte klei . .Polychroom decor (blauw-geel-groen) .. Bedekt met
tingJazuur. '
(Sporen nrs. 37 - 38).
104 (pl. XI, nr. 29).
Bodem van bord. Witte klei. Blauw decor. Bedekt met tinglazuur.
(Sporen ms. 37 - 38).'
105 (pl. XI, nr. 30).
Bodem van bord. Witte klei. Polychroom decor (groen-blauw-geel).
(Sporen nrs. 37 - 38).
106 (pl. XI, nr. 31).
Bodem van bord. Witte klei. Polychroom decor (blauw-rood).
(Sporen nrs. 37 - 38).

R. Borremans
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Legende: (Platen III en IV)
1. Humeuze grond met houtskool.
2. Blauwe zandachtigegrond.
3. Zandsteen.
4. Geel zand met tussenlaagjes van klei.
5. Roestach tig zand.
6. Groenachtig zand met roestachtige tussenlaagjes en lenzen

lichtgroene klei.
7. Baksteenpuin.
8. Blauwe klei met tussenlaagjes van geel zand.
9. Laag van rijshout.

10. Houtskool.
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Plaat III
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500 JAAR SINT-MARTINUSKERK AALST

NABESCHOUWINGEN BIJ DE HERDENKING

Tijdens de periode november tot midden december 1980
werd te Aalst op luisterrijke wijze het vijfde eeuwfeest gevierd van
de aanvang van de bouwwerken der dekanale Sint-Martinuskerk.
Om dit belangrijk historisch feit voor de geschiedenis van de stad
Aalst passend te vieren, werd een groots herdenkingsprogramma
uitgewerkt. De bijzonderste facetten ervan wensen we hier toe te
lichten, overzichtelijk in deze volgorde:

De persconferentie op 18 augustus te 19 u 30 in de trouwzaal
van het Stadhuis te Aalst. Sprekers waren Schepen van Cultuur H.
Roels, Deken C. De Vos, Vrederechter Gh. Otte, Voorzitter van
de V.V.V. De Denderstreek, L. Robijns, K. Baert, en H. Van San-
ten.

Op deze persconferentie werden naast een persmap, de
toeristisch-educatieve folder, gerealiseerd met de steun van de
V.V.V. De Denderstreek, in redaktie van L. Robijns en K. Baert,
alsook de affiche, een uitgave van het Dirk Martenscomité, bij een
ruim publiek geïntroduceerd.

Op vrijdag 7 november te 19 u in de "Sint-Martinuskerk aca-
demische zitting, die muzikaal w~rd opgeluisterd door het Kamer-
koor van de Stedelijke Muziekacademie 0.1. v. H. Slagmulder. Als
eerste spreker heette Deken G. De Vos de genodigden welkom en
typeerde op gevatte wijze de mysterieuze persoonlijkheid van de
patroonheilige Martinus. Prof. Or. M. Smeyers handelde vervol-
gens, in een fel opgemerkt referaat, over de iconografie van de
H.Martinus van Tours. Stadsarchivaris Karel Baert belichtte
namens het Dirk Martenscomité het projekt "500 jaar Sint-
Martinuskerk" en nodigde de aanwezigen uit tot de openstelling
van de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Oud-Hospitaal.

De tentoonstelling (van 7.11 tot 15.12) liep onder een dubbel
thema: enerzijds kerkschat en iconografie van het kerkgebouw,
anderzijds een beeld in al zijn facetten van de H.Martinus,
patroon van de stad Aalst en van de kerk.

De begeleidende catalogus, een uitgave van het Dirk Mar-
tenscomité, samengesteld door L. Robijns, K. Baert en J. Dauwe,
weerspiegelt deze dubbele thematiek. Naast een wetenschappe-
lijke beschrijving van de tentoonsgestelde voorwerpen bevat hij
inleidende teksten van Deken C. De Vos, van Prof. Or. M.
Smeyers en van de samenstellers.

Om de speurzin van de schoolgaande jeugd bij het bezoek.aan
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de tentoonstelling op een efficiënte pedagogische wijze aan te
scherpen, stelde Leo Fosselle twee werkmappen samen met vra-
genlijsten respectievelijk voor de leerlingen van de 3de graad
basisschool, en voor de studenten van het secundair onderwijs.
Het invullen ervan werd gekoppeld aan een interscholenwedstrijd,
waarvan de prijsuitreiking plaats had op 10 februari om 19 u in
het Stadhuis.

De reeds bestaande kleurenprentkaartenreeks, uitgegeven ter
gelegenheid van het Dirk Martensjaar (1973), werd met een vier-
tal interessante exemplaren aangevuld. Vooreerst het "Plan van
Oud Aalst" door landmeter Philips De Dijn uit 1629. De uitgave
hiervan drong zich op omdat het centrale gedeelte van deze kaart
waarop de Sint-Martinuskerk staat afgebeeld, als blikvanger
diende, zowel voor de affiche als voor de omslag van de toeristi-
sche folder en de catalogus (1). Verder een postkaart van het Sint-
Martinus-glasraam in de zuidelijke transeptgevel (Pontstraat), het
schilderij van het voormalig hoofdaltaar met de "Opwekking van
een dode door de H.Martinus", van G. Maes (1687) en tenslotte
het schilderij uit de parochiekerk van Denderbelle, voorstellend
"Sint-Martinus te paard" door J. VanSwaervelde (1630).

De Aalsterse Brouwerij De Gheest (Safir) realiseerde voor de
gelegenheid een smaakvol bierviltje met een tekening van de kerk
in vogelperspectief bezien van het zuidoosten. Dezelfde tekening
werd door de stedelijke administratie gebruikt als gelegenbeids-
stempel voor het afstempelen van de poststukken.

Beeldhouwer Marc De Bruyn ontwierp een berinneringsme-
daille in brons (0 65 cm, dikte 4 mm). Op de voorzijde prijkt een
afbeelding van de kerk gezien vanaf de Pontstraat met als rand-
tekst + DEKANALE KERK AALST + 1480-1980. De achter-
zijde vertoont een Martinus te paard die zijn mantel deelt met een
bedelaar en de tekst SINT -MAR TINUS.

De Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
liet ter gelegenheid van deze herdenking in de reeks "Inventaris
van het Kunstpatrimonium van Oost- Vlaaneren", een eerste boek
verschijnt over de Kunstwerken van de Sint-Martinuskerk, samen-
gesteld door Luc Robijns. Het werd voorgesteld op een academi-
sche plechtigheid in het Stadhuis op donderdag 13 november
1980, voorgezeten door plaatsvervangend Provinciegouverneur
H. Van Steenberghe. Sprekers waren E. De Cuyper, Bestendig

1) K. HEIREMj\N, Philips De Dijn's plan van Aalst (oktober 1629) in Het
Land van Aalst, jg. 28, 1976, p. 1-25.
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Het transept van de Sint-Martinuskerk vanaf het zuiden.
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Gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen en Voorzitter
van de Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen en Schepen
H. Roels. .

Een zeer belangrijk luik in het herdenkingsprogramma was
de muzikale omlijsting. Deze omvatte vooreerst de T. V. -mis van
Allerheiligen, opgeluisterd door Thesaurus Musicus o.l.v. K.
Cooremans en door het Sint-Martinuskoor o.l.v. M. Ghijs en
daarnaast acht hoogmissen op de zondagen vn de vieringsperiode.
Deze hoogmissen werden verzorgd door het Kamerkoor van de
Stedelijke Academie, de Kerkkoren van de parochies Sint-Jozef,
H.Hart, O.-L-Vrouw Mijlbeke, Sint-Job en Sint-Martinus, door
Cantate Domino, het Halleluja koor, het gemengd A Capellakoor
Erembodegem, Laat Blijde Weergalmen en het gémengd koor
Canticorum Moorsel. Als organist fungeerde steeds Kristiaan Van
Ingelgem, die de tiende orgelcyclus eveneens in het teken van de
viering stelde.

Het parochiale leven vroeger en nu werd op treffende wijze
geïllustreerd met een tentoonstelling in de kooromgang van de
Sint-Martinuskerk, van 14 tot 22 december.

Verder verheugen we ons in de steun en de medewerking van
de nationale media, B.R.T. Radio en Televisie, waarbij Lambert
Van De Sijpe voor een ideale introduktie zorgde. Naast de T.V.-
mis op 1 november, een interludium en een reportage in de
cultuuragenda "Dag aan dag", werd het toeristisch-informatief
radioprogramma "De Postiljon" van 27 en 29 oktober integraal
gewijd aan de vieringsmanifestaties.

Naast de gebruikelijke artikels en verslagen over de gebeurte-
nissen zelf in de "Voorpost", schreef Fritz Courteaux voor dit
Aalsters weekblad een reeks bijdragen. Bovendien werd door
dezelfde auteur een nummer van het "Land van Aalst" volledig
aan de jubilerende kerk gewijd (jg. 32" 1980, nr. 4). Als overdruk
werd dit nummer als jaarlijkse brochure van de Vereniging voor
Aalsters Kultuurschoon verspreid. Daarenboven werd in de
"Mededelingen van de V.V.A.K." ruime aandacht besteed aan het
gebeuren.

V ermelden we nog dat heel wat middenstanders in de vie-
ringsperiode hun uitstalramen in het kader van de herdenking
plaatsten.

'De herdenking 500 jaar Sint-Martinuskerk werd georgani-
seerd door het Dirk Martenscomité met de medewerking van de
Kerkraad en Parochie van' Sint-Martinus, het Statsbestuur van
Aalst, het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, het Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium en met de steun van de
V .Z. W. Natinale Herdenkingsfeesten 1980.

L. Robijns en K. Baert
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PERSCONFERENTIE 18 AUGUSTUS 1980 TE 19.30 U.,
TROUWZAAL STADHUIS AALST.

Toelichtingsnota door Gb. Otte, Voorzitter van de V.V.V. De
Denderstreek. ~

Sedert de stichting in 1970 heeft de V.V.V. De Denderstreek
zich als ambitie gesteld ieder jaar een waardevol projekt in de
streek te ondersteunen door het toeristisch patrimonium te valori-
sererr+ën dit door middel van een doeltreffende propaganda
bekend te maken.

Meer bepaald wat de streek van Aalst betreft, realiseerden we
in 1973 de prachtige brochure die het Dirk Martensjaar, met ten-
toonstellingen en vele smaakvolle kulturele nevenaktiviteiten, in
het licht stelde.

Verleden jaar was het de beurt aan de dynamische V. V. V. De
Faluintjes. Een toeristisch - edukatieve folder op 40.000 exempla-
ren was de bekroning van tien jaar inzet voor de Pikkeling en een
bewijs van grote waardering voor een initiatief dat ver buiten de
Aalsterse grenzen en deze van de Denderstreek een groot publiek
opnieuw de smaak gaf voor het landelijk gebeuren in zijn vele
facetten.

Dit jaar heeft de V.V.V. De Denderstreek willen inpikken op
de manifestatie die de stad Aalst en het Dirk Martenscomité orga-
niseren naar aanleiding van de herdenking van de bouw van de
collegiale Sint-Martinuskerk, vijf eeuwen geleden.

Het resultaat ligt hier voor ons en we overdrijven niet door te
zeggen dat we oprecht verheugd zijn met dit verzorgd drukwerk.
De folder beantwoordt volledig, zowel inhoudelijk als vormelijk,
aan het vooropgestelde doel, ttz. een aantrekkelijke brochure be-
stemd voor een zeer ruim publiek.

Twee grote themata werden behandeld. Vooreerst worden-de
onderscheiden bouwfazen belicht die geleid hebben tot de huidige
toestand van de kerk, inclusief de belangrijkste restauraties. Daar-
naast werd een rondgang door de kerk uitgestippeld met een
beschrijving van de indrukwekkende inboedel. -

Aan de hand van deze folder kan elkeen op eigen houtje een
rustige verkenningstocht ondernemen door dit laat-gotisch bouw-
werk en zonder grote inspanning een kunsthistorisch inzicht ver-.
werven die zoveel eeuwen kultuur in Vlaanderen te bieden heeft.

Om deze toch wel moeilijke en omslachtige materie zo bevat-
telijk en aantrekkelijk naar het groot publiek te hebben gebracht,
wens ik de ontwerpers van ganser harte te feliciteren.

Ook degenen die het fotografisch materiaal realiseerden ver-
dienen grote lof; prachtige kleurenfotografie is afgewisseld _met
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uiterst scherpe en interessante zwart-witfoto's.
Kortom een geslaagd geheel waar we als V. V. V. De Dender-

streek terecht fier mogen over zijn.
De middenbladzijden van de folder geven op overzichtelijke

wijze meer praktische informatie o.m. de uitvoeringen van het
Festival van Vlaanderen en de Orgelcyclus, gegevens over de her-
denkingsmedaille die ter gelegenheid van de herdenking geslagen
wordt en ten slotte ook het ganse "herdenkingsprogramma 500
jaar Sint-Martinuskerk" waarbij het muzikale luik een grote plaats
inneemt.

Toelichtingsnota door Luc Robijns.

Deze herdenking wordt gehouden rond de 500e verjaardag
van de aanvang der bouwwerken van de huidige kerk.

1480 kan met vrij grote zekerheid als aanvangsdatum weer-
houden worden, dank zij enkele archivalische vermeldingen die
voorkomen in de stadsrekeningen. De kerkrekeningen en andere
bronnen afkomstig uit de kerk zelf van omstreeks deze tijd, ont-
breken. De stadsrekening van 1479-80 gewaagt van een toelage
aan de kerkmeesters voor het nieuwe werk dat "up handen" was
en in 1480-81 wordt een toelage gegeven voor de nieuwe bouw die
toen begonnen was. Bovendien belegde de stadsmagistraat op
14.9.1480 een vergadering om uit te maken welke financiële mid-
delen het best konden worden aangesproken om de bouw te
bekostigen.

In 1980 dient dit voor onze stad belangrijke initiatief met
luister te worden herdacht. De Sint-Martinuskerk was de enige
parochiekerk te Aalst tot in de tweede 'helft van de 1ge eeuw.
Toen werd, in plaats van dit gebouw te voltooien, de voorkeur
gegeven aan de bouw van de neogotische Sint-jozefkerk.
De Sint-Martinuskerk weerspiegelt niet alleen het godsdienstig
leven van Aalst, maar ook economische, militaire en culturele
aspekten van onze stad in de voorbije eeuwen: de talrijke altaren
en kunstvoorwerpen bleven stille getuigen zowel van de ambach-
ten als van de schuttersgilden, van de rederijkers als van de gods-
dienstige verenigingen. Zij getuigen van vakmanschap, vooral van
dat der eigen bevolking (schrijnwerkers, schilders, edel- en grof-
smeden, koperslagers, borduur- en kantwerkers, enz.)

Een grondige studie brengen van dit patrimonium is geen een-
voudige opdracht, wegens de verscheidenheid van de bewaarde
relikten en de waaier van bronnen die er rechtstreeks of onrecht-
streeks informatie kunnen over verschaffen. De studie van de
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voorwerpen ter plaatse vertegenwoordigt hierin natuurlijk een be-
langrijk onderdeel, de' studie van het archivalisch bronnenmate-
riaal is niet minder essentieel. De archieven bewaard op het Alge-
meen Rijksarchief te Brussel, het Rijksarchief te Gent en het Stads-
archief te Aalst waren vrij goed toegankelijk, dank zij de degelijke
inventarissen die gedurende de jongste jaren werden opgesteld.
Archieven van broederschappen en ambachten en het modern
kerkarchief werden in ongeordende toestand aangetroffen. Daar-
enboven dienden alle publikaties over de kerk en over de stad en
zeer talrijke kleinere studies en bijdragen te worden opgespoord
omwille van de interessante gegeven die ze bevatten.

De grondige aanpak was niet alleen noodzakelijk om al het
bekende te bundelen en te vergelijken, maar er konden ook tal-
rijke nieuwe feiten aan het licht worden gebracht door het archief-
onderzoek dat dank zij inventarisering van deze archiefbronnen
(Oud kerkarchief en Stadsarchief) mogelijk was.

We begonnen onze studie over de Sint-Martinuskerk reeds in
1971 met een monografie over de Sacramentstoren. Onze licen-
tiaatsverhandeling, onder de leiding van Prof. Dr. J.K. STEPPE,
werd gewijd aan de ontwikkeling van het koormeubilair (1976).
Intussen kregen we de gelegenheid, naar. aanleiding van het Dirk
Martensjaar in 1973, om de kunstschat van de kerk tentoon te
stellen en ook om een korte rondgang te schrijven.

Onze licentiaatsverhandeling werd aangevat met het oog op
een grondige behandeling van het volledige kerkgebouw.

Onze inspanningen werden beloond met de bekroning in
1976 van een bewerking van deze verhandeling met de Provinciale
Prijs van Oost-Vlaanderen voor Kunstgeschiedenis.

Nadien was het onze bekommernis een job te vinden die ons
zou toelaten de reeds goed gevorderde studie van heel de kerk te
vervolledigen. In juni 1978 werden we dan uiteindelijk aangesteld
om in het kader van de Dienst Kunstpatrimonium van de Provin-
cie de wetenschappelijke inventaris uit te werken. Het Provincie-
bestuur van Oost-Vlaanderen draagt hierdoor in belangrijke mate
bij tot de verwezenlijking van deze viering.

Niettegenstaande de uitgebreidheid van de materie en
ondanks heel wat tijdverlies in de voorbije jaren vordert onze stu-
die goed zodat we er toch zullen in slagen tegen begin november
de eerste band van de inventaris te laten verschijnen (hierover later
meer informatie).

Intussen werd dan in de schoot van het Dirk Martenscornité
besloten de herdenking luister bij te zetten met een tenstoonstel-
ling, gewijd aan de kerkschat en aan de iconografie van het kerk-
gebouw zelf. Hierbij werd een andere belangrijke. activiteit
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gevoegd, namelijk een tentoonstelling over de iconografie van de
Heilige Martinus, patroonheilige van de kerk en van de stad,
waarover Karel Baert het straks meer uitgebreid zal hebben. Kon-
takten met de Parochie en de Kerkraad, met het Stadsbestuur van
Aalst, met het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en met het
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel waren
zeer vruchtbaar en maakten de realisatie van de plannen door het
Dirk Martenscomité mogelijk. Tevens kunnen we genieten van
een belangrijke financiële steun van de V.Z.W. Nationale Her-
denkingsfeesten 1980.

Een belangrijk gedeelte van de tentoonstelling in het Stedelijk
Museum, Oud-Hospitaal zal worden ingenomen door de kerk-
schat. In principe zal alles wat gewoonlijk in de kerk te zien is ter
plaatse worden gelaten. Op de belangrijkste stukken zal het num-
mer van het verschenen inventarisgedeelte worden aangebracht,
zodat aan de hand van dit boekwerk en de thans voorgestelde fol-
der de kerk kan worden bezocht.

De tentoonstelling van de kerkschat in het Oud-Hospitaal zal
dan die voorwerpen tonen die gewoonlijk niet in de kerk te zien
zijn en die opgeborgen zitten in kasten en koffers. Een korte
opsomming van deze stukken zal in de tentoonstellingscatalogus
worden opgenomen.

Tevens wordt op deze tentoonstelling aandacht besteed aan
documenten, tekeningen, plannen en ander informatiemateriaal in
verband met de kerk. Het past hier enige aandacht te besteden aan
het belangrijkste iconografisch document, dat als thema van de
publicaties naar analeiding van de viering wordt gebruikt en dat
voorkomt op de folder, de affiche en de kaft van de tentoonstel-
lingscataglogus. Dit meest betrouwbare oude plan van Aalst, gete-
kend door gezworen landmeter Philips De Dijn in 1629, is een
combinatie van stadsplan en gebouwenschets in vogelperspektief
en geeft een accuraat beeld van de architekturale toestand van
Aalst en in het bijzonder van de Sint-Martinuskerk in het begin
van de 17e eeuw.

ACADEMISCHE ZITTING 7 NOVEBMER 1980 TE 19 V.,
SINT-MARTINUSKERK.

Toespraak door Z.E.H. C. De Vos, pastooredeken van de Sint-
Martinuskerk.

Sint-Martinus, een mysterieuze persoonlijkheid?
Dit is een vraag die we ons stellen uitgaande van het feit dat,
Onze-Lieve-Vrouw buiten beschouwing gelaten, er in West-
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St.-Martinus
Door Frans Lemaitre 1950 eikehout Aalst, St.-Martinuskerk.
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Europa geen enkele heilige is aan wie zo vele oudere parochieker-
ken zijn toegewijd. In Frankrijk zijn er meer dan 4000 parochies
die Martinus als patroon hebben, in het bisdom Gent zijn het er
45.

, Wij weten natuurlijk wel een en ander over het leven van de
patroonheilige van onze kerk. Sulpitius Severus schreef in 397,
onmiddellijk na de dood van Martinus, zijn Vita Beati Martini en
Gregorius van Tours, rond 570, vier boeken over de deugden van
de H. Martinus. Behalve bij deze twee auteurs, vinden we Marti-
nus nergens vermeld in eigentijdse bronnen, tenzij bij Paulinus van
Nola (0 Bordeaux, 353 + Nola, 431). Met deze heiligenlevens
moeten we daarenboven nog voorzichtig zijn. De auteurs hadden
eerder tot doel stichtende verhalen te schrijven, dan nauwkeurig
het feitenmateriaal weer te geven. Aan de andere kant mogen we
ook niet vergerèn dat wij over de "groten der aarde" van de 4de tot
6de eeuw ook relatief weinig weten. .

Wij, mensen van de 20é eeuw, vragen ons dan ook kritisch af
wat wij uiteindelijk over Martinus met enige zekerheid voor waar
mogen aannemen.

Zijn vader was officier in het Romeins leger. Martinus werd
. geboren in 316 te Sabaria, een versterkte stad in Hongarije, dicht
bij de Oostenrijkse provincie Stiermarken. Zijn ouders waren geen
christenen. Voor zijn opvoeding en opleiding werd hij naar Pavia
gestuurd. Ingevolge een toenmalige wet diende hij zich, als zoon
van een Romeins officier, op vijftienjarige leeftijd als soldaat te
melden. Hij werd opgenomen bij de ruiterij van de Keizerlijke
garde. Op één van zijn tochten moet Martinus te Poitiers in kon-
takt 'gekomen zijn met de latere bisschop van die stad, de heilige
kerkleraar Hilarius, want op achttienjarige leeftijd liet Martinus
zich dopen.

Het gekende verhaal van de bedelaar, die in een strenge win-
ter half naakt gezeten was aan een s~dspoort van Amiens en door
Martinus geholpen werd door hem een stuk van zijn mantel te
geven, had plaats vóór zijn doopsel.
Martinus zou evenwel geen carrière maken in het leger; hij werd
ontslagen, volgens de boeken, uit gewetensbezwaar tegen het
doden van de medemens. Martinus kan hierdoor in zekere zin be-
schouwd worden als patroon der dienstweigeraars!

Hoe dan ook, wij vinden Martinus te Poitiers bij Hilarius, die
in 350 door het volk van deze stad tot bisschop was gekozen.
Hilarius moet in de jonge man wel iets gezien hebben, want nadat
Martinus geweigerd had diaken te worden, stemde hij toch toe
exorcist of duivelbezweerder te worden, één der nederigste funk-
ties in de toenmalige kerk. Martinus was echter sterk onder de
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invloed gekomen van de kluizenaars en er waren er velen in die
tijd, denken we bijvoorbeeld aan de H. Antonius Abt en aan de H.
Hiëronymus. Het eenzame en strenge leven trok hem aan en rond
360 ging hij, samen met enkele volgelingen, in een kluis wonen te
Ligugé bij Poitiers. De tijd van Martinus was een moeilijke tijd
voor de Kerk. Het Concilie van Nicea had in 325 het Arianisme
wel veroordeeld omdat het de Godheid van Christus loochende,
maar dat belette niet dat keizer Constantinus in 353 het Arianisme
wou opleggen in zijn rijk. Bisschop Hilarius werd verbannen en
Martinus zocht zijn ouders op in Hongarije. Zijn moeder zou zich
tot het Christendom bekeerd hebben, zijn vader evenwel niet.

Lang zou hij te Sabaria niet blijven, want ook daar kreeg hij
last met Arius' volgelingen. Hij zocht heil in Italië en vestigde zich
in een kluis op het eiland Gallinara, gelegen tussen Savona en
Genua. Als kort nadien de Romeinse keizer het Arianisme af-
zwoer, kreeg Martinus heimwee naar Poitiers en Hilarius, die
ondertussen teruggekeerd was uit ballingschap.

De faam van heiligheid, die zich van Ligugé verspreidde,
moet wel groot geweest zijn. Toen in 371 de bisschop van Tours
stierf, werd Martinus door de inwoners van deze stad tot hun bis-
schop gekozen. Wij mogen hierbij niet vergeten dat Poitiers en
Tours meer dan 100 km van elkaar verwijderd liggen. Maar de
bisschop-kluizenaar kon niet wennen aan de drukte van de stad,
evenmin aan de levenswijze en de praal van vele bisschoppen en
priesters. Hij zocht een eenzame plaats op in de buurt vim Tours
en vond die te Marrnoutier.. Daar woonde hij samen met een hon-
derdtalleerlingen in houten hutten en rotsholen. Of Martinus dik-
wijls zijn kluis verliet, weten we niet. Wel staat vast dat hij op visi-
tatie te Candes, een vijftig km ten westen van Tours, op 8 novem-
ber 397 overleed; op 11 november werd hij te Tours begraven. De
elfde november is ook zijn feestdag geworden.

Hoe is het mogelijk dat een dergelijk man zo populair gewor-
den is? Dat is en blijft voor ons een raadsel, een mysterie. Wij heb-
ben van Martmus geen enkel boek, in tegenstelling met bijvoor-
beeld een Augustinus, Hiëronymus of Hilarius. Hij heeft geen
orde gesticht zoals Benedictus honderd jaar later zou doen. Sulpi-
tius Severus en Gregorius van Tours schrijven hem tientallen mira-
kelen toe, waarover wij nu lezen met twijfels. Of zijn het wellicht
de latere Benedictijnen geweest die in hem een voorloper gezien
hebben?

Zoveel vragen die zonder afdoend antwoord blijven. Wel is
het een feit dat weinig boeken de Middeleeuwen door zo veelvul-
dig gelezen werden als deze van de zo pas vermelde Martinusbio-
grafen.
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Heeft Martinas ook aan ons nog een boodschap te brengen?

Wij wezen reeds op zijn anti-militaristische instelling. Wij kunnen
evenmin loochenen dat zijn leven beheerst werd door een geest
van gebed en stilte, door een grote soberheid en eenvoud. Dat zijn
menselijke en daarom reeds christelijke waarden, en die zijn van
alle tijden, ook van de onze.

Voordracht door Prof. Dr. M. Smeyers, K.U. Leuven.

Het gelovige volk heeft de eeuwen door de behoefte gevoeld
om voorstellingen te bezitten van de heiligen die door hen werden
vereerd en geliefd. Dit fenomeen verklaart de aanwezigheid in
onze kerken en musea van zovele diverse santen en santinnen. In
hun midden bekleedt Sint-Martinus wel een bevoorrechte plaats.
Reeds in de 5de eeuw werd zijn figuur en zijn leven door artiesten
in beeld gebracht, en dit was slechts het begin van een lange en
onafgebroken traditie. Hoewel de Martinusiconografie sedert de
17de eeuw zowel kwantitatief als kwalitatief een teruggang kende,
toch blijft de heilige zelfs op onze dagen sommigekunstenaars in-
spireren. Geografisch beschouwd treft men afbeeldingen van Mar-
tinus aan in de meeste West-Europese, en zelfs in een aantal Oost-
Europese landen, en dit in de meest gevarieerde kunsttakken. De
heilige werd geschilderd op muren, altaarstukken of devotietafere-
len. Men treft hem aan op gesculpteerde retabels of in losse beel-
den. Hij is uitgebeeld op gehistorieerde wandtapijten, gebrand-
schilderde ramen, liturgische gewaden of ivoren reliëfs, en werd
opgenomen in grotere ensembles, zoals kerkmeubelen of funeraire
monumenten. Martinus' beeltenis prijkt verder op kelken en
monstranzen, en op ander edelsmeedwerk van velerlei aard. Ze
werd aangebracht op kerk- en processievaandels, op klokken,
boekbanden, aardewerk en tinnen borden, op zegels van steden of
instellingen, op medailles, bedevaartstekens en zelfs munten.
Martinus ontbreekt niet op gevelstenen, huisdeuren en uithang-
borden, evenmin als op kentekens van de gilden en ambachten die
hem als patroon vereerden. De talrijke ex-voto's waarop hij is
afgebeeld herinneren aan door zijn voorspraak bekomen gunsten.
Een zeer gevarieerde Martinusiconografie treft men aan in ver-
luchte handschriften en speciaal de drukkunst heeft sedert de 16de
eeuw de beeltenis van de Heilige op grote schaal en in diverse vor-
men verspreid, zowel in liturgische of gebedenboeken, als op
devotieprentjes en bedevaartvaantjes.

Deze succesrijke beeldvoorstelling of iconografie was onge-
twijfeld het gevolg van de grote populariteit die Martinus van
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oudsher heeft gekend. Dadelijk na zijn dood in 397 werd hij door
de vox populi - de publieke opinie - als heilige erkend en vereerd.
Door zijn intense missioneringsarbeid in het vroegere Gallië zou
de herinnering aan hem op zeer vele plaatsen voortleven. Talrijke
kerken werden aan hem toegewijd, ofwel omdat men er van over-
tuigd was dat ze door Martinus waren gesticht, ofwel omwille van
diens grote faam als heilige. De menigvuldige mirakelen die hij tij-
dens zijn leven zou bedreven hebben of die na zijn dood door zijn
tussenkomst geschiedden, maakten hem tot een der grootste won-
derdoeners van het Westen. Zijn graf te Tours groeide reeds vroeg
uit tot een drukbezochte bedevaartplaats, die overigens gelegen
was langs een der pelgrimswegen naar Sint-Jacob van Compos-
tella. Van Tours uit werden relieken over de hele wereld ver-
spreid. De religieuze en culturele uitstraling van de Sint-
Martinusabdij, rond de tombe van de heilige ontstaan, heeft
bovendien sterk bijgedragen tot de verbreiding van diens roem.

Belangrijk voor zijn bekendheid was tevens het feit dat Marti-
nus reeds vroeg als patroon van Frankrijk en van het Franse
koningschap was uitgeroepen. Hij werd dus in ere gehouden op
hoog politiek niveau, maar de volkse devotie was hem even zeer
genegen. Om allerlei redenen die nauw verband hielden met zijn
deugden of met bepaalde feiten uit zijn leven, werden Martinus
vele patroonschappen toegekend. Soldaten, ruiters en reizigers
kozen hem als beschermer. Vele ambachten en gilden waren qem
toegewijd: kleermakers en wevers, wijngaardeniers en wijnverko-
pers. De bedelaars erkenden in hem een bijzonder patroon en zelfs
de felle drinkebroers meenden dat drinken te zijner eer minder
schadelijk of zondig was!

Zoals gezegd" een gevarieerde kerkelijke of volkse cultus
leidde tot een gevarieerde iconografie. Om het leven en de won-
derdaden van Sint-Martinus in beeld om te zetten beschikten de
kunstenaars over talrijke geschreven bronnen. De hoofdbron was
ongetwijfeld Martinus' levensbeschrijving door Sulpicius Severus.
Deze was een persoonlijke vriend van Martinus en stelde diens
vita nog gedeeitelijk tijdens diens leven op. Een exemplaar van
deze biografie was in de middeleeuwen praktisch in alle klooster-
bibliotheken aanwezig en het geschrift werd reeds vroeg in druk
gepubliceerd. Het vurmt overigens de basis voor alle latere levens- .
verhalen. Deze werden zowel opgesteld in proza als in versvorm
en dit tot ver in de middeleeuwen.

In de 5de eeuw dichtte Paulinus van Périgueux een Martinus-
biografie; in de 6de eeuw stelden Venantius Fortunatus, bisschop
van Poitiers, en de Frankische geschiedschrijver Gregorius van
Tours een vita op. Tot de biografen behoort verder de Karolingi-
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sche geleerde Alcuinus. Richerius, abt van Sint-Martinus te Metz,
schreef in de 12de eeuw een leven in dichtvorm en in dezelfde
periode poogde Guibert, monnik van Gembloers," een biografie

. samen te stellen op basis van precieze informatie die hij via reizen
of via briefwisseling had verworven. Een eeuw later bezorgde
Péan Gastineau, een kanunnik van de collegiale te Tours, een Vie
de Mgr. St. Martin, en wijdde de Italiaanse dominikaan Jacobus
de Voragine in zijn Gulden Legende een pittoresk hoofdstuk aan
het leven en de mirakelen van Martinus.

Het hoeft nauwelijks gezegd dat vele van deze geschriften
vaak blijk geven van een grote naïviteit. De oorspronkelijke vita
van Sulpicius Severus werd trouwens in de loop der eeuwen meer
en meer aangedikt met apocriefe legenden die rond de persoon en
de nagedachtenis van Martinus werden geweven. .Sommige
auteurs besteedden overigens bijzondere aandacht aan de mirake-
len die door de tussenkomst van de heilige geschiedden. In enkele
geschriften treft men trouwens niets anders aan dan de beschrij-
ving van posthume wonderen of van de gebeurtenissen in verband
met Martinus' relieken. . .

Reeds in 1496 werd te Tours een Franse biografie en mirakel-
geschiedenis in druk gepubliceerd die meerdere heruitgaven zou
kennen. In 1626 tenslotte deed de Jezuïet Rosweyde in zijn boek
De generale legende d~r heiligen een poging om de oudere levens-
beschrijvingen door een meer kritische aanpak uit te zuiveren.

De kunstenaars konden dus putten uit een resem geschriften
om Martinus' leven en reliekenhistorie in beeld om te zetten. Het
is wel nodig hierbij aan te stippen dat hun voorstellingen een
getrouwe weergave vormen van de hagiografische gegevens en dat
zij de in deze teksten opgesomde gegevens steeds als echt-gebeurd
hebben beschouwd. Het was niet hun taak - evenmin als het van
iconografisch standpunt uit de onze is - om over de historische
waarde van deze opstellen te. oordelen. '

De artiesten kozen aldus een aantal hoofdmomenten die niet
zelden met vele details werden in beeld gebracht. Dit gebeurde op
de eerste plaats in min of meer uitgebreide cyclussen waar, als in
een stripverhaal, de opeenvolgende episoden uit het leven en in
verband met de dood en de latere mirakelen van Sint-Martinus
werden voorgesteld. Men herkende er Martinus als jeugdig sol-
daat, waarbij vooral de gebeurtenis voor een der stadspoorten van
Amiens, waar hij zijn mantel deelde met een naakte bedelaar,
werd beklemtoond. Verder toonden de artiesten zijn verzaking
aan de krijgsdienst, zijn leven als asceet, zijn optreden als
kloosterstichter en zijn aanstelling als bisschop van Tours. V ~le
taferelen houden verband met zijn apostolaat en zijn missietoch-
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ten doorheen Gallië, en met de mira-kelen die hij hierbij bedreef:
zieken worden genezen, doden tot leven gewekt, wilde dieren
getemd en de hinderlagen van de demon ontmaskerd. Tenslotte
heeft men het stichtend levenseinde in diverse scènes uitgebeeld,
evenals de geschiedenis van zijn gebeente en van allerlei posthume
wonderen, zoals de redding van Tours ten tijde van de invallen
van de Noormannen. Sedert de baroktijd werd deze reeds uitge-
breide cyclus in Tridentijnse zin afgerond met de apotheose of
verheerlijking van Martinus.

De oudste doch thans verloren aaneensluitende reeks voor-
stellingen trof men reeds in de 5de eeuw aan de Tours zelf, in de
grafkerk van Sint-Martinus, Sedertdien werden talrijke cyclussen
gerealiseerd in de wandschilderkunst, op glasramen, o.m. in de
Franse kathedralen, op retabels, wandtapijten, liturgisch bor-
duurwerk of in handschriften en gedrukte werken. Om ons te
beperken tot onze gewesten verwijzen we bij manier van voor-
beeld naar retabelluiken van Barend van Orley, naar de zijpanelen
van de triptiek met de Zeven Smarten van Maria, door Pieter
Aertsen geschilderd voor de St. Leonarduskerk te Zoutleeuw, en
naar een reeks schilderijen door Frans Pourbus de Oude vervaar-
digd voor de voormalige Sint-Martmusabdij te Doornik. Een
geborduurd altaarvoorhangsel met niet minder dan 19 onderwer-
pen werd in de tweede helft der 14de eeuw vervaardigd in een
Luiks atelier voor de Sint-Martmuskerk in die stad. Dit stuk is van
kapitale betekenis voor de iconografie van de heilige, o.m.
omwille van zijn artistieke waarde enwegens de aanwezigheid van
enkele minder voorkomende thema's. Een nog uitgebreider cyclus
- 24 taferelen - werd in de 16de eeuw geborduurd op twee dalma-
tieken, bewaard in de Sint-Martmuskerk te Kortrijk. Signaleren
we tenslotte dat nog in 1905 in het koor der Sint-Martinuskerk te
Luik begonnen werd met een uitgebreide reeks wandschilderin-
gen, gewijd aan de kerkpatroon.

Het hoeft geen betoog dat, op de tweede plaats, verscheidene
gebeurtenissen uit Martinus' leven ook in afzonderlijke, dus niet
tot een reeks behorende taferelen werden in beeld gebracht. Hier-
bij plaatsten de artiesten dus één bepaald feit op de voorgrond.
Enkele voorbeelden hiervan treft men aan in deze kerk. Zowel
qua kwaliteit al wat de hoeveelheid betreft heeft het verhaal van
de manteldeling het meest succes gekend. Het gold immers als een
uniek voorbeeld van christelijke Caritas en het thema werd daar-
om ook wel "de liefdadigheid van Sint-Martinus" genoemd. Het
onderwerp kwam reeds in de 5de eeuw voor te Tours. Het deed
later zijn intrede in de monumentale beeldhouwkunst, en nader-
hand vindt men het terug in alle kunsttakken, veelvuldig in Frank-
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rijk en de Nederlanden, minder in Duitsland. Martinus is hier
gewoonlijk te paard voorgesteld, gekleed als legioensoldaat. Hij
keert zich om naar de soms verminkte bedelaar. Nu eens houwt
Martinus met zijn zwaard een stuk van zijn mantel, dan weer
overhandigt hij het afgekapte manteldeel aan de stumperd. Het
gegeven heeft vele schilders en beeldhouwers in de Zuidelijke
Nederlanden geïnspireerd. Meest bekend is zonder twijfel het
werk van Anton van Dyck te Zaventem dat waarschijnlijk terug-
gaat op een olieverfschets van Rubens. Op de tentoonstelling
prijkt een zilveren ex voto , met voorstelling van de manteldeling,
in 1755 door de Aalstenaars geschonken aan de Sint-
Martinuskerk van Halle. Blijkbaar hebben deze stedelingen zich
toen gewend tot een concurrent en hebben ze om een of andere
reden Martinus van Halle boven deze van Aalst verkozen!
Bijzondere aandacht op deze expositie verdient een albasten Mar-
tinusbeeld, afkomstig uit het sacramentenretabel dat Jan Mone,
beeldsnijder van Karel V, in 1533 vervaardigd heeft voor de kerk
van Halle. De heilige verschijnt hier als een elegante militair die
met gracieuze gebaren het zwaard hanteert.

De liefdadigheid van Sint-Martin us heeft ook artiesten aan-
gesproken als H.Bosch en P.Bruegel de Oude. Hun werk is niet
bewaard, maar reflecten ervan vinden we terug in een prent van
H. Cock. De manteldeling is hier met zeer veel fantasie en met
allerlei apocriefe elementen weergegeven, zoals de groep bedelaars
die hardnekkig om het bezit van de mantel vecht. Pieter Balten,
mogelijk voortgaande op Bruegel, schilderde eveneens een verbas-
terde versie. Hij alludeert op het folkloristisch gebruik van het
drinken van de Sint-Martinuswijn, door een groep bedelaars bij
een bacchanale slemppartij uit te beelden. Martinus is hierbij aan-
wezig doch de heilige schijnt de woelige massa de rug toe te keren
en uit het schilderij weg te vluchten.

Martinus verschijnt in de iconografie tenslotte onder de vorm
van afzonderlijke, geïsoleerde figuren, d.w.z. zonder relatie met
een concreet historisch feit. Hij onderscheidt zich dan door middel
van attributen, d.w.z. van tekens of symbolen die verwijzen naar
gebeurtenissen uit zijn leven, naar legenden en mirakels of die hun
oorsprong vonden in de volksdevotie.

Gewoonlijk is de heilige, bij dergelijke alleenstaande beelte-
nissen, uitgebeeld als bisschop, voorzien van een kazuifel of koor-
kap en met een mijter op het hoofd. Op zijn bisschoppelijke waar-
digheid duidt tevens de kromstaf. Een ander attribuut is een boek,
dat verwijst naar zijn taak "als zieleherder en missionaris. Soms,
o.m. in de Duitse kunst, draagt Martmus een kerkmodel in de
hand waardoor speciaal zijn tussenkomst bij stichtingen van ker-
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ken wordt beklemtoond.
Verwijzend naar de mantellegende verschijnt als volgend

attribuut een staande of zittende bedelaar aan Martinus' voeten.
Ofwel reikt de heilige hem een tunika aan, ofwel schenkt hij hem
een geldstuk. Eigenaardig is wel dat dit laatste iconografisch
motief niet teruggaat op een literaire bron doch geïnspireerd werd
door de manteldeling. We stellen overigens vast dat Martinus in
enkele gevallen met een geldbeurs in-de hand wordt voorgesteld,
o.m. op het monumentale beeld dat L. Delvaux in 1753 voor de
abdij van Affligem heeft uitgevoerd.

In Beieren en Oostenrijk is Martinus in de late middeleeuwen
voorzien van een beker of een gans. Het eerste attribuut wordt
door sommigen in verband gebracht met zijn patroonschap over
de wijnbouwers. De gans is zeker niet ontleend aan de hagiografi-
sche bronnen doch zou in ~elatie staan met het volksgebruik om
op het feest van de heilige de zg. Sint-Martinusgans te eten, een
fenomeen dat zou in relatie-staan met het wegtrekken der ganzen
bij het begin van de winter, of met het openen van de jacht op de
wilde gans.

*),.... *

Uit dit overzicht blijkt dat een goed gekende en rijk met won-
derdaden gestoffeerde levensloop, evenals een intense verering en
cultus, heeft bijgedragen tot het ontstaan van een gevarieerde
beeldvoorstelling van Sint-Martinus. Elke eeuw heeft hem uitge-
beeld in kunstwerken, gesigneerd door zovele schilders, beeldhou-
wers en andere kunstenaars.

De in tijd en ruimte wijd verbreide iconografie bewijst hoe-
zeer deze heilige, naar het woord van Gregorius van Tours, de
eeuwen door een beschermheilige voor de gehele christelijke
wereld is geweest.

Deze aan hem gewijde tentoonstelling heeft o.i. een dubbele
betekenis:
Primo: de kloof tussen heden en verleden wordt steeds groter.
Cultuurwaarden die eeuwenlang onontbeerlijk waren' voor de
gemeenschap, verschijnen steeds meer en meer als vreemd aan de
jongere generaties. Vaak, en meer dan we vermoeden, wordt zelfs
aangestuurd op de likwidatie van ons cultureel erfgoed. Daar
tegen ingaand wordt op deze expositie teruggekeken naar het ver-
leden. Ze toont ons een brok geschiedenis van het religieuze
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gevoel, van de kerkelijke en volkse devotie, een brok geschiedenis
van mensen die via een 'beeltenis, als middel om over de grenzen
van de tijd heen te dialogeren. tot Sint-Martinus gingen met hun
twijfels, met hun pijn, met hun dankbaarheid; de geschiedenis van
mensen voor wie Sint-Märtinus ooit dé onvervangbare was.
Secundo: sedert enkele decennia wordt in de kerkbouw en de ker-
kelijke kunst gereageerd tegen het monumentale en triomfalisti-
sche van weleer. Men geeft de voorkeur aan het alledaagse, het
zakelijke, zelfs aan het armzalige, en dit vaak uit hoofde van een
verkeerd begrepen evangelische armoede. En mèt de beeldenstorm
na Vaticanum 11werd ook dikwijls het sacrale uit vele bedehuizen
gebannen.

De kunstwerken op deze tentoonstelling getuigen niet alleen
van de verbeeldingskracht en het talent van vele artiesten; maar' ze
vertegenwoordigen ook een stuk geschiedenis van de religieuze
kunst. Ze leren ons - opnieuw en dringend - respect te hebben
voor de oude kerkelijke kunst; ze insisteren er tevens op dat het
hoog tijd wordt weerop de hand te reiken aan de artiesten van
deze tijd, opdat ze weer, als in een ver verleden, hun beste krach-
ten zouden wijden aan de luister van Gods huis; tenslotte, en meer
in het algemeen, pleiten ze voor het herwinnen van een sacrale
dimensie in de bouwen versiering van kerken, in de religieuze
zang en muziek.

Contact met het verleden, contact met de gewijde kunst: in
deze beide punten vindt deze expositie haar verantwoording, haar
aantrekkingskracht, en - ik durf zelfs zeggen - haar onmisbaar-
heid.

Toespraak door Karel Baert, stadsarchivaris.
Het vijfde eeuwfeest vim de aanvang van de bouw van de col-

legiale Sint-Martinuskerk mocht niet onopgemerkt voorbijgaan.
Dit merkwaardig gebouw, waarop elke Aalstenaar met recht

fier gaat, weerspiegelt niet alleen het religieus leven van talrijke
generaties die ons voorgingen, maar ook de culturele en economi-
sche bedrijvigheid van onze stad in de voorbije eeuwen.

1480 kan met vrij grote zekerheid als aanvangsdatum weer-
houden worden, dankzij enkele archivalische vermeldingen die
voorkomen in de Aalsterse stadsrekeningen.

Het gebouw werd in vier bouwfazen gerealiseerd van 1480
tot 1664 met onderbrekingen, zoals .o.m, zeer duideljk blijkt uit
de toeristisch-educatieve folder die door de V. V.V. De Dender-
streek voor deze gelegenheid voor een zeer ruim publiek werd uit-
gegeven. De grootsheid van het opzet die ons nu wellicht verbaast,
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dient bekeken in een 15de eeuwse kontekst. Aalst was toen de
hoofdstad van het Lànd van Aalst, een kasselrij die niet minder
dan 172 gemeenten omvatte en waarvan de grenzen zich tot de
poorten van Gent uitstrekten. Voeg daarbij de economische
voorspoed van de stad in het laatste kwart der 15de eeuw, de
bevolkingstoename, de ware bouwkoorts van deze periode
gepaard aan een zeer intens religieus leven, en men heeft een
afdoende verklaring voor het initiatief tot de bouw van dergelijk
monument.

Maar zoals wel eens meer gebeurd is te Aalst, zou uiteindelijk
dit groots projekt boven de geldmiddelen van de stad uitgroeien en
werd de kerk nooit volledig afgewerkt. Voor wat echter uitge-
voerd werd en wat we allemaal vandaag nog kunnen bekijken,
heeft elkeen, ook specialisten en kunstgeleerden de grootste appre-
ciatie. Komt hierbij nog de vaststelling dat de Sint-Martinuskerk
de enige parochiekerk was te Aalst tot het midden der 19de eeuw
en U kent Mevrouwen, Mijne Heren, zovele goede redenen voor
het Dirk Martenscomité, Kerkraad en Parochie van Sint-Martinus
om dit vijfde eeuwfeest van de aanvang van de bouw passende
luister bij te zetten met een hele reeks manifestaties.

Voorop hierbij staat een tentoonstelling met dubbel thema,
enerzijds kerkschat en iconografie van het kerkgebouw, ander-
zijds een beeld in al zijn facetten van de H.Martinus patroon van
de stad Aalst en van de kerk. Voor de inhoud ervan verwijs ik
naar de begeleidende catalogus, waarin alle tentoongestelde voor-
werpen een wetenschappelijke beschrijving kregen en met passend
fotografisch materiaal werden verlucht.

Of we in ons dubbel opzet om een koherent totaalbeeld op te
hangen, geslaagd zijn, laat ik aan het oordeel over hen die rustig
en kritisch de catalogus doornemen en een bezoek brengen aan de
tentoonstelling in het Stedelijk Museum, Oud-Hospitaal.

Een woord van dank aan het Stadsbestuur van Aalst, het Pro-
vinciebestuur van Oost-Vlaanderen, het Koninklijk Instituut voor
het Kunstpatrimonium en de V.Z.W. Nationale Herdenkingsfees-
ten 1980. .

Verder danken we de musea, archieven, kerkfabrieken en pri-
vate personen voor het uitlenen van één of meerdere stukken uit
hun patrimonium. Zonder hun begripvol medewerken was deze
tentoonstelling onmogelijk geweest, waarbij we nog moeten aans-
tippen dat spijtig genoeg een aantal eerste rangstukken ontbreken,
die om diverse en meestal.begrijpelijke redenen overigens, niet in
bruikleen gegeven konden worden.

Graag drukken we ook onze oprechte dank uit tegenover
Prof. Dr. M. Smeyers die zo bereidwillig was in een beperkte tijd-
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Ruiterbeeld
Leuven (?) ca. 1510-'20 eikehout

O.-L.-Vrouw - Tielt

De kloostergang van het Museum "Oud Hospitaal"
ti jdens de tentoonstelling.
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spanne de catalogus-te voorzien van een degelijke wetenschappe-
lijke inleiding over de iconografie van de H.Martinus van Tours.
Ook danken we Professor Smeyers voor zijn aanwezigheid en des-
kundige toespraak van deze avond.

Dank ook aan de kerkfabriek en geestelijkheid van Sint-
Martinus voor de prettige samenwerking en bovenal aan Z.E.H.
Deken De Vos, voor zijn aanstekelijk dynamisme en niet aflatende
interesse en bekommernis voor de goede afloop van de viering.

Last but not least richten we een woord van dank aan de
vrienden van het Dirk Martenscomité en de vele medewerkers die
hielpen bij de materiële verwezenlijking en opstelling van de ten-
toonstelling, aan hen die onder leiding van stadssecretaris Chr.
Willems zorgden voor een muzikale omlijsting van de bovenste
plank zowel qua inhoud als qua presentatie, en aan hen die de
rondleidingen zullen verzorgen tijdens de tentoonstellingsperiode,
waarbij zeer grote aandacht zal besteed worden aan een deskun-
dige begeleiding van de schoolgaande jeugd die de tentoonstelling
in klasverband zullen bezoeken.

Rest me de bijzonder aangename taak een welgemeend
woord van dank uit te spreken aan het adres van onze charmante
vriend Luc Robijns. Volgende week wordt een veertiende boek-
deel van de "Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost-
Vlaanderen" aan het publiek voorgesteld, dat gewijd is aan de
kunstwerken van de Sint-Martinuskerk van Aalst. Dit feit alleen
reeds toont aan dat Luc de geschikte man op de juiste plaats was
om als vormgever en mede uitvoerder van het herdenkingsprojekt
te fungeren. We hopen dat zijn kennis van, en interesse voor onze
Sint-Martinuskerk moge bekroond worden met het tweede deel
van de inventaris van de rijke kunstschat van de kerk, die meer
specifiek nog de kulrusobjecten zal bevatten. Een derde band zal
gewijd zijn aan een integrale bouwgeschiedenis en de synthese van
de evolutie van het meubilair.

Mogen allen tenslotte die ons bij het welslagen van de ten-
toonstelling hielpen en aanmoedigden, hierbij een blijk vinden van
onze welgemeende erkentelijkheid.

VOORSTELLING VAN DE INVENTARIS OVER DE KUNST-
WERKEN VAN DE SINT-MARTINUSKERK, 13 NOVEMBER
1980, TROUWZAAL STADHUIS AALST.

Toespraak door de Heer Gedeputeerde E. De Cuyper,
Andermaal valt mij de eer te beurt in deze stad een plechtig- _

heid te mogen inleiden, thans in dit bijzonder fraaie kader van het
stadhuis, het voormalige landhuis van de kasseIrij Aalst.-
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Voor het bereidwillig ter beschikking stellen van deze zaal en het
gastvrije onthaal dat OQS hier te beurt valt, dank ik zeer oprecht
het College van Burgemeester en Schepenen van Aalst.

Thans wordt U een boek voorgesteld waar Aalst als kunst-
stad bijzonder nauw bij betrokken is. Het is gewijd aan de inven-
tarisatie van de uitrusting van de Sint-Martinuskerk alhier.
Het tijdstip waarop we dit werk kunnen voorstellen, is bijzonder
gelukkig te noemen. De stad Aalst viert immers feest, want 500
jaar geleden werd een aanvang gemaakt met de bouw van haar
Sint-Martinuskerk. Het is van dit prachtig en indrukwekkend
gebouw dat thans een eerste gedeelte van de inventaris voorligt.
Met bijzonder genoegen kunnen we ons dan ook bij deze viering
aansluiten en wij menen zelfs te mogen zeggen dat dit boek een
speciale plaats verdient in het geheel van de herdenkingsrnanifes-
taties.

-Dit boekdeel is het veertiende -in de reeks inventarissen van
het Kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, uitgegeven door de
Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van Oost-
Vlaanderen.
Reeds in 1953 begon de provinciale overheid met de wetenschap-
pelijke inventarisatie van het Oostvlaamse kunstpatrimonium. De,
bedoeling van deze opdracht blijft nog steeds dezelfde: het kultu-
reel erfgoed van de provincie vastleggen, bestuderen, kenbaar
maken en het behoud ervan helpen verzekeren.
Tot nog toe werd het kunstpatrimonium van een drietal kerken,
beschreven: de Sint-Baafskathedraal en de Sint-Niklaaskerk te
Gent, en de Onze-Lieve- Vrouwkerk te Pamele-Oudenaarde.
Tevens kwamen twee steden (Dendermonde en Temse) en twee
Oostvlaamse kantons (Kaprijke en Sint-Maria-Horebeke) aan
bod. In totaal verschenen aldus tien boekdelen, die van een voor-
treffelijk wetenschappelijk niveau zijn en rijkelijk van illustraties
werden voorzien. I:
Ook de inventarissen van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Ninove en
van de vier noordelijke deelgemeenten van Beveren-Waas zijn
persklaar en verschijnen binnenkort. Van een volledige beschrij-
vende inventaris van de huidige en vroegere stad- en gemeentehui-
zen van de gehele provincie, wordt momenteel werk gemaakt.
Zodoende wordt ook aandacht geschonken aan de profane archi-
tektuur van de provincie.
Er wordt immers naar gestreefd om de inventarisatie van het
Oostvlaams kunstpatrimoniuïp-pver heel het gebied te spreiden,
waarbij het niet steeds gemakkelijk is prioriteiten vast te leggen.
De volledige inventarisatie van het Oostvlaams kultuurpatrimo-
nium vergt nog jarenlang werk van talrijke wetenschappelijke
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medewerkers.
De inventaris vän de Sint-Martinuskerk te Aalst wordt wel,

met de drie voorziene banden, een omvangrijke aangelegenheid.
De oorzaak hiervan is vooral gelegen in het bijzonder komplekse
karakter van deze kerk, die tot het midden der negentiende eeuw
de enige parochiekerk van een niet onbelangrijke stedelijke
gemeenschap was.
Ze bevat niet alleen alle gilde-altaren van de stad, maar bovendien
was ze ook tot op het einde der achttiende eeuw een kapittelkerk.
Het meubilair getuigt dan ook van een bijzonder merkwaardige
diversiteit, zowel in artistieke waarde van de objekten, als wat de
stijl en de ontstaansdata betreft,
Dat de studie van de Sint-Martinuskerk te Aalst grondig werd
aangepakt kan ons alleen maar verheugen. Zoals reeds gezegd, zal
de inventaris drie boekdelen in beslag nemen.
De eerste band, die het laatst zal verschijnen, brengt het studiege-
deelte en wil een syntese geven van wat was en is. De tweede band,
die thans voorligt, bevat de inventaris van de monumentale uitrus-
ting, het meubilair, de beelden en de schilderijen van de kerk. De
derde band, die over enkele maanden van de pers zal komen, is
een inventaris van de kultusobjekten, het textiel en de grafmonu-
menten, en. zal eveneens de bibliografie en de registers op de
tweede en derde band bevatten.
Deze opdeling in 3 banden was niet alleen om druktechnische
redenen nodig. De splitsing van het inventarisgedeelte, en vooral
de publikatie van het eerste gedeelte' op dit tijdstip, werd ingege-
ven door de bekommernis om, ter gelegenheid van de viering 500
jaar Sint-Martinuskerk te Aalst, de aandacht van een breed
publiek te vestigen op de voorwerpen die in deze tweede band
worden beschreven.

Aan deze publikatie ging een grondige voorbereidende studie
vooraf. Niet alleen werden alle archiefbronnen en publikaties met
betrekking tot de kerk bestudeerd, en werden alle stukken ter
plaatse nauwkeurig bekeken en beschreven, tevens werd ruim
aandacht besteed aan de evolutie van het meubilair, waarvan de
neerslag hoofdzakelijk in de eerste band zal worden gepubliceerd.
De auteur heeft getracht de zeer omvangrijke verzameling van het
roerend kerkelijk patrimonium in een wetenschappelijke inventa-
ris vast te leggen. Hierbij werden geen chronologische beperkin-
gen gesteld. Als schema werd de beproefde indeling van de vroe-
gere inventarissen, voornamelijk die van Pamele II, gevolgd. Bij
het struktureren werd uitgegaan van het objekt zelf en in mindere
mate van de matenalen. Binnen de afzondelijke rubrieken werd
een chronologische volgorde nagestreefd.
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Een referentieplan geeft duidelijk de verschillende kapellen, alta-
ren en belangrijke meubelen aan, zodat de voorwerpen gemakke-
lijk in de kerk kunnen worden gesitueerd.
Gezien de diverse funkties waaraan dit kerkgebouw diende te
beantwoorden, bevat de inboedel voorwerpen van zeer verschil-
lende waarde. Getracht werd een zo volledig mogelijke inventaris·
op te stellen, verantwoord door archivalia en met vermelding van
Üteratuur waar mogelijk. De archivalia zullen later afzonderlijk
worden gepubliceerd.
Uit deze werkwijze blijkt duidelijk de evolutie van het kerkge-
bouwen ze biedt tevens de mogelijkheid een syntese te maken van
de opeenvolgende perioden van de geschiedenis van deze kerk, dit
in korrelatie tot de gemeenschap waarvan ze een levende getuige
IS.

Dat Luc Robijns met de uitwerking van deze inventaris werd
belast was geen toeval. Zijn opdracht had voor de provincie
immers het voordeel dat hij reeds jaren met de. materie bezig was.
Reeds in 1972 maakte hij een studie over de sacramentstoren, die
in deze publikatie werd verwerkt. Hij behaalde zijn licentie kunst-
geschiedenis in 1976 met een verhandelingen, geleid door Prof.
Dr. J.K. Steppe en gewijd aan het koormeubilair van de kerk. Met
een bewerking van een gedeelte van deze licentiaatsverhandeling,
verwierf hij de provinciale prijs voor kunstgeschiedenis.
Intussen specializeerde hij zich in de monumentenzorg en
behaalde na twee jaar studie het postgraduaat Monumentenzorg
en Restauratie aan het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst
en Stede bouw te Antwerpen, waar hij tot een eerste lichting afge-
studeerden behoorde.
Midden 1978 werd hij aangesteld door de Bestendige Deputatie in
de Dienst Kunstparrimonium en o.m. belast met de opdracht de
inventaris van de Aalsterse Sint-Martmuskerk verder uit te wer-
ken.

In naam van de Bestendige Deputatie wens ik de auteur van
harte geluk met deze publikatie.
Wij danken ook de medewerkers van de Dienst Kunstpatrimo-
nium voor hun aandeel in de verwezenlijking ervan: op de eerste
plaats de Kultureel Advizeur, Dr. P. Huys, die over dit werk de
supervisie had, en verder de heren Charles Vanderhaeghen en
Johan Bracke.
Voor hun waardevolle medewerking vermelden wij eveneens
Z.E.H. Constant De Vos, pastoor-deken van de Sint-
Martinuskerk, zijn medepastoors en kerkpersoneel. Ten slotte
ook Fredy De Schryver, licentiaat Germaanse filologie, die al de
teksten en drukproeven zeer nauwgezet nalas en de heer Leon Pin-
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noo, die met zijn fotografisch vakmanschap bijstand verleende.

De Bestendige Deputatie is ervan overtuigd dat de inventaris
van de Sint-Martinuskerk te Aalst een belangrijke bijdrage vormt
tot de kennis van de kultuurschat die ze bevat. De strijd voor het
behoud van ons kultureel erfgoed wordt erdoor voortgezet en de
kennis ervan uitgediept en breder verspreid.

Toespraak door Dhr. H. Roels, Schepen van Onderwijs, Cultuur
en Toerisme van de stad Aalst.

Als schepen van Cultuur van de stad Aalst wens ik mijn
erkentelijkheid en dank te betuigen aan de heer Gedeputeerde,
hier aanwezig, alsmede aan de heren leden van de Bestendige
Deputatie van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen, omdat
ze het initiatief hebben genomen een wetenschappelijke inventaris
van de Sint-Martinuskerk van Aalst te laten opmaken, initiatief
waarvan wij vanavond een eerste resultaat met heel veel genoegen
mogen begroeten.

Tevens ben ik, mede als voorzitter van het Dirk Martensco-
mité dat de herdenking SOO jaar Sint-Martinuskerk organiseert
met de medewerking van de Kerkraad en parochie van Sint-
Martinus en het Stadsbestuur van Aalst, bijzonder gelukkig dat de
voorstelling van dit boek op dit tijdstip mag geschieden, zodat ze
kan kaderen in de grootse vieringsplechtigheden die in deze stad
plaatsvinden. Hierdoor wordt het Provinciebestuur van Oost-
Vlaanderen medeorganisator van deze viering.

Ik hoop dat deze inventaris, die met vakkundige zorg werd
uitgewerkt en gepresenteerd, grote weerklank moge vinden en de
belangstelling moge krijgen die hij verdient.

Zeer welgemeend feliciteer ik dan ook de auteur en alle mede-
werkers met het bereikte resultaat. Bovendien wil ik nog eens
extra vermelden dat de heer Luc Robijns, samen met onze stadsar-
chivaris Karel Baert, aan de basi-s ligt van de viering die rond de
SOO-jarige Sint-Martinuskerk wordt gehouden.

Het mag dan als een hoge vorm van kunstbeleving gelden
wanneer men zich bewust kan worden van het estetische in zijn
eigen omgeving. Rechtmatige trots voel ik dan ook voor het aan-
deel dat Aalst als kunststad heeft gehad in het artistiek leven van
ons verleden. Deze publicatie, evenals het geheel van de viering
rond de jarige kerk, zijn daar sprekende bewijzen van.
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HET PAROCHIALE LEVEN, VROEGER EN NU.

Tentoonstelling in de Sint-Martinuskerk, van 14 tot 22 december
1980.
Een verslag door Clemens Uyttersprot.

Van 14 tot 22 november vond in de kooromgang van de kerk
een beperkte tentoonstelling plaats: het parochiaal leven vroeger
en nu.

Een oproep gedaan tot de parochianen vond gunstige weer-
klank. De tentoonstelling zelf, hoewel bescheiden van opvatting,
mocht zich verheugen in een verblijdend sukses.

"De parochie vroeger" - dit is van ± het einde van de XIXe
eeuw tot aan het Concilie - kon ingedeeld worden in vier afdelin-
gen: de volksdevotie, de parochiale gebouwen, de geestelijkheid
en de nog bestaande Konfrerieën en Genootschappen die de feest-
dag van hun patroonheilige vieren.

De eerste toonkasten werden voorbehouden aan de volksde-
votie. Talrijke foto's toonden ons de kerkelijke plechtigheden die
vroeger werden gehouden ter gelegenheid van Witte Donderdag,
het feest van het H.Hart en de grote processie. Er waren afbeel-
dingen van het rijk versierde hoogaltaar gedurende de Mei- en
Junimaanden. Er waren de processiegroepen, de mannelijke en
vrouwelijke zangkoren met de organisten Volckaert en Mores, de
bonden van het H.Hart, de Burgersjeugd, de K.A.J. en de
V.K.A.J., de Kongregaties, de Scouts, enz. Verder een verzame-
ling van liederteksten die door de massa werden gezongen, herin-
neringen aan de viering van de H.Joannes Nepornucemus en Cor-
nelius. Belangstelling ging hier vooral naar een oude prentkaart in
1901 uitgegeven ter gelegenheid van een Tridium ter ere van de H.
Jean Baptiste de la Salle; ze toonde ons een met veel draperijen
behangen en rijk versierd hoogkoor waaruit het groot protiek met
schilderij van Godfried Maes (1649-1700) slechts een paar maan-
den voordien waren verwijderd. Hier werd ook de aandacht
gevestigd op de Diocesane Bedevaarten naar Lourdes, werk dat in
1920 te Aalst werd gesticht en slechts 2 jaar later naar Gent zou
geleid worden. Hoofdbrok vormden hier de "Brankardiers van
Aalst" vertegenwoordigd door een boeiend verslagboek en andere
dokumentatie o.a. zeldzame eretekens en een uitzonderlijk mooie
vlag. Ook was er een volledige reeks programma's van de "Geeste-
lijke Voordrachten", vastensermoenen die van 1932 tot 1939 op
vrijdagavond in de kerk w.erden gehouden en die zich in een
geweldige belangstelling mochten verheugen (tot 1400 aanwezi-
gen!). Met een felicitatiebrief van Mgr. Honoré Coppieters (Over-
mere 30/3/1874 - Gent 20/12/1947) bisschop van Gent en oud-
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deken van Aalst.
Het tweede gedeelte betrof de parochiale gebouwen met als

eerste toonkast herinneringen aan de reusachtige brand van 29
maart 1947 waarbij niet alleen het dak volledig werd verwoest
maar ook de zuiderzijgevel zwaar werd gehavend. Een uitgelezen
reeks foto's toonde dit dramatisch gebeuren, evenals talrijke
persknipsels uit verschillende dag- en weekbladen. Als curiosa
troffen hier een stuk brons uit de grote bromklok Martinus, in
1736 gegoten door DuMery uit Brugge, en een gesmede nagel van
± 30 cm. lengte uit een van de eiken balken waaruit het gebinte
was samengesteld.

Er waren tevens herinneringen aan het in de vijftiger jaren
verdwenen begijnhof met het laatst overgebleven begijntje Con-
stance Van Wesemael (Iddergem 26/11 / 1881 Aalst
15/1/1954).

De school van de zusters van Sint- Vincentius (Geraardsberg-
sestraat) werd opgericht door deken De Blieck in 1879, maar de
grote beschermvrouw was gravin Isabella Liénart- Van den
Broucke (Aalst 15/5/1846 - 17/5/1913). Weer aan de hand van
vele foto's werd de geschiedenis van de instelling voor ogen
gebracht. Het portret van de zusters Albanie en Cornelie, die meer
dan vijftig jaar de kleuters begeleidden, riep bij tal van bezoekers
jeugdherinneringen op.

De Sint-Camielschool kwam later - genaamd naar de stichter
graaf Camiel Liénart (Aalst 9/2/1873 -18/8/1923) en was even-
eens vertegenwoordigd met-tal van foto's en bovendien een uitge-
breide dokumentatie schoolrapporten, ere-kaarten enz... En
natuurlijk ontbrak "De Schoolstrijd" niet, het emotioneel geladen
boek van E.H. Van Heuverswyn (Nazaret 28/11/1859 - Aalst
9/4/1958). die gedurende meer dan 60 jaar leraar en bestuurder
was van de instelling en deze destijds tot hoge bloei wist te bren-
gen.

Van de geestelijkheid kregen we eerst de portretten van de
kanunniken pastoor-deken:
Petrus De Hert (Aalst 19/12/1771 - 15/10/1851)
Karel De Blieck (Zomergem 11/3/1814 - Aalst 14/12/1889)
Alois Raemdonck (Temse 13/5/1843 - Aalst 5/3/1901)
jozef Van Doren (Mater 27/6/1857 - Buggenhout 15/9/1903)
Vital Roelandts (Sint-Niklaas 10/1/1850 - Belsele 21/8/1930)
Rene Coppens (Denderhoutem 7/2/1878 - Aalst 25/1/1929)
jozef Reynaert (Sint-Niklaas 1/3/1873 - Aalst 20/8/1949)
jozef De Cock (Lebbeke 20/11/1979 - Aalst 20/3/1966)
stuk voor stuk allemaal merkwaardige persoonlijkheden. Verder
een reeks doodsprentjes van priesters die in de loop van hun leven
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een periode op Sint-Martinus hadden doorgebracht.
Een afzonderlijke toonkast was voorbehouden aan de

gedrukte werken van Z.E.H.Reynaert, een zeer vruchtbaar schrij-
ver .van geestelijke werken, met nadruk op wat. hij over zijn kerk
zelf had geschreven:

De Sint- Martenskerk van Aalst (1941)
De Oude Broederschappen van de kerk van den H.Martinus
te Aalst (1942)
De Kerk van den H.Martinus te Aalst - Derde Stu-
die - (1948)
Als blikvanger werd ook Adolf Daens (Aalst 18/12/1839

-14/6/1907) er bij betrokken. Waren tentoongesteld, benevens
zijn portret, zijn doop- en overlijdensakte in de registers van de
Sint-Martinuskerk en het gedachtenisprentje uitgereikt bij zijn
Ere-mis. Met daarnaast, als schrijnend tijdsdokument, de aan-
kondiging van de jaarlijkse omhaling in de kerk voor de kleding
van de arme plechtige kommunikanten.

Verder werd herinnerd aan het gouden priesterjubileum van
Z.E.H. Jozef De Cock op 5 mei 1957 en wees een reeks foto's
naar de klokkenwijding op 16/3/1958 door Mgr.Calewaert
(Deinze 17/10/1893 - Gent 27/12/1963) met de alsdan uitge-
voerde klokkenkantate op tekst van Gery Helderenberg
(Nieuwkerken-Waas 18/1/1891 - Lede 9/12/1979) en muziek
van Renaat Mores. .

Van het Konfrerieën- en Verenigingsleven waarbij de Sint-
Martinuskerk zo. nauw betsokken was, blijft niet zo veel meer
recht staan.

Noteren wij allereerst de Konfrerie van de H.Nikolaas (win-
keliers) met een drietal merkwaardige verslagboeken en portretten
van voorzitters. Verder dokumentatie en de brochuren van Petrus
van Nuffel (Aalst 10/7 /1871 - 10/8/1939) en Frits Courteaux en
Renaat Van der Linden handelend over de kapel en het altaar van
de schutsheilige.

Kwamen dan de nakomelingen van de Zouaven met portret-
ten en doodsprentjes en de uitgave "Pro Petri Sede" waarin opge-
nomen de namen van al deze die de paus hebben gediend tussen
1860 en 1870. Met daarbij het vaandel in gouddraad in 1871 ver-
vaardigd door de Broeders van Maria in de Ridderstraat.

Merkwaardig was de bijdrage van de Konfrerie en de Ere-
wacht van O.L.V. ter Druiven. Als een uitnodiging kwam het
miniatuurkapelleken dat vroeger in de processie werd rondgedra-
gen en dat werd beschilderd door de verdienstelijke Cyriel Paepe
(Lede 27/3/1886 - Aalst 7/11 /1963) - Verder de standaard van
de Erewacht en twee toonkasten met praktisch alles wat over de
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Kapel in druk verscheen: werken van Petrus Van Nuffel en Fr.De
Vleeschouwer (Erpe 22/12/1910 - Appelterre 9/12/1958). Hier-
bij als blikvanger het "Kort Omstandig Verhael" van P.De Sutter
(Sint-Niklaas 2917/1828 - Nieuwenhove 4/11/1880) verschenen
in 1863 met verzorgd titelblad en 8 uitslaande gravuren, beelden
uit.de jubelstoet, van de hand van graveerder J aak Van den Bos-
sche (Aalst 27/2/1816 - 7/12/1885). Verder een reeks prent-
kaarten van de ommegang van 1913 - het mysteriespel "De
Hemelkoningin" van pater Evarist Bauwens (Aalst 15/5/1853
-28/6/1937) met muziek van Gustaaf Pape (Aalst 15/4/1857
-20/12/1920) en de "Cantate ter Eere van O.L.Vr. ter Druiven"
op tekst van E.H.J.Vlerick (Asper 4/12/1854 - Gent 1/4/1915),
getoonzet door Lodewijk De Vocht (Antwerpen 21/9/1887 - 's
Gravenwezel 27/3/1977). Ook..een schare van afbeeldingen,
bedevaartvaantjes en andere herinneringen waarbij vooral de aan-
dacht ging naar enkele foto's van de eerte processie na de oorlog
door de puinen van de Molenstraat en met de puike groep ver-
zorgd door de Erewacht.

De Catharinisten waren vertegenwoordigd met een drietal
oude registers waaronder het "Vernieuwt Resolutieboeck". Het
gilde van de H.Hubertus met het naamregister uit de 18e eeuw,
met braken van de schuttersgilden en vlaggen.

En ten slotte nog de steeds bloeiende Konfrerie van de Bede-
vaart naar O.L.V. van Halle, met vlag en talrijke medailles en
herinneringsoor konden.

Het tweede gedeelte behandelde "De Parochie Nu", en werd
verzorgd door de verschillende werkgroepen die op Sint-Martinus
werkzaam zijn. Aan de hand van talrijke montages werd gewezen
op het godsdienstig leven in de parochie, beginnend bij het Doop-
sel tot de begeleiding bij stervenden; werd aandacht gevraagd voor
de verschillende jeugdbewegingen, voor de opgroeiende jonge
mensen, voor verloofdenkursussen en verdere voorbereiding tot
het huwelijk.

Foto's van missionarissen en missiezusters van Sint-Martinus
vestigden de aandacht op "Broederlijk Delen" en op de "Achterli-
nie" (een specifiek Aalsterse inzet).

Een toonkast was voorbehouden aan drukwerken over
hedendaagse cathechese en ten slotte was er een uitgebreide verza-
meling gewijd aan de Zusters Theresianen (Hoogstraat) waarbij,
aan de hand van meerdere kleurenfoto's het geugnd werd een kijk
te krijgen op het leven van de Zusters achter de kloostermuren.
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PEDAGOGISCHE BEGELEIDING BIJ DE TENTOONSTEL-
LING. .

Verantwoording door Leo Fosselle.
1. Hoe het groeide.

1.1. De vragenlijst bij Aalst in kaart, beeld, prent: 1976.

T er gelegenheid van deze tentoonstelling stelde pater Kamiel
Heireman s.j. als uitgaven van het Dirk Martenscomité een vra-
genlijst samen, welke aan de basis ligt van deze werkmap.

Deze gestencilde brochure werd opgesteld ten gerieve van de
leerkrachten om hun begeleidêrrde taak tijdens de klasbezoeken te
vergemakkelijken. Naar gelang de mogelijkheden va-n hun leerlin-
gen konden zij hieruit materiaal, vragen en taken putten waardoor
de leerlingen met meer nu de tentoonstelling konden bekijken.

De auteur deelde .deze vragenlijst in op drie niveau's: basis-
onderwijs, lagere en hogere cyclus middelbaar onderwijs. De
opgaven dienden ofwel eenvoudig beantwoord te worden of aan-
gevuld met een verslag of een groepstaak.

Hoofdzakelijk werd de speurzin aangescherpt en interessante
details onderstreept waarbij en in de catalogus en in de tentoon-
stellingsruimte nauwkeurig moest gezocht worden. De vorm van
antwoorden was vrij en er diende geantwoord op afzonderlijke
bladen.

1.2 De verwerking ervan voor de 3e graad basisschool.

Om de bruikbaarheid te verhogen bij het bezoek hebben wij
uit deze w,agenlijst taken gepuurd welke onze 10- en I l-jarigen in
groepjes -met zes IIn. moesten uitwerken tijdens het bezoek. De
taken werden vooraf uitgereikt en besproken. Zo waren de IIn.
ingelicht en sommige reeds gemotiveerd omdat wij deze leerstof in
ons onderricht hadden geïntegreerd.

N a de rondleiding (ongeveer 40 min.) mochten zij de opgaven
uitwerken. De antwoorden werden in de klas tijdens twee lesuren
besproken en doorgegeven om een neerslag te verkrijgen in hun
geschiedenismap.

Wij konden dit met 93 IIn. (3 parallelle klassen) uitwerken en
de daarop volgende toetsen lieten een positieve evaluatie toe,
waarbij ook de ouders veel belangstelling toonden.

1.3. Onze inleiding: 500 jaar St.-Martinuskerk.

In het 3e trimester van het schooljaar 1979-80 schakelden wij
in ons geschiedenisonderricht-een thema in over de nakende her-
denking. Wij stelden een map samen 'met een docu~entair
gedeelte en een werkgedeelte als toepassing op de waarnemingen



148

in de kerk zelf en als stilleesopgaven over de tekst.
In het documentair gedeelte hebben wij getracht een beeld te

schetsen van de functie van het kerkgebouw in het godsdienstig
leven van de parochiaan met bovendien het profaan gebruik van
het gebouw ten tijde van onheil en oorlog, dit alles gezien in de
evolutie van het geschiedkundig gebeuren.

Nadien komt aan de hand van doorsnede en plan de identifi-
catie van de verschillende onderdelen van het gebouw met enkele
grote kenmerken over de Brabantse hooggotiek. zo voorgesteld
dat de tekst kan ingevuld worden tijdens de twee bezoeken aan de
Sint-Martinuskerk.

Met aanvullende knipsels en de voorhanden zijnde documen-
tatie door prentkaarten, knipsels en schetsen konden wij tijdens de
meimaand deze brochure voltooien. Als examenstof werden
hoofdzaken onderstreept, zodat er veel kans bestond dat de
belangstelling voor de herdenking gewekt was.
1.4 De opdracht van het inrichtend comité.

De samenstellers van de inleidende brochure "500 jaar Sint-
Martinuskerk Aalst" stelden voor twee of drie werkrnappen op te
stellen voor de herdenking. Aan de hand van voornoemde bro-
chure en de catalogus hebben wij getracht iets bruikbaars voor de
leerkrachten, maar vooral voor de scholieren te ontwerpen.
Beperkt in tijd en mogelijkheden en mede de inspanningen van de
heren Karel Baert, Luc Robijns en het stadspersoneel konderï de
mappen tijdig klaar komen.

2. Doelstellingen.

2.1 Wat zit erin aan leerinhoud?

Wij meenden dat wij nu de gelegenheid moesten aanpakken
om de oppervlakkige kennis over het kerkgebouw te verdiepen
maar dan op het niveau van het gewone taalgebruik en bevattelijk
voor de lln. Dit hebben wij uitgewerkt in drie punten:

a. met een plan de delen van het gebouw benoemen maar
vooral na situering in de kerk, dit in aansluiting met plan- en
kaartlezen. Met een overlangse doorsnede wordt hetzelfde
gedaan. Aan te raden is de kerkdelen te laten benoemen aan de
hand van luchtfoto op de prentkaart en op de kaftillustratie.

b. de aandacht trekken op enkele grote kenmerken in de Bra-
bantse hooggotiek, waarbij de begeleid(st)er voortdurend verge-
lijkt met kerken te Oudenaarde, Mechelen, Gent, Brussel en Zout-
leeuw. Illustraties hierover zijn in vele handboeken voorhanden.

c. het leren opzoeken van cultusvoorwerpen van groot for-
maat en de identificatie van de kapellen. Daarbij komt de naamge-
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ving, de kunstenaar en de symbolen ter sprake.
Wij menen dat hiermee meer dan voldoende leerstof voorhan-

den is, ook voor het secundair. onderwijs. Wie hierop variatie wil
brengen, zal vlug ervaren dat meer tijd moet uitgetrokken ten
koste van het vastzetten van de leerstof.

2.2 Hoe deze leerinhoud verwerken?

Elke leerkracht kan naar eigen initiatief de leerstof aanpak-
ken. Wij hebben ons beperkt tot een schematische verwerking,
waarbij zo weinig mogelijk moest geschreven worden. Dit om tijd
te sparen en het te vergemakkelijken, want voor velen is het moei-
lijk genoeg!

a. opgaven waarbij het catalogusnummer dient opgezocht.
b. opgaven waarbij het catalogusnummer vermeld werd en

men slechts enkele woorden had in te vullen.
c. opgaven waarbij men eerst goed moest lezen om de identi-

ficatie mogelijk te maken.
d. in sommige opgaven diende ook naar en adjectief gezocht.
e. bij meerdere opgaven werd veelal de eerste woordletter

aangestipt met een puntje per in te vullen letter.
f. ten einde een zekere competitie mogelijk te maken dienden

woorden in- of aangevuld die wel wat uitleg vergden. Maar daar
zorgden de begeleid(st)ers voor! Er moest ook geluisterd worden.

Samengevat een invuloefening met variaties.

3. De uitwerking per niveau.

3.1 De basisschool 3e graad.

Na de opgave van een zeer beknopte bibliografie, waarin
nochtans het voornaamste over de kerk werd aangehaald, werd
een korte schets gegeven over het leven van de H.Martinus in 19
lijnen. Als toemaatje iets folkloristisch en een vewijzing naar
andere parochie waar St.Martinus patroonheilige is.

Hierop volgden 2 pagina's opgaven over de programmabro-
chure. Dit opzoekingswerk kon in de klas als voorbereiding
gebeuren onder een stilleesles.

Twee pagina's met plan en doorsnede werden besteed aan het
nummeren van de kerkdelen. De namen werden gegeven: het
nummer of de letter op het plan diende bij de lijst geschreven.

Omdat het ons zeer belangrijk voorkwam, werden vier goed
waarneembare kenmerken van de Brabantse hooggotiek ingelast
zodanig dat slechts een paar" woorden in- de zinnen moesten inge-
vuld.

Vervolgens 34 opgaven over de kapellen, altaren en grote
kunststukken welke op het genummerd bijgevoegd grondplan
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voorkwamen. De in te schrijven woorden werden met de eerste
letter reeds aangegeven.

Deze zeven pagina's zijn nu ook bruikbaar voor een bezoek
aan de kerk en niet gebonden aan de tentoonstelling. Indien de
stad of het kerkbestuur dat wil gebruiken voor een brochure kan
dit gerust verder uitgereikt worden.

De laatste twee bladzijden bevatten 34 opgaven over de ten-
toonstelling in het Oud-Hospitaal, waarbij men aandachtig
diende te luisteren, nauwkeurig te zoeken en kijken en nádenkend
te lezen. De in te vullen eigennamen werden steeds met de eerste
letter en de nodige puntjes aangeduid.

De eindvraag peilde naar de voorkeur van de leerling(e) en dit
diende gemotiveerd.

Tot ons spijt stelden wij vast dat de opgaven 23 en 29 niet
konden ingevuld daar de stukken op de tentoonstelling ontbra-
ken. Snuggeren hebben ze wel gevonden in de catalogus wat aan-
toont dat deze leerlingen tot veel in staat zijn!

3.2 Het secundair onderwijs.

Daar de differentiatie en de mogelijkheden van deze leerlin-
gengroep sterk variëren, buiten beschouwing hun belangstelling
voor het onderwerp, hadden de inrichters voorgesteld hiervoor
twee afzonderlijke werkmappen met stijgende moeilijkheidsgraad
op te stellen.

Vermits wij uit ervaring weten dat deze bezoeken meestal
begeleid worden door de vakleerkracht die deze stof onderwijst,
hebben wij ons beperkt tot één werkmap. Wij wisten ook dat zeer
vele leerlingen de tentoonstelling bezoeken uit nieuwsgierigheid of
om ... er eens uit te zijn.

De structuur van de map is analoog met de basisschool, maar
sterker uitgebreid en met meer mogelijkheden,' waaruit de leer-
kracht of de leerling kan putten.

Na de bibliografische refertes werd een schets gegeven over
het leven van de H.Martinus van Tours en enkele algemene pun-
ten over de St.-Martinuskerk aangestipt.

Drie pagina's algemene in te vullen opgaven toetsen naar de
inhoud van de programmabrochure en moesten gepaard gaan met
speurwerk in de kerk. '

In een chronologisch overzicht tussen 1400 en nu dienden de
bouwmeesters en voorname kunstenaars, die meewerkten aan de
opbouwen de verfraaiing ingevuld. Gemakkelijkheidshalve wer-
den de initialen van de personen getypt gevolgd door de nodige
puntjes om de namen te vervolledigen.

Dezelfde werkwijze werd gebruikt bij het benoemen van het
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grondplan en de doorsnede van de kerk, maar op zulke wijze dat
mende werkmap voor de basisschool niet kon gebruiken.

Over de Brabantse hooggotiek werden terug vier kenmerken
gevraagd welke het meest opvallen en waarop de .begeleiding de
aandacht trok. .

Vier pagina's invultekst, aangevuld met details over de kapel-
len, altaren en de grote kunststukken droegen bij tot de documen-
taire waarde van de werkmap.

Deze voorafgaande 12 bladzijden kunnen nuttig gebruikt
worden bij om het even welk bezoek' aan de kerk. Ze zijn nog
voorradig bij de Dient Cultuur van de Stad Aalst, Kattestraat 33
le verdieping, en gratis verkrijgbaar.

De tentoongstelde stukken in het Oud-Hospitaal werden
behandeld in 45 invultaken waarbij vaak de eerste letter.van het.in
te vullen woord aangegeven. De voornaamste stukken (wellicht
een persoonlijke appreciatie) werden benadrukt, maar vooraf
werd de interesse gericht naar de streekgebonden kunstenaars, die
zo vaak in de schaduw van de algemeen bekenden het moeten stel-
len met een korte vermelding. Soms werden details gevraagd
ondermeer kentekens en zegels, meteen voor velen een kleine inlei-
ding tot de vaktaal.

De eindvraag behelsde een voorkeur en een motivering over
het geheel en duidt voor ons soms op eigenaardige punten waar-
aan normaal niet wordt gedacht.

3.3 De rondleidingen.
3.3.1. In de St.-Martinus.kerk.

De duur varieerde van 20 min. tot ruim een uur naargelang
de tijd die de groepen hadden. 'Het was praktisch onmogelijk in
één lesuur van 50 min. de kerk en de tentoonstelling te bezoeken.

De bouwfasen werden duidelijk eerst aangetoond en ,goed
gelocaliseerd vanuit de kruising of viering aan het moderne hoog-
altaar. Rondgaand werden de kapellen en hun patronerende orga-
nisatie uitgelegd en de voorhanden.zijnde grote kunstvoorwerpen.
Vertrekkend aan de St. Aubertuskapelaan de westzijde (nr. 7 op
grondplan) tot Antonius abt (nr. 16) naar de drie lokalen: kapit-
telzaal, sacristie en winterkapel. Verder naar de H.Hartkapei (nr.
17) langs de kranskapellen tot de kapel van de H.Antonius van
Padoua (nr. 23). Nu pas werd de sacramentstoren, het oude hoog-
altaar, de communiebank, de lessenaar en het hoogzaal met orgel
besproken. Tenslotte werd de kapel van de H.Dorothea (nr. 24)
tot de doopvontkapel (nr. 34) bekeken en uitgelegd.

Terloops werden vragen beantwoord o.m. de middaglijn,
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over hand van God de Vader op de predikstoel, Dirk Martens, de
geheime gang aan het calvariekruis (?) edm.

3.3.2. In de tentoonstellingsruimte Jud-Hospitaal.
Op het beschikbare plan over de tentoonstelling kon vlug een

keus gemaakt over de verschillende facetten. Gewoonlijk werd
begonnen in de kapel en vervolgens via het kloosterpand met de
iconografische beelden en- enkele kasten de zij lokalen aangedaan
met respectievelijk oude stukken uit de kerk, de rijke kerkschat en
de fijne en kostbare voorwerpen uit andere steden en dorpen. In
het kloosterpand was er wel een chronologische orde in de mate
van het mogelijke omdat men ook diende rekening te houden met
de afmetingen van de kunststukken. .

Gelet op het publiek werd ingespeeld op hun onderwijsvorm,
hun niveau en hun belangstelling. De aandacht werd getrokken
naar de historische evolutie, het bewerken van het materiaal, de
betrekkelijke waarde, de anecdote in het historisch gebeuren, .de
gebondenheid met Aalst, de kunstenaar en zijn talent en hier en
daar een kritische beschouwing als een begin om een tentoonstel-
ling als verrijkend en vergelijkend gebeuren te leren aarderen.
Het spreekt voor zichzelf dat men ook iets dient aan te tonen ivm.
handwerk vroeger en nu en de inzet van de persoon voor zijn
werk. M.a.w. een poging wagen om de stukken in een "levend
kader" te situeren. De culturele waarde van de stukken en hun
eventuele zorgvuldige en vakkundige restauratie werden af en toe
belicht.

Bij sommige groepen was het mogelijk de eigentijdse kenmer-
ken te illustreren met de voorbeelden, zowei in de streek waaruit
ze kwamen als de periode waarin ze gemaakt werden.

Daartoe werd de begeleiding degelijk voorbereid en getoetst
na de eerste rondleidingen. Ze schenen in de smaak te vallen daar
gaandeweg de aanvragen een boeking en hulp noodzakelijk
waren. Enkele bereidwillige leerkrachten uit het V.T.1. zijn wij
daarvoor dankbaar. Naast de heren K. Baert en L. Robijns, werd
permanent rondgeleid door Mvr. D. Van De Velde, Mvr. A. De
Block en ondergetekende.

4. Evaluatie van de werkrnap.

Dank zij de inspanningen van de stadsdrukkerij en het perso-
neel van de diensten Cultuur en Toerisme werden tijdig 5000 ex.
voor de basisschool en 10000 ex. voor het secundair onderwijs
keurig gedrukt en aangeboden in een stevige kaft met een groot sil-
houet van de kerk. Formaat Din A 4: basisschool 12p., secundair
onderwijs 18 p.
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Rondleiding in de tentoonstelling.

Het Sint-Martin us koor
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Wie zijn map invulde kon hiermee een prijs winnen zowel de
deelnemende klas als individuele leerlingen.

De onderwijsinrichtingen uit de streek kregen meerdere
exemplaren op voorhand, samen met deprogrammabrochure.
Een inleidend schrijven van de Hr. Herman Roels, schepen voor
onderwijs, cultuur en toerisme van de stad Aalst, nodigde de scho-
len uit tot een bezoek met rondleiding, al dan niet begeleid. Hier-
op werd gunstig gereageerd vermits er ruim 2000 betalende IIn.
werden geregistreerd.

De werkmap werd gunstig onthaald, hoewel sommigen von-
den dat het soms iets moeilijk was. Wat niet gezegd werd door
leerkrachten die met de map gewerkt hebben. Trouwens het lag in
de bedoeling een prijs te verlenen aan de leerlingen die er wat voor
presteerden.

Opvallend is wel, zoals de Heer K. Baert namens het Dirk
Martenscomité op de prijsuitreiking (10.02.1981 in het Aalsters
stadhuis) aanstipte dat er alleen mappen uit de basischooi werden
ingeleverd. Volgende leerlingen" werden bekroond: .Claessens
Caroline, D'Aguirre Zurîne, De Sutter Inge, D'Haese johan..
Hoksberger Ingrid, Schockaert Jos, Van den Eynde Gerdje, Van
Holen 'Ann en Van Poelvoorde Tineke uit de instituten: Dames
van Maria, Rijkslagere school Eikstraat en Sint-Maartens-
instituut. De betrokken leerkrachten en leerlingen van harte gefeli-
citeerd.

De vraag waarom niemand uit het secundair onderwijs deel-
nam blijft open! Te weinig tijd en de daarop volgende exarnenpe-
riode, de prijzen liever in speciën, te weinig belangstelling???

Graag had ik als samensteller de betekenis en de functie van
het kerkgebouw in het kader van de godsdienstbeleving onder-
streept. Men kan de kerk niet los denken van de gelovige gemeen-
schap door de eeuwen heen en dat kwam niet tot zijn recht. Dit
had wel een vijftal bladzijden gevergd maar meteen onderstreept
dat wij de herdenking van de kerk niet louter zien als een histo-
risch gebeuren maar als een doortocht naar een vernieuwende toe-
komst in het katholiek geloofsgebeuren. Zoniet wordt de kerk een
museum, wat de bouwers nooit hebben bedoeld!

MUZIEKUITVOERINGEN N.A.V. "500 JAAR SINT-
MARTINUSKERK TE AALST" 1980

Een verslag door Chr. Willems, stadssecretaris Aalst, verantwoor-
delijke voor de Muziek.

In het kader van "500 jaar Sint-Martinuskerk te Aalst" 1980 wer-
den 21 muziekuitvoeringen gebracht in de jubilerende dekanale



155

kerk. Dit is veel. Sommigen vreesden dat door dit grote aantal de
kwaliteit en de belangstelling in het gedrang zouden komen.
Thans kan men vaststellen dat de 21 concerten of hoogmissen niet
alleen voor een uitstekende omkadering hebben gezorgd van het
ganse herdenkingsprogramma, maar dat zij ook het noodzakelijk
accent hebben helpen leggen op de centrale functie die de kerk 5
eeuwen lang heeft vervuld, namelijk deze van de geloofsbeleving
van de Aalstenaars tijdens de kerkdiensten. Sommige uitvoeringen
zijn bovendien uitgegroeid tot muzikale parels. Geen enkele uit-
voering werd een tegenvaller. De viering werd een unieke presta-
tie, schreef een geestdriftige persrecensent. Wij kunnen er ons
overigens omzeggens toe beperken de vele en vaak uitbundige
commentaren, die over de meeste van de 21 uitvoeringen via de
persmedia staan geboekstaafd, als objectieve getuigenissen-aarr re
halen. Met deskundigheid en warmte hebben zij de uitvoeringen
beoordeeld. De appreciatie voor elk van de 21 muziekuitvoerin-
gen gaat van goed tot buitengewoon, ideaal, ontroerend groots,
tot en met muziekbelevenis. In rake en muzikologisch-deskundige
schakeringen verantwoorden zij hun kwoteringen. Wij zullen deze
recensenten straks nog meer aan het woord laten. Overlopen wij
eerst de 21 muziekuitvoeringen.

Overzicht van de 21 muziekuitvoeringen n.a.v. "5.00 jaar Sint-Martinuskerk Aalst 1980"

DATUM WERK UITVOERDERS
1. zondag 27.4 Radiomis

10.00 u. Missa Pater Superni Luminis in honorem
Sanctae Mariae Magdalenae (Renaat
Mores, 1899)

2. donderdag 1.5
20.00 u.

Concert
Vespero della Beata Virgine (Cl. Monteverdi,
1567-1643)

3. zaterdag 31.5
17.30u.

Eucharistieviering
- Missa in honorem Beati Maria Virginis

de Lourdes (Edgard TineI, 1854-1912)

Schola Cantorum Cantate
Domlino o.l.v. M. Ghijs
Kristiaan Van lngelgem,
organist

- Schol a Cantorum Cantate
Domino o.l.v. M. Ghijs
Solisten: Guy De Mey, Kamiel
Lampaert, Ludwig Van Gyse-
gem, Herman Slagmulder,
Lieven Deroo en Johan Haezaert
Instrumentaal Ensemble van
oude instrumenten (Keulen)
o.l.v. Prof. Dr. Ludolf
Lützen (Keulen)

Antwerps Bachkoor, voorbereid
door M. Scheck
Gregoriusgilde, Oudenaarde,
voorbereid door A. Verwulgen
Oudenaardse Zangvereniging
voorbereid door A. Verwee
Psallite, Sint-Niklaas,
voorbereid door M. Pieters
o.l.v. Michaël Scheck
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4. zondag 7.9 Orgelcyclus
15.30 u. Fantasie undFuge in g-rnoll (J.S. Bach,

1685-1750)
- Fuge in g-moll (J.A.Reinken, 1623-1722)

Pastorale enCantabile (C, Franck, 1822-i890)
Variationen über "Weinen, Klagen, Sorgen
Zagen" (Fr. Liszt, 1811-1886)

5. zondag 14:9 Orgelcyclus
15.30 u. Suite op. 112 (Herman Roelstraete, 1925)

Prélude op. 20 nr. 2 (W. Kersters, 1929)
- Deuxième fantaisie (J. Alain, 1911-1940)

Angelus (Em. Mandelli, 1902)
- Premier Choral en mi majeur {C. Franck,

1822-1890)

6. zondag 21.9 Festival van Vlaanderen
20.30 u. Concerto in g "Dresden" (A. Vivaldi,

1678-1741)
Concerto.in E, voor viool en orkest,
(J.S. bach, 1685-1750)
Concerto in Bes, voor viool, trompet en
orkest (A. Vivaldi, 1678-1741)
Concerto in d, voor viool, hobo en orkest
(J.S. Bach, 1685-1750)
Brandenburgs concerto nr. 2 in F
J.S. Bach, 1685-1750)

7. zondag 28.9 Orgelcyclus.
15.30 u. Präludium und Fuge in e-rnoll (N. Bruhns,

1665-1697)
Choralvorspiel "Von Gott wil ich nicht lassen"
en Präludium und Fuge in e-rnoll ,
(J.S. Bach, 1685-1750)
Choralvorspiel "Herzlich tut mich verlangen"
op. 122, nr. 10, (J.S. Brahms, 1833-1897)

- Toccata, Fuga en Hymne over "Ave Maris
Steila" op. 28 (Fl. Peeters, 1903)

8. dinsdag 30.9 FeHiva'l van Vlaanderen
20.30 u. Sonate Pian e Forte (G. Gabrieli, 1557-1613)

- Ave Maria (J. Deprez, 1450-1521)
Tui sunt coeli (0. Lassus, 1532-1594)

- Surrexit pastor bonus (0. Lassus, 1532-1594)
La Porta (G. D. R. Taveggio, rond 1600)

- 4 Graduale,(A. Bruckner , 1824-1896)
Geistliche Gesärige op. 138 (M. Reger,
1873-1916)

- Psalmen 43, 91 en 100 (F. Mendelssohn,
1809-1847)

9. zaterdag 1.11 T.V.-mis
10.00 u. - Missa Mi-Mi (J. Ockeghem, 1420-1497)

, Kristiaan Van Ingelgem,
organist

- Rudi Tas, organist

Ensemble Orchestral de
Paris
o.I.v. Jean-Pierre Wallez
(viool) .

" Louis Van der Paal,
organist

Münchner Motettenchor
o.l.v. H.R. Zöbeley

Thesaurus Musicus
o.l.v. K. Coorernans

- Sint-Martinuskoor
o.l.v. M. Ghijs
Kristiaan Van Ingelgem,
organist
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10. zaterdag 1.11 Concert
20.00 u. - Variaties op een thema van Bridge van - Halleluja Aalst, voorbereid

B_ Britten (1913) door G. De Cock
- L'Allegro ed il penseroso van G. F. Händel - Makeblyde Zele, voorbereid

(1685-1759) door Josée Standaert
Si-Bengkok Wetteren, voor-
bereid door Ze. Machteld
solisten: Bernadette Deglin,
sopraan en Louis De Vos, tenor

- Het Vlaams Kamerorkest van
Brussel
0.1. v . Arie van Lyseberh

11. zondag 2.11 Hoogmis
10.00 u. - Requiem (G. Fauré, 1845-1924) Kamerkoor van de Academie

voor Muziek, Ballet en Toneel,
Aalst
o.l.v. H. Slagmulder
Kristiaan Van Ingelgem,
organist

12. vrijdag 7.11 Academische zitting 500 jaar Sint-Martinuskerk
19.00 u. - Introduetion and Trumpet Tune (William Krisriaart Van lngelgem,

Boyce,.1710-1779) organist
- Dorische Toccate (J.S. Bach 1685-1750)

Psalm 116 "Das is rnir lieb" (H. Schütz, Kamerkoor van de Academie
1585-1672) voor muziek, Ballet en Toneel

Aalst,
o.l.v. H. Slagmulder

13. zondag 9.11 Hoogmis
10.00 u. - lle Gregoriaanse mis Kerkkoren van St.-Jozef,

" H, Hart, O.-L.-Vrouw Mijlbeek
voorbereid door M. Van Lierde,
J. Devillé en P. Thomas
o.l.v. M. Van Lierde en
P. Thomas

- Sint-Martmuskoor 0.1. v .
M. Ghijs
Kristiaan Van Ingelgem,
organist

14. dinsdag 11.11 Hoogmis
10.00 u. - Missa Pater Superni Lurninis in honorem - Schola Cantorum Cantate

. Sanctae Mariae Magdalenae Domino
(Renaat Mores 1899) o.l.v. M. Ghijs

- Sint-Martinuskoor ,
o.I.v. M. Ghijs
Kristiaan Van Ingelgem,
organist

15. dinsdag 11.11 Huldeconcert
20.00 u. Watermusic (G. Fr. Händel, 1685-1759) Schola Cantorum Cantate

Concerto in G Groot voor viool en Domino, voorbereid door
orkest (W.A. Mozart, 1756-1791) M. Ghijs
Het Bronzen Hart (Gaston Feeremans, Laat Blijde Weergalmen,
1907-1964) voorbereiddeer- K. Van Daele



16. zaterdag 15.11
17.30u.

17. zondag 16.11
10.00 u.

18. zondag 23.11
10.00 u.

19. zondag 30.11
10.00 u.

20. zondag 7.12
10.00 u.

21. zondag 14.12
10.00 u.
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Jeugdliturgie
- Missa in f (Herman Roelsrraete, 1925)

Hoogmis
Missa Brevis (G.P. da Palestrina,
1524·1594)

Hoogmis
- Missa Pia (Herman Roelstraete, 1925)

Hoogmis
- Klosterneuburgerrnesse (J. Fux, 1660-1741)

Hoogmis
- Preis-Messe Salve Regina (G.E. Stehle,

± 1900)

Hoogmis
- Missa Secunda (H.L. Hassler, 1564-1612)

- Kamerkoor van de Academie
voor Muziek, Ballet en Toneel
van Aalst, voorbereid door
H. Slagmulder
Meisjeskoor van de Sint-
Martinuskerk, voorbereid
door M. Ghijs
Solisten: Marjetica Delcourte-
Koresec, Rita Piron, H. Slag-
mulder en P. De Smedt
Symfonisch orkest
o.l.v. H. Van Santen

Kortrijks Gemengd Koor
o.l.v. Rudi Tas

- H. Roelstraere, organist

- Gemengd Hallelujakoor
o.l.v, G. De Cock
Meisjeskoor Halleluja
o.l.v. G. De Cock
Kristraan Van Ingelgem,
organist

A Capellakoor Erembodegem
o.l.v. A. Bourlon
Sint-Martmuskoor
o.l.v. M. Ghijs
Krisriaan Van Ingelgem,
organist

- Laat Blijde Weergalmen
o.l.v. K. Van Daele
Kristiaan Van Ingelgem
organist

Koninklijk St. Jobskoor en
orkest
o.l.v. R. Van De Wiele
E.P. Van Herreweghen,
organist

Canticorum Moorscl
o.l.v .. R. Tas

- Kristiaan Van Ingelgem,
organist
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De hogergenoemde 21· muziekuitvoeringen kunnen gegroepeerd
worden in 3 perioden:
1. mei 1980: Vlaamse koormuziek en Mariavespers.
2. september 1980:. orgelcyclus en Festival van Vlaanderen.
3. november-december 1980: hoogmissen en herdenkingscon-

certen.

Mei 1980: Vlaamse koormuziek en Mariavespers
Alhoewel de eigenlijke herdenkingsperiode van "500 jaar

Sint-Martmuskerk te Aalst" in het najaar werd gelegd (van 1-11-
80 tot 4-12-80), werd door muziekuitvoeringen ook vroeger op
het jaar de aandacht gevestigd op dit monumentale bouwwerk
waarin 5 eeuwen lang een belangrijk gedeelte van het geestelijk
leven van Aalst zich afspeelde.

Zo leende de dekanale kerk zich reeds op 1-5-80 als het ge-
schikte kader voor de uitvoering van de Mariavespers, van Clau-
dio Monteverdi, door de Schola Cantorum Cantate Domino,
geleid door E.H. Michaël Ghijs, een instrumentaal ensemble van
oude instrumenten uit Keulen en vocale solisten van eigen bodem.
De algemene leiding berustte bij Prof. DI. Ludolf Lützen (Keulen).

Vier dagen eerder, op zondag 27-4-80, hadden dezelfde
koorleden ook al gezorgd voor de uitvoering tijdens een radiomis
van de "Missa Pater Superni Luminis in honorem Sanctae Mariae
Magdalenae" van Renaat Mores. Dit werk van de begaafde en
produktieve Aalsterse componist en ere-organist van de Sint-
Martinuskerk zou overigens worden hernomen tijdens de hoogmis
van dinsdag, 11-11-80, feest van Sint-Maarten, patroonheilige
van de stad en van de dekanale Sint-Martinuskerk,

En op 31-5-80 volgde de derde en laatste belangrijke uitvoe-
ring van deze eerste periode. Om 17.30 uur werd op die dag de
"Missa in honorem Beatae Mariae Virginis de Lourdes" (opus 41)
van Edgard Tinel uitgevoerd. Vier Vlaamse koren stonden dit-
maal in voor de uitvoering van dit religieuze meesterwerk van de
Vlaamse romantiek. Het waren: het Antwerps Bachkoor, voorbe-
reid door M. Scheck, de Gregoriusgilde, Oudenaarde, voorbereid
door A. Verwulgen, de Oudenaardse zangvereniging, voorbereid
door A. Verwee, en Psallite, Sint-Niklaas, voorbereid door M.
Pieters. De algemene leiding berustte bij Michaël Scheck, Antwer-
pen.

's Anderendaags, op zondag 1-6-80 te 10 uur, herhaalden zij
hun uitvoering tijdens een radiomis in het kader van het Basilica-
Festival vanuit de O.-L.-Vrouw-Basiliek van Tongeren. Dit
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onderstreept, wellicht ten overvloede, het belang en de waarde
van de uitvoering te Aalst. Het werd een enige kans om een
typisch massa-optreden van Vlaamse koormuziek mee te maken,
zoals onze ouders en voorouders er in de voorbije anderhalve
eeuw met 10-tallen hebben georganiseerd als uiting van hun diep
geloof, als volkse uitdrukking van hun Vlaamse aard en ter
ondersteuning van hun ontvoogding. De mis opus 41 van Edgard
Tinel neemt hierbij, tussen de overvloed van de missen in de
negentiende eeuw, een enige plaats in, zowel door de aanwezige
inspiratie als door het compositorisch kunnen. Dat het er tenslotte
voor Tinel niet alleen om te doen was een proef van zijn technisch
meesterschap voor te leggen, maar dat hij zich ten volle kon
vereenzelvigen met de liturgische inhoud en de betekenis van zijn
werk, kan men aflezen uit zijn eigen woorden: "Deze mis heb ik
niet geschreven maar gebeden".

De 3 muziekuitvoeringen van de mei-periode 1980 - de radio-
mis van Renaat Mores, de Mariavespers van Monteverdi en de
mis van Edgard Tinel - genoten elk grote bijval en werden mees-
terlijk vertolkt. Zij zorgden voor een eerste lente-vonk die de rijpe
o<?gst van het najaar aankondigde.

September 1980: orgelcyclus en Festival van Vlaanderen
Over deze periode kunnen wij wellicht kort zijn. Elke septem-

bermaand in Aalst is sinds 8 jaar dank zij het Festival van Vlaan-
deren en sinds 10 jaar dank zij de orgelcyclus een kenmerkende
muziekmaand vol verpozing en bezinning na de warme zomer. In
1980 werden de beide concertorganisaties extra afgestemd op het
herdenkiagsgebeuren van "500 jaar Sint-Martinuskerk". Zo werd
er voor gezorgd dat twee van de vijf festivalconcerten in de jubile-
rende dekanale kerk doorgingen. Zij werden verzorgd op 21-9-80
door het Ensemble Orchestral de Paris o.l.v. Jean-Pierre Wallez
met concerti van Vivaldi en Bach, en op 30-9-80 door het Münch-
ner Mottenchor o.l.v. Hans Rudolf Zöbeley, met werk van
Gabrieli, Deprez, Lassus, Taveggio, Bruckner, Reger, Mendels-
sohn. Dit laatste concert werd mede ingericht door het Sint-
Maartensinstituut te Aalst naar aanleiding van het 100-jarig be-
staan van de school. Aangezien over de festivalconcerten van
1980 "nihil nisi bonum" te vertellen is, is het duidelijk dat ook
deze twee concerten, met muziek die gemakkelijk in het -oor
klinkt, de toehoorders hebben aangesproken in hun hoogste ver-
wachtingen. Eens te meer werd muziek op hoog festival-niveau
gebracht.
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Voor de orgelcyclus, die traditioneel doorging op de zondag-
namiddagen van 7,14 en 28-9-80 telkens te 15.30 uur, zorgden
ditmaal 3 eminente kunstenaars van Aalst. Om te beginnen Kris-
tiaan Van Ingelgem, titelvoerend organist van de jubilerende Sint-
Martinuskerk en sinds 10 jaar organisator van de cyclus, die ik
nog geen enkele negatieve appreciatie heb weten krijgen voor zijn
spel op het orgel. Vervolgens Rudi Tas, eveneens veelzijdige kun-
stenaar ondanks zijn jeugdige leeftijd, en ten slotte Louis Van der
Paal, pedagoog, klassicus, uitstekende clavecinist en orgelist .

.. Deze drie kunstenaars van eigen bodem, drie vrienden die mekaar
bestendig ontmoeten, mekaar helpen en inspireren, zorgden voor
een homogene prestatie die druk werd bijgewoond door een talrijk
en geestdriftig publiek.

November-december 1980: hoogmissen en herdenkingsconcerten
Met 1 maand tussenpauze tussen de festivalconcerten en de

orgelcyclus begon dan de eigenlijke herdenkingsperiode die liep
van 1-11-80 tot 14-2-80.
Toen wij er maanden tevoren nadachten hoe wij de herdenking
van "500 jaar Sint-Martinuskerk" best zouden opvatten, kwamen
wij begrijpelijkerwijze het eerst in de verleiding om uit te pakken
met het mooie bouwwerk en de andere kunstschatten. Dat waren
de zaken die werden aangevoeld als vanzelfsprekend bij zo'n her-
denking, op gevaar af dat het daarbij beperkt zou blijven.

Toch beseften wij meteen dat bouwwerk en kunstschatten
eigenlijk slechts het uiterlijke kader zijn van wat zich als innerlijke
geestelijke beleving binnen die kerk had afgespeeld. Het gebouw,
de ornamenten, de kelken, sibories, kazuivels, enz ... - hoe waar-
devol ook - stonden en staan tenslotte enkel in dienst, in functie
van de geloofsbelevenis van de Aalstenaars 5 eeuwen lang.

Een belangrijk deel van de geloofsbelevenis speelde zich af in
de kerkdiensten waarvoor de gelovigen naar de kerk kwamen om
er gezamenlijk te bidden en te zingen. In bepaalde perioden was er
een brede waaier van zulke diensten. Men zou het er misschien
kunnen op gewaagd hebben ze in 1980 nog eens over te doen als
onderdeel van de herdenkingsmanifestaties. Maar dit leek ons
nogal nostalgisch en weinig eigentijds. Aalst leent er zich in 1980
weinig toe om vanuit de dekanale kerk bijvoorbeeld nog een pro-
cessie te houden doorheen velden, beemden en weiden. Eer in
onze stad wat rustig groen aangetroffen wordt, moet men enkele
kilometers stappen doorheen onrustige, rumoerige straten.
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Ook leek het ons dat wij andere kerkdiensten, die nog niet
zolang geleden uit de gewoonte waren geraakt, zoals het lof, de
vespers, enz ... , niet artificieel opnieuw tot leven moesten gaan
wekken tijdens de herdenkingsperiade. Sommige ervan kan men
overigens, zo oordeelden wij, nog steeds zinvol meebidden en
me.emaken, daar waar zij tot op heden beoefend worden op een
evidente wijze zoals. in de kloosterkerken, en ik denk bijvoorbeeld
aan de abdij van Affligem op 5 kilometer van Aalst.

Wij hielden het integendeel bij voorkeur bij de kerkdiensten,
die zich nog steeds, en dit sinds 5 eeuwen, binnen <hetkerkgebouw
afspelen, én waarvoor de gelovigen ook nog in 1980 voor een
gezamenlijke geloofsbelevenis naar de kerk komen, kerkdiensten
die met andere woorden nog actueel zijn, zelfs bloeiend wat
betreft de Sint-Martinuskerk van Aalst. En zo belandden wij bij de
eucharistievieringen, de missen zoals de volksmond deze kerk-
diensten nog altijd pleegt te noem~n.

Onder die missen zijn er de hoogmissen op zon-, hoog- en
feestdagen. Wij weten uit de geschiedenis dat hier in Aalst sinds 5
eeuwen-de hoogmissen uitzonderlijk goed werdenverzorgd op alle
gebied, ook op muzikaal gebied.

Dat bracht met zich mee dat heel wat begaafde muzikanten,
hetzij kreatief, hetzij als uitvoerders veel van hun beste krachten
hieraan.·hebben gewijd. Uit onze streken komen - ook een vijftal
eeuwen geleden - komponisten zoals J. Ockeghem en H. Van
Gyseghem wier kreatief werk begrijpelijkerwijze het best en het
langst in het geheugen bewaard blijft voor het nageslacht. Ron-
dom het "monumentum aeternum", dat zij ontwierpen, concreti-
seert zich de herinnering. Maar de prestaties van andere musici -en
ik doel dan op de uitvoerders - waren op zichzelf misschien even
krap en gedenkwaardig, al vervagen zij in de gedachten van de
mensen heel wat vlugger in vergelijking met deze van de compo-
nisten. Vooral wanneer een kunstprestatie zich afspeelt tegen de
achtergrond van kerkelijke diensten, waarbij de uitvoerder nog
discreter wordt.

Toch oordeelden wij het goed hieraan bij gelegenheid van de
herdenking van "500 jaar Sint-Martinuskerk" terug te denken en
precies deze erediensten nog eens in al hun luister over te doen. En
zo kwamen wij op het idee tijdens de herdenkingsperiode, lopend
van 1-11 tot 14-12-1980, op alle zondagen in die periode, natuur-
lijk ook op de hoogdag van 1 november en op de feestdag van
Sint-Martin us (11 november), patroonheilige van de kerk en van
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de stad Aalst, 9 keer een plechtige hoogmis speciaal te verzorgen.
Toen ik dit voorstel deed aan de kerkfabriek en het inrichtend
Dirk Martenscomité dacht ik aan verschillende zaken:

Vooreerst dat de mogelijkheid om negen hoogmissen muzi-
kaal op te luisteren de gelegenheid zou bieden componisten, die in
Aalst geboren zijn of er door hun werkzaamheden mee vergroeid
zijn, te gehore te brengen. Zo zou een mis van Johannes Ocke-
ghem, componist afkomstig uit het naburige Ockeghem of Den-
dermonde en tijdens zijn leven kapelmeester, of alleszins verbon-
den aan de Sint-Martinuskerk van Tours, reeds tijdens de eerste
van de 9 hoogmissen, nl. op de hoogdag van 1 november 1980,
worden uitgevoerd. De mis van Ockeghem werd tevens de T.V.-
mis van Allerheiligen. Zoekend naar de meest geschikte uitvoer-
ders om met deze parel de festiviteiten op een waardige manier te
openen, kwamen wij terecht bij Thesaurus Musicus o.l.v. Kamiel
Cooremans, de pas benoemde nieuwe directeur van het Konink-
lijk Muziekconservatorium van Antwerpen. Samen met het Sint-
Martinuskerkkoor o.l.v. Michaël Ghijs en Kristiaan Van Ingel-
gem, organist, waren zij het dus die de spits hebben afgebeten.
Over het optreden van Thesaurus Musicus lezen wij bij de bedre-
ven muziekrecensent Freddy Caudron het volgende: "het ensemble
bestaat uitsluitend uit vocaal geschoolde en muziekdoorgronde
solisten ... Zo'n groep van selectief gekozen zangers, die kunnen en
willen, en in hun repertorium dat zij opbouwen nooit geremd
worden door medezangers ... is natuurlijk een spel vol troefkaar-
ten in haden van een goed 'dirigent; .. De meest primaire koorzan-
ger weet dat zelfs de meest geroutineerde koren zich (wijselijk) ver
van Ockeghems muziek weghouden omdat het aartsmoeilijk,
aartsmooi en aartsvreemd klinkt. Het is een typerend en verbijste-
rend feit dat alleen het allerbeste kruim van onze zangwereld zich
na maanden repetitie aan de uitvoering van zo'n werk waagt. Het
geeft ook een hallucinant beeld van het enorm technisch en visueel
kunnen van Ockeghems tijdgenoten, die zulke scheppingen als
dagelijks brood aten en partituurloos verklankten ... " Fr. Caudron
noemde de uitvoering gewoonweg "meesterlijk". Voor de inbreng
van de plaatselijke musici had hij eveneens niets anders dan woor-
den van lof: "De gregoriaanse gezangen van Allerheiligen werden
met een bijna gotische zwier uitgevoerd." En Kristiaan Van Ingel-
gem op het orgel vervolledigde de artistiek hoogstaande uitvoe-
ring. Na zijn laatste noten zei het achtjarige dochterje van de
recensent: dat was mooi!
"Is er voor inrichter en uitvoerder een groter compliment moge-
lijk?" besluit Fr. Caudron zijn recensie.
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Nog een andere Aalsterse compositie werd tijdens de herdenkings-
periode ten gehore gebracht. Het werd de "Missa in honorem
Sanctae Mariae Magdalenae" van de 80-jarige ere-organist van de
jubilerende dekanale Sint-Martinuskerk, nl. de heer Renaat
Mores, die op de feestdag van Sint-Maarten van 11 november
1980 werd uitgevoerd. Deze krachtige brok religieuze lyriek die
een 20-tal· jaren geleden werd gecreëerd door het Sint-
Martinuskerkkoor van Aalst en sindsdien op het repertorium
werd genomen van het meest befaamde koor van Aalst nl. Cantate
Domino, die ze regelmatig uitvoerde o.m. in de St.-Patrick-
Cathedral van New York en de St.-Mattheus-Cathedral van Was-
hington werd andermaal op een uiterst begeesterende wijze door
dit koor 0.1. v. E. H. Michaël Ghijs ten gehore gebracht. Nooit, zo
werd gezegd, klonk de uitvoering zo vol, zo homogeen, zo
vloeiend, zo piëteitsvol en zo warm.

Een tweede zaak waaraan ik dacht toen ik mijn voorstellen
formuleerde i.v.m. de muzikale omlijsting van de herdenkings-
periode 'van "500 jaar Sint-Martinuskerk", was het feit dat het
muzikaal verzorgen van 9 hoogmissen bovendien de gelegenheid
zou bieden om de eigen waardevolle kerkkoren van Aalst door een
gastoptreden in de jubilerende dekanale Sint-Martinuskerk van
Aalst te laten horen. Ik bedacht immers dat Aalst momenteel 19
kerken had met een aparte parochie, een aparte kerkfabriek en
dus de mogelijkheid voor een apart koor. Welnu, van vele van
deze koren was het mij bekend dat zij het zeer goed deden en het
leek mij daarom bijzonder zinvol dat deze goede Aalsterse koren
hun inbreng zouden kunnen doen bij de viering van 500 jaar Sint-
Martinuskerk. Zij hebben de hoge verwachtingen, die in hen wer-
den gesteld, ten volle ingelost en zelfs overtroffen. Van henzelf
vernamen wij achteraf dat hun optreden een climax betekende in
hun werking en dat zij er de begeestering uit putten om op het
aldus bereikte hoogtepunt van hun verenigingsleven verder te
gaan.

Zoals bij de aanvang van dit overzicht reeds werd aangege-
ven, waren het de eigen musici van de jubilerende kerk - het zeer
keurige Sint-Martinuskerkkoor o.l.v. E.H. M. Ghijs en de
befaamde organist Kristiaan Van Ingelgem - die samen met "The-
saurus-Musicus" o.l.v. K. Cooremans de reeks op 1.11.80 inzet-
ten. Het koor zou overigens ook nog de gregoriaanse gezangen
verzorgen van drie andere hoogmissen (9,11 en 23.10.80) en Kr.
Van Ingelgem zou tijdens 8 van de 9 hoogmissen het orgel bespe-
len. Enkel op zondag, 7.12.80, toen het Sint-Jobskoor met zijn
eigen orkest optrad, werd hij in die taak vervangen door E.P. Van
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Herreweghen, organist van de Sint-Jobskerk (parochie Sint-
Antonius). De wijdingsvolle muzikaliteit van zowel het koor als de
organist van de Sint-Martinuskerk is voor velen een echte vero-
penbaring geworden. "Wij zijn wat de muziek ,betreft verwend
door de media en de platen en wij zijn onwillekeurig geneigd om te
vergelijken" schrijft recensent Waut De Bruyn. "Wat Concinite
voor een paar jaar bracht is onvergetelijk, ,Jwat de Schola van
Brugge, geïnspireerd door de abdij van Solesmes, in het kerkje van
Meldert voor ons zong zindert nog na. Wel~u, de wijze waarop
het Sint-Martinuskoor het proprium vertolkte, kan de vergelijking
best aan. Het was voor mij feilloos. De gebondenheid was er, de
frasering, de toonzuiverheid, het neerleggen van de laatste noot,
en wat meer is een bijna perfecte ademtechniek en een goed opge-
bouwd crescendo". Ook Kristiaan Van Ingelgem scoorde met zijn
orgelspel hoog. Uit de vele, uitsluitend lovende commentaren
citeer ik: "de registratie was mooi ... Kr. Van Ingelgem speelde het
ingehouden-klassiek, niet uitbundig barok ... Het was koud in de
kerk, maar de klanken waren hartverwarmend ... "

De tweede uitvoering in de reeks werd verzorgd door het
kamerkoor van de Stedelijke Academie van Aalst o.l.v. Herman
Slagmulder, dat het requiem van Gabriël Fauré op Allerzielen
(2.11.1980) bracht. Fauré concipieerde dit werk zonder spoor van
pathos en felle kleuren, maar eerder van introverte gevoeligheid en
zachte tinten. Bij Fauré geen genadeloze God, maar een barmhar-
tige vaderfiguur. Bij Fauré geen Danteske schildering van de kwel-
lingen in de hel, maar een zang van vertedering en vertroosting.
Dit teken van hoop, die sereniteit, de stoïceense aanvaarding ken-
merkten de uitvoering door het koor van de Stedelijke Academie
voor Muziek, Ballet en Toneel o.l.v. Herman Slagmulder, Z9 ver-
volgt Waut De Bruyn zijn recencie. En dat is het beste compliment
dat ik hun meegeven kan: ze hebben gezongen in een geest die de
componist zelf heeft gewenst: met zachte contrasten, vloeiend,
introvert. "Ik heb wel een paar uitzonderlijke momenten opgete-
kend." lees ik nog in de commentaar van genoemde recensent,
namelijk "het expressieve "requiem aeternam" van de tenoren in
,het introïtus, de baritonsoio van Johan Haezaert in de tussenzang
"Libera me, Domine" om zijn mooi timbre en het indringende van
zijn smeekbede, de virtuose figuren van het orgel tegenover het
rechtlijnige zes-stemmige koor, en de aangrijpende solo-zang van
Rita Piron in het "Pie Jesu."

Na het gevulde weekend van Allerheiligen - Allerzielen werd
op vrijdag, 7.11.80, een academische zitting gehouden als offi-
ciële inzet van de viering van "500 jaar Sint-Martinuskerk" te
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Aalst. Op deze zitting zong nogmaals het kamerkoor van de Stede-
lijke Muziekacaderriie onder de voortreffelijke leiding van Her-
man Slagmulder en voerde Kristiaan Van lngelgem orgelfragmen-
ten uit. Voor het werk, dat door het koor werd uitgezocht nl. de
psalm 116 "Das ist mir lieb" van Heinrich Schürz, beschikte het
koor over de ideale stijl, merkte Waut De Bruyn hierbij terecht op.

Twee dagen later, op zondag 9.11. 80 voerden de kerkkoren
van de parochies van Sint-Jozef, Heilig Hart en O.-L.-Vrouw-
Mijlbeek de elfde Gregoriaanse mis uit. Ik laat hier best weer
muziekrecensent Waut De Bruyn aan het woord die in de titel van
zijn commentaar spreekt over "De triomf van het Gregoriaans".
Dat de Aalsterse koren hun inbreng hebben in de viering van "500
jaar Sint-Martinuskerk" is een bijzonder goed initiatief, schrijft
hij. En met betrekking tot de verenigde parochiekoren, die de
elfde Gregoriaanse Mis ten gehore brachten, preciseert hij dat zij
de juiste stijl te pakken hadden. Er werd niet slepend gezonden en
de essentie was er: de unieke rust die van het Gregoriaans uitgaat.

Weer twee dagen later, op 11.11.80, werd het een drukke
dag. Tijdens de hoogmis te 10 uur werd de "Missa in honorem
Sanctae Mariae Magdalenae" van ere-organist Renaat Mores uit-
gevoerd door de Schola Cantorum Cantate Domino o.l.v. E.H.
Michaël Ghijs. Over de innerlijke geladenheid, waarmee dit
gebeurde, vertelde ik reeds hierboven.

Om 20 uur 's avonds van dezelfde Sint-Maartendag
(11.11.80) volgde het huldeconcert met als belangrijkste opgave
de uitvoering van het oratorium "Het Bronzen Hart" van Gaston
Feeremans, gewezen directeur van de Stedelijke Muziekacademie
van Aalst. De onderneming was gewaagd. Daarom is het verheu-
gend te kunnen vaststellen dat de commentaren ondermeer de vele
goede kanten ervan hebben onderlijnd: "Positief is het feit dat we
werk van eigen bodem kregen. Positief is het feit dat zovele men-
sen van Aalst zelf bij de uitvoering betrokken waren van Feere-
mans' oratorium "Het Bronzen Hart". Positief is dat uit zo'n hete-
rogeen gezelschap als het orkest een homogeen klankbeeld
kwam." De prestaties van de enkelingen overlopend lezen wij nog:
"Het eerste luik klinkt door in de "Litanie" waarin Rita Piron en
het Sint-Martinus-meisjeskoor alternerend als om het zuiverst en
het innigst in een nooit aflatende aanroeping hun bede laten
horen ... Kinderlijk en onbevangen in de dialoog tussen Rita Piron
en het Sint-Martinus-rneisjeskoor. .. Herman Slagmulder over-
stijgt in een stralend slot koor en orkest ... Uniek is de slot-psalm
waarin het koor de !)f bezingt van de Sch-pper. .. Het Aalsterse
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koorleven maakt het uitstekend. Voor solisten moeten we zelfs
niet buiten de stadsgrenzen. Er was in het orkest een gaaf klank-
beeld. Dirigent Herman Van Santen doorstond een paar moeilijke
momenten, ging op de uitdaging in en overwon." Als mijn infor-
matie juist is, gebeurde het die dag in Aalst voor het eerst dat "Het
Bronzen Hart" werd uitgevoerd met de voorziene beiaard binnen
dezelfde concertruimte, samen met het orkest, de koren en de
solisten. Voorheen gebruikte men telkens voor de beiaard-solo
een bandopname. Onze wil om de uitvoering trouw naar de letter
van de partituur te laten gebeuren en dienvolgens een beiaard tot
bij het orkest te brengen, heeft ons overigens enkele bange
momenten bezorgd. Toen het grote bronzen gevaarte door de lijk-
poort van de Sint-Martinuskerk werd gerol, begaf plotseling de
vloer. Er waren zeer bereidwillige en kundige stadswerklieden
nodig om de schade netjes te herstellen tegen het begin van het
huldeconcert .

Na de gevulde feestdag van Sint-Maarten volgden dan nog
vijf zondagen waarvan de hoogmis plechtig werd opgeluisterd
door telkens een Aalsters koor. Op 16.11.80 zong het Halleluja-
koor o.l.v. Gaston De Cock, de Missa Brevis van Palestrina. Dit
fris en jeugdig meisjeskoor gaf een vlekkeloze vertolking.

Het A Capella-koor van Erembodegem o.l.v. A. Bourlon
voerde op 23.11.80 de Missa Pia van Roelstraete uit. Dit was de
enige mis in de eigen landstaal. De andere werden in het latijn
gezongen. Het koor realiseerde met zijn verzorgde uitvoering de
doelstelling van de componist om gebruiksmuziek te brengen voor
de eucharistievieringen in eenvoudige muziektaal, maar tevens in
stylistische eenheid die de gelovigen moet helpen bidden. Dat heb-
ben de talrijke aanwezigen dan ook ten volle naar waarde geschat.

Op zondag 30.11.80 voerde het gemengd koor Laat Blijde
Weergalmen o.l.v. Karel Van Daele, de Klosterneuburgermesse
van Fux uit. En op 7.12.80 was het de beurt aan het Sint-
Jobskoor en het Sint-Jobsorkest om de Salve Regina van Stehle uit
te voeren. Als deze beide ervaren koren meerd staan, mag men
haast met de ogen dicht verzekerd zijn van het wellukken. Maar,
meer dan een gegarandeerd goed optreden, hebben ook zij zich bij
deze gelegenheid overtroffen. En dan belandt men in de hoge
regionen van het opperste muziekgenot.

Op zondag 14.12.80, bracht het Moorselse koor Canticorum
o.l.v. Rudi Tas een waardig slot van de lange reeks muziekuitvoe-
ringen naar aanleiding van "500 jaar Sint-Martinuskerk". Dit
jonge, maar veelbelovende koor, geleid door de veeleisende diri-
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gent Tas, bracht een feilloze uitvoering van de Missa Secunda van
H.L. Hassler. .

Bij al deze uitvoeringen voegden zich nog twee optredens.
Vooreerst een uiterst mooi concert op 1.11.80, dat verzorgd werd
door het Vlaams Kamerorkest van Brussel o.l.v. Arie Van Lyse-
beth, het Halleluja-meisjeskoor, voorbereid door Gaston De
Cock, Makeblyde Zele, voorbereid door Josée Standaert en Si-
bengkok Wetteren, voorbereid door Zr. Machteld, Bernadette
Deglin, sopraan en Louis De Vos, tenor. Zij brachten een onver-
moed mooi werk van G.F. Händel ten gehore, nl. "L'Allegro ed il
penseroso", Het concert voorzag ook nog een werk van B. Britten,
nl. variaties op een thema van Bridge.

Een ander optreden was dat van het Kortrijks Gemengd Koor
0.1. \T. Rudi Tas, dat de "Missa in F" uitvoerde met orgelbegelei-
ding van Herman Roelstraete. Dit gebeurde tijdens de mis ver-
zorgd door de werkgroep jeugdliturgie op zaterdag 15.11.80 Om
17.30 uur. Ook het optreden van dit alombekende koor gebeurde
zó verzorgd en geestdriftig dat de aanwezigen er een onvergetelijke
indruk van overhouden.

Zo werden die vele muziekuitvoeringen n.a. v. "500 jaar Sint-
Martinuskerk" stuk voor stuk artistieke hoogtepunten op muzi-
kaal gebied, "artiesten-missen" als U wil. Het was ook zo dat de
idee om deze missen te programmeren bij mij gegroeid was voor
een deel uit wat in de Sint-Carolus Boromeuskerk van Antwerpen
als artiesten mis zo vaak wordt voorgesteld. Maar, zonder het die
naam te geven, dacht ik dat elke uitvoering stukvoor stuk erg ver-
zorgde optreden zouden worden, die, naar het beproefde schema
van zeven jaar geleden tijdens het Dirk Martensjaar 1973, goede
prestaties zouden opbrengen van ten dele Aalsters werk door Aal-
sterse uitvoerende kunstenaars, wat door de bevolking van ter
plaatse dan ook dubbel zou kunnen gesmaakt worden. En boven-
al zag ik de negen hoogmissen als de meer geestelijke uitdrukking
van de herdenkingsperiode van de viering van "500 jaar Sint-
Martinuskerk". Dat de uitwerking in verhouding stond tot onze
bedoelingen moge blijken uit het feit dat wij hiervoor de eerste eer-
volle vermelding kregen van de kultuurpijs 1980 van De Voor-
post. Dit plaatselijke weekblad lichtte onze bekroning toe als
volgt: de redactie looft de perfecte organisatie en het initiatief-zelf
dat door de bevolking intens werd meegevolgd. "
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Huldeconcert op 11 november 1980 te 20 U., Sint-Martinuskerk.
Een verslag door H. Van Santen, Direkteur van de' Stedelijke

Muziekacademie, Dirigent van het concert.

Dit concert werd, in een feestelijk versierde Sint-Martinuskerk,
door meer dan 800 aanwezigen bijgewoond. Het programma was
als volgt samengesteld:

De Watermusic, een suite voor orkest van G.F. Haendel.
Het concerto voor vioól en orkest, K.V. 216 in sol gr van
W.A. Mozart.
De soliste was de violiste Marjetica Delcourte-Korosec lau-
reate van de Internationale vioolwedstrijd Koningin Elisabeth
te Brussel.
"Het Bronzen Hart", Oratorium voor gemengd koor, kinder-
koor, solisten, groot orkest en beiaard, op teksten van]. Hel-
linckx en F. Eykans, muziek Gaston Feremans.
Voor de uitvoering werd er beroep gedaan op leden van het
Symfonieorkest van de B.R.T., de Koninklijke Muziekkapel-
len van de Gidsen en de Rijkswacht, en leerkrachten van de
Stedelijke Muziekacademie van Aalst.

Verleenden hun medewerking:
De Schola Cantorum "Cantate Domino, Aalst" onder de lei-
ding van M. Ghijs.
Het gemengd koor: "Laat Blijde weergalmen, Aalst" onder de
leiding van H. Van Daele.
Het meisjeskoor van de.5int-Martinuskerk, Aalst onder de lei-
ding van M. Ghijs.
De solisten: R. Piron, sopraan.

H. Slagmulder , bariton.
P. De Smedt, stadsbeiaardier.

Alg. leiding H. Van Santen, directeur van de Stedelijke Muziek-
academie.
"Het Bronzen hart" is het belangrijkste werk van G. Feremans.
Er Waren twee redenen die deze keuze verrechtvaardigen:
1) De componist G. Feremans, leefde en werkte meer dan 10 jaar

te Aalst, in de periode 1934/1944. Hij organiseerde concer-
ten, stichtte het Aalsterse orkest en een gemengd koor dat meer
dan 100 leden telde.
Hij was eveneens directeur van de stedelijke muziekacademie.

2) Deze compositie past bij een soortgelijke herdenking. Het
werk was oorspronkelijk opgevat als een Ode aan de stad
Mechelen, de Sint-Romboutstoren met zijn wereldvermaarde
beiaard.
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De compositie is opgebouwd uit 8 taferelen, waarin het wel en
wee van de stad en stedeling wordt bezongen en uitgebeeld:
Een prelude voor groot orkest, proloog voor Bariton en orkest,
Kermis rond de toren, Marialitanie, Dodendans der klokken,
Kerstwake, de kunstenaar-klokkenspeler, als slot de Landes, een
parafrase op psalm 150.
Op een persoonlijke en eigentijdse wijze werd door de componist
doorheen het ganse werk, het volkslied met het Gregoriaanse
Melos verweven.
Een van de hoogtepunten en meest gedurfde delen uit het werk is
het gebruik van de beiaard in een grootse dialoog met het volle-
dige orkest.

MEDEWERKING VAN DE B.R.T.-TEKEVISIE.
',~

Een verslag door Lambert Van De Sijpe, Productieleider.

Het lag in de bedoeling van de organisatoren, de herdenking
"500 jaar Sint-Marrinuskerk Aalst" ook over de nationale media
uit te dragen om de kerk, haar schatten en Aalst als stad en
gemeenschap te dezer gelegenheid ruime ruchtbaarheid te verle-
nen.
In geen geval mocht de televisie hierbij ontbreken.
Lang bij voorbaat werd met verantwoordelijken bij dit medium
overleg gepleegd met volgend drievoudig resultaat:

Eucharistieviering op Allerheiligen.
In zijn inleiding betrok deken C. De Vos de tv-kijkers recht-
streeks bij deze herdenkingsmis, hij gaf een korte historische
schets van kerk en decorum en wees op de continuïteit in 500
jaar geloofsleven rond de hoofdkerk van Aalst en omgeving.
Voor deze gelegenheid liet Televisie het zwaarste elektronisch
reportagemateriaal aanrukken, uitgerekend om de misviering
tussentijds te kunnen illustreren met beelden over de construc-
tie van het gebouw, bepaalde details en belangrijke kerkschat-
ten.

500 jaar Sint-Martmuskerk te Aalst - een interludium. Van de
speciale uitlichting van de kerk voor de eredienst werd tussen
repetities en opnamen door, gebruik gemaakt om filmbeelden
op te nemen, bestemd voor een interludium van circa vijf
minuten. Naast het vele=dat tijdens de misviering kon worden
getoond, bevat dit interludium ook beelden en fragmentopna-
men van de oudste kunstwerken o.a. van "Het Laatste Oor-
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deel" uit het begin van de 16de eeuw.
Aangezien tv-interludia tijdloos zijn, herhaaldelijk geprogram-
meerd worden en dan nog op onverwachte ogenblikken van
grote kijkdichtheid, mag dit initiatief als bijzonder geslaagd
worden 'beschouwd. Het begin beeld wordt trouwens gevormd
met de frontpagina van de fraaie catalogus. Zowel de herden-
king als het historisch verleden van de stad komen hierin
samen tot hun recht. (Dit interludium werd uitgezonden op
vrijdag 25 september 1981).

Op 14 en 15 okotber, dit is net bij het begin van de herden-
kingsplechtigheden werd in de cultuuragenda "Dag aan dag"
een uitgebreide reportage aan het gehele gebeuren gewijd.

Houtsnede, anoniem
Verschenen in Duits post-incunabel, ca. 1500
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DRAM:ATISCHE BEVALLING
TE BERCHEM

In zijn boek: "Kinderen en hun opvoeding in de kasselrij
Oudenaarde tijdens het Ancien Regime" vertelt R. Castelein (1)
het-verhaal van een vroedvrouw. Deze vrouw had een keizersnede
toegepast na het overlijden van een moeder!

Een paar bladzijden eerder haalde de auteur de redenen aan
voor deze handelswijze. We zijn zo vrij hem hier letterlijk over te
nemen (2).

"Veel bevallingen brachten moeilijkheden mee. De minste
verwikkelingen, b. v. een vernauwing van het bekken, een te zware
baby, een verkeerde ligging van het kind, waren even zozeer
risico's! Men durfde de keizersnede niet toepassen. Trouwens de
Kerk verzette zich ertegen en wel om tweeërlei redenen. De kei-
zersnede viel toch altijd noodlottig uit, soms voor de moeder,.
soms voor het kind, maar meestal voor beiden. Ook huldigde de
Kerk het principe dat men geen kwaad mocht bedrijven (b.v. het
doden van de moeder) voor een goed doel (b.v. het behouden van
het kind). Praktisch kwam dit hier op neer. Wanneer het kind
onmogelijk het bekken kon voorbijgaan, liet men de moeder
gewoon sterven, voorzien van de sacramenten der stervenden.
Onmiddelijk na het overlijden van de moeder werd het kind door
een operatief ingrijpen uit het lichaam gehaald en werd het
gedoopt. Indien het reeds' gestorven was, werd het terug in de
moederschoot geplaatst. Pas in de tweede helft van de 18de eeuw
werd de keizersnede courant, en toen nog betekende dit in 70 %
tot 80 % van de gevallen de dood van de moeder."

Dat het aangehaalde voorbeeld geen alleenstaand feit was
kunnen we bewijzen aan de hand van volgende akte (3).

Het stuk is in een zeer slechte toestand door waterschade.
Verscheidene woorden zijn weggevallen.

Compareerden voor (burgemeester en schepenen der) heerli-
cheyt ende vrijheyt (van Berchem) in persoone meestere Jan
Hopso(mers) ende Marie de Pevele vroude (vrauwe) huysvrauwe
van Anthone ... officier alhier, de welcke (verclaeren) op hunnen
eedt ende ... waerheyt ter versoecke Jan (Bauwens), weduwnaer,
bauderf 4) bleven ten (srerfhuize van) Marie de Poortere overleden

(1) Vereniging voor v'reemdelingenverkeer en monumentenzorg, Oudenaarde,
1979, p. 29.

(2) Zie bovengenoemd werk p. 26.
(3) O.G.A. Berchem, nr. 91, anno 2-1-1694.
(4) letterlijk: bezitter.
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op .. novembre 1693 ontrent den avont beede de comparanten
ontboden sijnde gheweest van dito Jan Bauwens (ende) tsijnen
huyse comende hebben ghesien (dat de huys)vrauwe overleden,
ende eenen ... van de overledenen diewelcke groot was gaende,
dewelcke bijden voorseyden meestere Jan wiert openghesneden,
ende is het kint uut het lichaam van overledene uutghenomen ende
bevonden dat tselve kint noch levende was door reden de voor-
seide Marie doot sijnde, ende het pesken (5) was slaende ieghens
het buycxken twelcke sij elckanderen toonden ende deden appro-
beren (6), alsdan bij de voorseide vroede vrauwe ghedoopt ende
ghehauden bij .haer tot alderteydt sij tsamen hebben ghesien dat
het doodt was, ende daerna heeft de voorseide vrauwe het kinr .
gheleyt bij de voorseide overledene met belofte als naer stijle.

Dat Jan Bauwens getuigen haalde om -dit ingrijpen te ver-
rechtvaardigen bewijst dat de keizersnede slechts na de dood van
de moeder mocht gebeuren. Het opstellen van een wettelijke ver-
klaring voor de schepenbank van Berchem wijst erop dat dit een
ingreep was op het randje van het toelaatbare, en dat de betrokke-
nen zich voor eventuele vervolgingen wilden veilig stellen.

Van Isterdael Herman

(5) navelstreng.
(6) goedkeuren.
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BIBLIOGRAFIE
ROBI]NS (L.), De Sint-Martinuskerk te Aalst. IJ. Kunstwerken
(Band 1), (Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost-
Vlaanderen, DI. XIV), Gent, 1980. Uitgegeven door de Besten-
dige Deputatie van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen.

In de reeks inventarissen van het Kunstpatrimonium van
Oost- Vlaanderen is als 14de deel het eerste boekdeel van de inven-
taris van de Aalsterse Sint-Martinuskerk verschenen; aan deze
SOO-jarige kerk zullen in deze reeks immers drie banden worden
gewijd.
De eerste band (deel 13 van de reeks), die het laatst zal verschij-
nen, zal het studiegedeelte brengen en zal een synthese zijn van
wat was en is. De tweede band, die thans gepubliceerd werd,
bevat de inventaris van de monumentale uitrusting; het meubilair,
de beelden en de schilderijen van de kerk. De derde band (deel
15), die over enkele maanden van de pers zal komen, is de inven-
taris van de cultusobjecten, het textiel en de funerea en zal even-
eens de bibliografie en de registers op de tweede en derde band
bevatten.

Luc Robijns, die reeds eerder zeer degelijke studies heeft
gewijd aan de Sint-Martinuskerk, heeft deze inventaris strikt
wetenschappelijk uitgewerkt, en dit naar een vast schema dat
reeds bij de inventarisering van de O.-L.-Vrouwkerk van Pamele-
Oudenaarde werd toegepast. Het roerende kerkbezit is gerubri-
ceerd in verschillende onderwerpen, waarin een geordende syste-
matiek duidelijk naar voren komt.

Verscheidene facetten van het Aalsters kunst- en ambachtsle-
ven komen er aan bod bij de behandeling van de bouwopschriften,
het beeldhouwwerk, de wand- en gewelfschilderingen, de glasra-
men, de klokken, de retabels, de altaren en antependia, de eucha-
ristische reservatie, de communie- en knielbanken, de preekstoel,
de biechtstoelen, de gestoelten en zitmeubelen, de rug- en wand-
bekledingen, de afsluitingen, het doksaal en het orgel, de tocht-
portalen en deuren, de doopvont, wijwatervaten en piscina, de
uurwerken en bergmeubelen, de credenstafels en -consoles, de
lezenaars, de beeldconsoles, sokkels en offerblokken, de beelden
en beeldengroepen en de schilderijen.

Deze inventaris is een actueel werkdocument geworden dat
ter beschikking staat van verschillende wetenschappelijke discipli-
nes en is tevens ookeen prachtig kunstboek dat een breder geïnte-
resseerd publiek zal aanspreken. Ruime aandacht werd immers
besteed aan het illustratiemateriaal: naast 6 kleurenreproducties
in de tekst komen achteraan 207 wit-zwart-afbeeldingen voor.
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Een referentieplan geeft duidelijk de verschillende kapellen, alta-
ren en belangrijkste meubelen aan, zodat de beschreven voorwer-
pen in de kerk gemakkelijk kunnen worden gelokaliseerd.

S.D.L.
RONSE
DECiERCQ (G.). Gilden en ambachten te Ronse. Annalen van

de Geschied- en Oudheidkundige' Kring van Ronse en het
Tenernent van Inde, XXVIII - 1979, p. 17-35.

Vanaf de Moderne Tijden bezat Ronse enkele ambachtsgil-
den. Vooraleer deze gilden en ambachten te beschrijven wijdt G.
Declercq eerst enkele algemene beschouwingen aan de betekenis,
oorsprong en soorten gilden, de organisatie der ambachtsgilden,
hun politieke rol. Bij de behandeling van de.Ronsese gilden maakt
de auteur dankbaar gebruik vooral van twée:documemen,nl. van
een interessante lijst namen van dekens en gezworenen' van enkele
ambachtsgilden (18e eeuw) en van een weinig bekend charter van
1622, met verwijzing naar een oudere oorkonde met reglement

. van 1510, voor de nering van de kleermakers en kousenbreiers. G.
Declercq komt o.a. tot de conclusie dat de meesters een selecte en
gesloten groep vormden en dat de gilden in de 17e - 18e eeuw zijn

.verstard. Opvallend ·is wel dat de Ronsese ambachtsgilden slechts
vanaf de Moderne Tijden ingericht werden.

S.D.L.

DECRITS (M.). Ronsese kranten bewaard in het Rijksarchief en
de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Ronse. Annalen van de
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het T ene-
ment van Inde, XXVIII - 1979, p. 3J-69.

De voornaamste Oostvlaamse steden van persconcentratie in
de 1ge eeuw waren in volgorde van belangrijkheid Gent, St. Ni-
klaas, .Aalst, Dendermonde, Oudenaarde, Ronse en Geraardsber-
gen. Het eerste weekblad dat de Ronse verscheen was de katho-
lieke "l'Echo de Renaix" op 20 juni 1841, nauwelijks twee maan-
den later gevolgd door de eerste liberale krant "l'Espoir". In dit
repertorium werden de kranten alfabetisch geordend. Onder
rubriek I vindt men de nummers bewaard in het Rijksarchief te
Ronse en de jaargangen tot 1950 bewaard in de Stedelijke Open-
bare Bibliotheek. Onder de volgende rubrieken komen de interne
gegevens voor, alsook het karakter en de strekking. Waar moge- ,
lijk werden ook de doelstellingen en een historisch gedeelte aan
toegevoegd. Een zeer interessante bron voor vorsers over de
laatste anderhalve eeuw Ronsese geschiedenis.

-S.D.L.
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DECRITS (M.). Een Ronsese held uit de Eerste Wereldoorlog.
[oseph Ferrant. Annalen van de Geschied- en Oudheidkun-
dige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXVIII -
1979, p. 100 - 102.

Korte biografische nota over Joseph Ferrant, zoon van dokter
August Ferrant, en in 1917 gestorven voor een Duits executiepele-
ton. Een Ronsese straat is naar zijn naam genoemd.

S.D.L.

VAN BUTSELE (P.). De heren van Ronse uit het huis van Dam-
pierre, gezegd van Vlaanderen of amen (1280-1402).
Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van
Ronsen en het Tenement van Inde, XXVIII - 1979, p. 103 -
142.

Uitvoerige biografische gegevens van de verscheidene leden
van de familie Dampierre, een hoog-adellijk geslacht dat in de
Middeleeuwse geschiedenis van Vlaanderen en Namen een
belanggrijke rol heeft gespeeld. Tussen 1280 en 1402 bezat deze
famlilie o.a. ook Ronse, doch de auteur is van mening dat ze er
niet verbleven heeft: er stond geen kasteel, zodat Ronse wellicht
van op afstand werd bestuurd. Jehan III, graaf van Namen, ver-
kocht in 1402 Ronse met Horebeke en Ellezelles aan Jehan de la
Harnaide voor 6000 gouddaalders.

S.D.L.

CAMBIER (A.). Een Oostenrijkse postzegel en de kultus van de
heilige Hermes te Salzburg. Annalen van de Geschied- en
Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde,
XVIII - 1979, p. 181-184.

De auteur weidt even uit over Salzburg als Sint-Hermesstad:
een onlangs uitgegeven postzegel en een schilderij, maar vooral de
bewering dat zich aldaar in de Dom een voornaam gedeelte van de
Sint-Hermesrelieken bevindt, rechtvaardigen het predikaat "Sint-
Herrnesstad" voor Salzburg.

S.D.L.



HET LAND VAN AALST -
REEDS VERSCHENEN JAARGANGEN.

Reeds verschenen jaargangen worden slechts verkocht per
volledige jaargang à 400,~ fr.Is de jaargang niet meer volledig in
voorraad dan wordt 75,~ fr. per nummer aangerekend.

De verzending gebeurt na storting van het verschuldigde
bedrag op rekening nummer 001~0561340~77van "Het Land van
Aalst, Oude Jaargangen" Eikstraat 50, 9300 Aalst.

Alle jaargangen zijn nog in voorraad, uitgezonderd de onder-
staande, waarvan nog slechts de aangeduide nummers beschik-
baar zijn:
1949 ( 1): nummer 6
1950 ( 2) : nummers 1-2-3
1951 ( 3) : nummer 6
1953 ( 5) : nummers 2-3-5
1954 ( 6) : nummers 2-3-4-5-6
1959 (11) : nummers 3-4-5
1961 (13): nummers 2-3~4~5-6
1976 (28) : nummers 1-3-4-5-6

Volgende overdrukken zijn nog beschikbaar:

Agnes D'Hoker-Claeys : De omwenteling van 1789~1790 in het
oosten en zuid-oosten van de provincie Vlaanderen -
1972 - 75,- fr.

Frans Couck: Familie Sonck te Denderleeuw en aanverwante
Families ~ 1960 - 25,- fr.

J. Melckenbeeck: De Gemeentewapens van het Land van Aalst ~
1954 ~ 100,- fr.

H. Vangassen : De Honger van Ninove ~ 1953 ~ 25,- fr.
Frans Couck: Buitenpoorters van Aalst ~ Periode 1552-1596 -

Lede. 1968 - 25,- fr.
Albert Van Lil: Afstamming van Adriaan van Lil - 1957 - 25,- fr.
Marcel Cornelis: Buitenpoortersboeken van Geraardsbergen.

500,- Ir. (los).
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